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O
s micro e peque-
nos negócios do
Simples Nacional
com até dez em-
pregados, incluin-

do os empreendedores indivi-
duais (EI), não precisarão de
certificação digital para acessar
informações do Fundo de Ga-
rantia por Tempo de Serviço
(FGTS). A isenção está na Reso-
lução 94/11, do Comitê Gestor
do Simples Nacional (CGSN),
publicada em dezembro.

A Resolução exclui os negó-
cios com essas características
da exigência de certificação di-
gital estabelecida pela Circular
547, de abril de 2011, publicada
pela Caixa Econômica Federal –
agente operador do FGTS. A
circular estabelecia o uso obri-
gatório da certificação para to-
dos os micro e pequenos em-
preendimentos, inclusive os do
Simples Nacional, a partir de 1º
de janeiro de 2012.

“A certificação geraria custos
e burocracia para essas empre-
sas e inibiria a formalização de
empregados” explica o secretá-
rio executivo do comitê, Silas
Santiago. “Uma certificação di-
gital custa em média R$ 200, o
que ainda é alto para essas em-
presas”, reforça a analista de
Políticas Públicas do Sebrae,

Helena Rego.
Segundo ela, há possibilida-

de da Caixa Econômica Fede-
ral adiar de janeiro para julho
de 2012 a exigência da certifi-
cação para as pequenas em-
presas que estão fora do Sim-
ples Nacional e que tenham,
no máximo, dez empregados.
A previsão é que a circular saia
na segunda quinzena de de-
zembro. Entre os motivos, está
o fato de as unidades certifica-

doras não terem capacidade
para atender à demanda até o
fim de dezembro.

Atualmente há no Brasil
mais de 6,1 milhões de micro e
pequenos empreendimentos
formais. Entretanto, até o mês
passado, existia no país apenas
1,7 milhão de certificações digi-
tais de pessoas jurídicas de to-
dos os portes, segundo o presi-
dente da Federação Nacional
das Empresas de Serviços Con-

tábeis e das Empresas de Asses-
soramento, Perícias, Informa-
ções e Pesquisas (Fenacon),
Valdir Pietrobon.

“Precisaríamos de um bata-
lhão de agentes certificadores
no país mas, hoje, há no máxi-
mo seis. Cada um faz, em mé-
dia, 16 certificações por dia”, ex-
plica Pietrobon. Ele avalia, no
entanto, que a certificação digi-
tal é uma ferramenta de gestão
que moderniza os negócios.

SIMPLES - Empreendedor Individual também fica fora da exigência para acesso
às informações do FGTS, conforme decisão do Comitê Gestor do Simples Nacional
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Novo canal auxilia 
os empreendedores 
BETH MATIAS
DA AGÊNCIA SEBRAE

A Agência de Fomento
Paulista/Nossa Caixa De-
senvolvimento lançou o Ca-
nal do Empresário. O portal
reúne em um só site infor-
mações e serviços que apro-
ximam os empresários das
diversas instituições de
apoio, como o Sebrae. 

“O Canal é uma ferramen-
ta para os pequenos e médios
empresários acessarem mais
rapidamente serviços e infor-
mações que irão ajudar na
criação de uma cultura de
gestão planejada”, diz o presi-
dente da agência, Milton Luiz
de Melo Santos. 

O empreendedor poderá,
por exemplo, planejar investi-
mentos, balizar ações com as
legislações federal e estadual
e acessar agenda fiscal e tribu-
tária, além de cartilhas e ví-
deos de histórias de sucessos.
Quinzenalmente, o Canal
apresentará um fórum onde
um convidado responderá
perguntas sobre economia,
gestão ou empreendedoris-
mo. Os internautas poderão
participar pela web cam.

Um dos destaques é o Si-
mulador de Financiamento
para o Setor Privado. Por
meio dele, empresas com fa-
turamento entre R$ 240 mil e
R$ 300 milhões podem cal-
cular o custo de emprésti-
mos para aquisição de má-
quinas e equipamentos, ca-
pital de giro, projetos de in-
vestimento e linhas especiais
para franquias. 

Para capital de giro, por
exemplo, o valor mínimo é R$
20 mil, sendo possível finan-
ciar até 100%, com carência de
até 12 meses para pagar e um
prazo de pagamento de até
dois anos. O Canal do Empre-
sário também tem liks para os
simuladores de autodiagnos-
tico sobre gestão, do Sebrae
em São Paulo e o simulador do
Sebrae Nacional sobre merca-
do internacional.

A Agência de Fomento
Paulista foi concebida como
instrumento institucional de
apoio às políticas de desen-
volvimento econômico do
estado. A instituição iniciou
suas atividades em 11 de
março de 2009, com capital
autorizado de R$ 1 bilhão pa-
ra fomento às pequenas e
médias empresas paulistas.

MILTON SANTOS
PRESIDENTE DA AGÊNCIA

DE FOMENTO PAULISTA

o Canal é uma
ferramenta para os
pequenos e médios
empresários
acessarem mais
rapidamente serviços
e informações que
irão ajudar na
criação de uma
cultura de gestão
planejada”.
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A partir de janeiro de
2012, mais sete atividades
econômicas poderão se for-
malizar como Empreende-
dor Individual (EI): benefi-
ciador de castanha, comer-
ciante de produtos de higie-
ne pessoal, técnico de sonori-
zação e de iluminação, pro-
dutor de amendoim e casta-
nha de caju torrados e salga-
dos, fabricante de polpas de
frutas, fabricante de produ-
tos de limpeza e fabricante
de sucos concentrados de
frutas, hortaliças e legumes.

O secretário executivo do
Comitê Gestor do Simples
Nacional, Silas Santiago, diz
que a decisão leva em conta
pedidos feitos principal-
mente pelo Sebrae. "A inclu-
são dessas categorias faz jus-
tiça a esses empreendedores
e contribui para a distribui-
ção de renda nas suas locali-
dades", avalia o gerente de
Políticas Públicas do Sebrae,
Bruno Quick.

Ele explica que o Em-
preendedor Individual
abrange um amplo leque de

atividades que não eram de-
vidamente atendidas pelas
políticas públicas. Nesse uni-
verso também existem ativi-
dades que, embora específi-
cas, são fundamentais para
as regiões onde estão instala-
das, como as que estão sendo
incluídas agora. "Elas são es-
senciais para o escoamento
da produção da agricultura
familiar e extrativista, espe-
cialmente na região amazô-
nica, marcada por longas
distâncias e dificuldades de
acesso". (DT/ASN)

Novas categorias no EI em janeiro

AVANÇO

Micros estão dispensadas 
de certificação digital

A agência 11:21 assina o filme de Natal do Complexo do
Alemão, com apoio da Globo Rio, para o evento "Por um Natal

Melhor", organizado pelo jornal Voz da Comunidade. O
comercial mostra um polegar para baixo que vai levantando
até ficar positivo, enquanto o locutor conta que há um ano a

paz chegou no alemão e as coisas foram melhorando. A
criação é de Gustavo Bastos, Paulo Franco, Leandro Barbosa

e Rodolfo Pombo, com direção de Gustavo e produção do
filme é da Smoke Filmes. Todos trabalham voluntariamente.

Esta coluna é uma realização da ABAP-Rio (Associação Brasileira de Agências de Publicidade - capítulo Rio - www.abap-rio.com.br)

NEGÓCIOS&& ClaudiaPenteado
P R O PA G A N D A

>>B A T E BOLA

1. Marketing pode ser uma ciência exata?
Marketing não é uma ciência exata. Mas também não é uma
arte, como alguns gostam de defender. É um esforço prático
para entregar valor para o consumidor de maneira rentável,
que busca resultados quantificáveis, sustentáveis e
verificáveis.

2. Por que algumas pessoas ainda são céticas ao neuromar-
keting?

Quando ouvimos falar de neuromarketing, geralmente
encontramos grandes e eloquentes promessas: de que somos
capazes de ler a mente do consumidor, ou encontrar “botões
de compra” no cérebro do consumidor que, devidamente
estimulados, acarretam o comportamento de consumo
desejado. As tecnologias que temos atualmente são
tecnologias de leitura de resposta a estímulos, e somente isso.
Somos capazes de observar como o cérebro do consumidor
reage quando ele assiste a um vídeo, ou experimenta um
alimento, por exemplo. Isso permite um vasto espectro de
aplicações práticas para o marketing, mas nenhum milagre.

3. Há limitações nas metodologias neurocientíficas apli-
cadas à pesquisa de marketing?

Sim. Primeiramente, o próprio ambiente onde as pesquisas
ocorrem.  O consumidor geralmente entra num laboratório
gelado, onde vão plugar fios em sua cabeça ou coloca-lo
dentro de uma enorme e barulhenta máquina de
ressonância magnética. Além disso, a própria análise dos
dados colhidos ainda tem um grande grau de subjetividade.
O importante é saber que o neuromarketing é uma
abordagem de pesquisa de marketing nova, incipiente, que
jamais tornará obsoletas as já consagradas técnicas de
pesquisa, que tem diversas limitações, mas que, apesar de
tudo isso, pode ser muito útil.

Sustentabilidade 
e marketing  no
réveillon carioca
Sustentabilidade será o tema da festa de réveillon
deste ano em Copacabana, que deverá receber um
público de dois milhões de pessoas e conta com a
produção da SRCOM e os patrocínios de Bradesco,
Coca-Cola, Oi e Petrobras. A Coca-Cola fará, pela
segunda vez consecutiva, uma ação de inclusão
social em seis comunidades pacificadas próximas a
Copacabana. A empresa promoverá um
cadastramento para recrutar ambulantes e dará
um isopor com um colete e um crachá, que será a
autorização oficial para trabalhar legalmente no
réveillon de Copacabana. Em paralelo, a Coca Cola
fará um pequeno reparo nas quadras e nos
banheiros, deixando isso como legado. Um palco
montado no Leme também terá uma ativação
específica. A Petrobras terá telões em quatro postos
de Copacabana com conteúdo temático vinculado
a ações de sustentabilidade e montará um aparato
para colher mensagens das pessoas relativas a
2012, que durante a noite de reveillon serão
exibidas nos telões. Já a Oi terá uma ação com wi-fi
e  um palco Oi Novo Som com VJ. 

CAMPANHA CELEBRA PAZ NO COMPLEXO DO ALEMÃO

claudia@claudiapenteado.com.br

Não é possível ler a mente do consumidor”

❞

Os 40 anos do GMRJ
No dia 19 de janeiro de 2012 o Grupo de Mídia Rio de Janeiro completará

40 anos. Antônio Jorge Alaby Pinheiro, atual presidente do Grupo, já
planejou a 5ª edição do Fórum Internacional, que será realizado no dia
31 de janeiro e abordará o tema “Engajamento das marcas no social, no

esporte e no entretenimento”. O evento trará à tona um assunto que, pra
ele, merece destaque especial: a presença das marcas nos meios do

entretenimento. Pinheiro trouxe a discussão sobre product  placement
(inclusão de marcas comerciais dentro de conteúdos de entretenimento

e ficção) para o cinema e ajudou a estreitar o relacionamento da
publicidade e da propaganda com a produção de cinema no Brasil. O

Fórum acontecerá no Centro de Convenções da Bolsa de Valores no Rio
de Janeiro e contará com a presença do prefeito do Rio, Eduardo Paes.

“Estamos fechando também com o grupo AfroReggae. O assunto
permeará todo o universo de inclusão das marcas não só no espaço

publicitário, mas também nas ações sociais, no esporte, em games, na
internet e no entretenimento”, conta Pinheiro. No ano que vem, também

está prevista a participação do Grupo no 5º Congresso Brasileiro de
Propaganda, em São Paulo.

Pedro Calabrez Furtado,
Professor de Neurociências Aplicadas ao Consumo
da ESPM e Sócio-diretor da NeuroVox.

Esta coluna lamenta o falecimento, na semana pas-
sada, de Aías dos Santos Lopes, ex- diretor financeiro
da Agência3. Ele atuou em diversas entidades de pu-
blicidade como ABP, Sindicato
das Agências de Propaganda do
Rio e Federação Nacional das
Agências de Publicidade (Fena-
pro), da qual era Diretor Tesou-
reiro na atual gestão. Aías foi
um dos fundadores do Clube
dos Diretores Financeiros de
Agências de Propaganda (CDF).
Nascido em Alegre, no Espírito
Santo, mudou-se para o Rio
aos 20 anos, e trabalhou na
área administrativa e financeira das agências Abaeté,
na VS Escala (depois V&S) e finalmente Agência3,
onde estava licenciado para tratamento médico. 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 19 dez. 2011, Seudinheiro, p. B-12.  




