
Ganhe mais

COMO OBTER CRÉDITO OU MICROCRÉDITO
Onde

O MEI pode encontrar 
linhas de crédito 
em instituições 
financeiras públicas 
e privadas

Dentre as instituições 
públicas destacam-se 
a Caixa Econômica 
Federal, o Banco do 
Brasil, o Banco do 
Nordeste, o Banco da 
Amazônia e o BNDES

O que levar 

Para a abertura de conta: 
documento de identidade; CPF; 
comprovante de renda e 
comprovante de residência 
(os dois últimos emitidos há, 
no máximo, 60 dias)

Para pedir o empréstimo: 
Certificado de Condição do 
Microempreendedor Individual 
(CCMEI) e/ou Certidão Simplifi-
cada da Junta Comercial; 

Na Caixa Econômica Federal No Banco do Brasil

Abertura de conta: documento de 
Identidade; CPF; comprovante de 
renda; e comprovante de residência 
(atualizados)

Para pedir o empréstimo: Certificado 
de Condição do Microempreendedor 
Individual (CCMEI) e/ou Certidão 
Simplificada da Junta Comercial; 
documentos pessoais do empreende-
dor (identidade e CPF); comprovante 
de residência; e CNPJ

Como obter o microcrédito
Para consultar as instituições 
os agentes operadores em que 
poderá obter o microcrédito 
em seu estado ou região, 
acesse o site do BNDES e siga 
o percurso Apoio financeiro > 
Programas e fundos > 
Programa de microcrédito > 
Lista de agentes operadores 
de recursos ao microem-
preendedor

Concessão assistida
Os agentes de 
crédito do Sebrae 
vão até o local onde 
o trabalhador exerce 
uma atividade para 
avaliar as necessi-
dades e as condições 
de seu atendimento, 
bem como as 
condições de 
pagamento

Planeje bem
Crédito é importante, mas 
planeje bem

Existem linhas específicas 
para o MEI, o que não quer 
dizer que o crédito é 
automático e garantido, 
pois depende de procedi-
mentos da instituição e 
suas condições gerais de 
financiamento

documentos pessoais do 
empreendedor (identidade e CPF); 
e comprovante de endereço 
residencial do MEI

Para avaliação de crédito: além 
dos documentos já entregues na 
abertura de conta, é preciso 
preencher a "Ficha de Cadastro 
Microempreendedor Individual", 
do banco, na qual o MEI declara seu 
faturamento e algumas despesas

O profissional vai acompanhar 
a evolução do negócio e 
fornecer orientação. Os 
recursos do microcrédito 
financiam capital de giro e 
investimentos produtivos 
fixos, como obras civis, 
compra de máquinas e 
equipamentos novos e 
usados, compra de insumos 
e materiais, entre outros itens
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Esse montante previsto no Or-

çamento Federal inclui despesas

obrigatórias, como os benefícios

do programa Bolsa Família.

D
esempregado há
um ano e dois me-
ses, Wesley Rai-
mundo Apicelo, de
34 anos, trocou a

operação de máquinas pesadas
pelos movimentos suaves de
pintura. Ele foi dispensado do
emprego quando a construção
do Complexo Petroquímico do
Rio (Comperj), em Itaboraí, en-
trou em colapso por falta de in-
vestimentos, após denúncias de
corrupção na Petrobras. O so-
nho do eldorado do petróleo vi-
rou um pesadelo, até que ele co-
meçou a trabalhar por conta
própria, pintando imóveis. 

— Não dá para ficar parado,
ainda mais com um filho pe-
queno em casa. Não deixei de
buscar um emprego formal,
com carteira assinada, mas já
havia trabalhado antes nessa
atividade e não vou desperdi-
çar esse conhecimento num
momento de crise — disse.

Segundo um levantamento
feito pelo Instituto Data Popu-
lar, em dois anos, a proporção
de trabalhadores que passaram

a fazer bicos subiu de 41%, em
dezembro de 2013, para 69%,
em dezembro e 2015. Na plata-
forma Bicos Online, são 28 mil
cadastros de profissionais (82%
dos clientes). Os outros 18% são
contratantes. Por isso, o EXTRA
ouviu especialistas para dar dez
dicas de melhor aproveitamen-
to dos trabalhadores que sobre-
vivem por conta própria.

— No início de 2015, a pro-
porção era de 60% (para quem

procura traba-
lho) contra
40%. É uma
mudança de
perfil impulsio-
nada pela crise
e pelo aumento
do desemprego
— disse Marcos

Botelho, sócio do Bicos Online.
O trabalho temporário pode

ainda ser o trampolim para um
emprego formal:

— Muitas vagas são preen-
chidas sem anúncio, por indica-
ção. Por isso, mostrar as habili-
dades é importante — disse Re-
nata Machado, coordenadora
do Centro de Carreira da Escola
de Negócios da PUC-Rio. s

t

BICO: SAÍDA ALTERNATIVA
PARA OS DESEMPREGADOS

Perda de postos de trabalho com carteira assinada leva um exército a filas de trabalho temporário. Modalidade

também pode ser uma oportunidade de reinserção no mercado formal, além de garantir até uma renda extra

Pollyanna Brêtas
pollyanna.bretas@extra.inf.br

Wesley Apicelo foi dispensado das obras do Comperj. Agora, trabalha como pintor de paredes

B PARA HONRAR AS CONTAS

FOTOS DE THIAGO FREITAS

POSTO DO SINE
Boa parte dos candidatos

sobrevive de bicos, enquanto

espera por chance efetiva

MERCADO
Brasil perdeu

1,5 milhão de

trabalhadores 

com carteira

assinada no

ano passado

MICROEMPREENDEDOR 
MEI é o autônomo que fatura,

no máximo, R$ 60 mil ao ano.

A regularização é feita com

inscrição no CPNJ. Assim, ele

poderá emitir notas fiscais e

conseguir empréstimos. O

MEI fica isento de Imposto 

de Renda, PIS e IPI, pagando

apenas valores fixos que

serão destinados a INSS,

ICMS e ISS. Para fazer 

o cadastro, basta acessar

http://www.portaldo

empreendedor.gov.br.
....................

RPA
O Recibo de Pagamento

Autônomo (RPA) é emitido 

por quem contratou o serviço

de algum profissional que não

seja regido pelo regime da CLT.

Os tributos que incidem são

INSS, Imposto de Renda e ISS.

....................................................................................

AUTÔNOMOS
....................................................................................

PROCURE ALTERNATIVAS
Especialistas recomendam

buscar seus talentos (seja para

reparos, culinária ou beleza). 
....................

SEJA ESPECIALISTA
Divulgar muitas de suas

habilidades pode sinalizar que

o profissional faz tudo, mas 

não é especialista em nada. 
....................

MELHORE A EXPERIÊNCIA
Trabalho temporário depende

muito de publicidade boca 

a boca: quanto melhor for 

a experiência de quem

contratou o serviço, maiores

as chances de outras pessoas

procurarem o profissional.
....................

USE CLASSIFICADOS
Cadastre-se em classificados

na internet. É uma solução

para garantir a disseminação

do currículo entre pessoas 

que buscam serviços. 
....................

FIQUE ATENTO
Preste a atenção ao preço

cobrado, à apresentação, ao

atendimento e à pontualidade.
....................

ATUALIZE-SE
Aproveite o tempo livre para

investir em cursos gratuitos,

especializações, de idiomas 

e de informática. 
....................

REATIVE OS CONTATOS
Participe de eventos para

rever amigos. Não seja tímido.

“Venda seu peixe” com

elegância e persistência.
....................

SEJA VOLUNTÁRIO
Trabalho voluntário em sua

área de atuação facilita a

criação de network (rede 

de relacionamentos).
....................

TENHA DISCIPLINA
Organização da agenda e

disciplina são fundamentais. 
....................

INFORME-SE
Busque informações no

mercado para minimizar a

chance de ser mal-sucedido.

....................................................................................

DICAS
....................................................................................

O limite autorizado pela Uni-

ão para empenho e movimen-

tação nos três primeiros meses

do ano será de R$ 146,6 bilhões.


