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O Sindicato de Lavanderias
e Similares do Município de
São Paulo e Região (Sindi-
lav) oferecerá gratuitamente,
em 12 de abril, o curso “Trei-
namento para Mapa de Ris-
cos e Medidas de Proteção”
para lavanderias de São Pau-
lo, Grande São Paulo e inte-
rior. O curso vai abordar le-
gislação, análise do local de
trabalho e riscos físicos, quí-
micos e biológicos. O telefo-
ne para inscrições é (11)
3078-8466.
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Será lançada hoje, em Brasí-
lia, a mais nova edição do
Desafio Sebrae, espécie de
jogo virtual em que universitá-
rios podem ter contato com o
empreendedorismo e a admi-
nistração de empresas. Tam-
bém hoje serão anunciados
os ganhadores da etapa inter-
nacional do desafio, que,
além do Brasil, contou com
equipes do Uruguai, Argenti-
na, Paraguai e Chile. As inscri-
ções estarão abertas no perío-
do de 12 de abril a 20 de ju-
nho, pelo site www.sebrae.
com.br e custam R$ 30.

Etiqueta com holograma já é
produzida em Santa Catarina

O BNDES lançou a linha de
financiamento Prosoft Comer-
cialização para a aquisição
de softwares desenvolvidos
no País. A participação do
banco é de até 100% dos
itens financiáveis, com taxa
de juros fixa. O programa
tem vigência até 31 de julho
de 2007, mas a data poderá
ser prorrogada em função da
demanda. Já estão inscritas
no site do BNDES mais de
65 empresas de software de
micro a grande porte, ofere-
cendo cerca de 300 produtos
diferentes.
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A catarinense Haco Etiquetas es-
tá pronta para produzir a primei-
ra etiqueta tecida com hologra-
ma na América Latina, para im-
pedir falsificações principalmen-
te em roupas e calçados. De acor-
do com informações da empre-
sa, agora só depende do interes-
se dos confeccionistas em colo-
car a etiqueta que vai garantir a
autenticidade de seus produtos.

“A pirataria é extremamente
danosa para a indústria da mo-
da, pois os altos investimentos
em pesquisa e marketing são
apossados indevidamente, pro-
vocando prejuízos aos consumi-
dores, às empresas e ao gover-
no", afirma o diretor-superinten-
dente da Haco, Ricardo Guedes
Lowndes.

A nova etiqueta, denominada
Hologram, foi criada após dois
anos de pesquisas e desenvolvi-
mento da tecnologia de estampa-
gem do holograma no tecido,
um processo que não permite

que a holografia seja arrancada.
Assim, a etiqueta também ser-

ve de prova numa fiscalização.
O holograma é uma garantia,
porque as seis indústrias no mun-
do que dominam esta tecnologia
fazem uma busca entre elas, a ca-
da pedido, para se certificarem
de que não se trata de uma tenta-
tiva de fraude.

A Haco é uma empresa fami-
liar, fundada em Blumenau em
1928.

Atualmente, ela detém cerca
de 70% do mercado nacional de
etiquetas e produz em suas qua-

tro fábricas (uma delas em Portu-
gal), etiquetas tecidas, etiquetas
estampadas, cadarços e tags. Os
240 milhões de metros produzi-
dos por ano chegam a mais de
30 países, especialmente na Eu-
ropa, Estados Unidos e América
Latina. A Hologram dá continui-
dade à linha de etiquetas de alta
tecnologia, como a Sensitive,
também antipirataria – com fio
de segurança do tipo usado em
cédulas de dinheiro, e a Sensiti-
ve etiqueta antifurto – com sen-
sor por radiofreqüência, que fica
embutido e é desarmado no cai-
xa da loja sem que o cliente per-
ceba.

Segundo a Associação Brasi-
leira da Indústria do Vestuário
(Abravest), a pirataria fica com
quase 8% do faturamento do se-
tor, o que representa R$ 3 bi-

lhões anuais em fraudes.
Também são grandes os nú-

meros da pirataria de calça-
dos esportivos. A Nike chega
a apreender, por ano, 150 mil
pares de tênis pirateados. Se-
gundo a Unafisco (entidade
que representa os auditores
fiscais da Receita Federal), o
Brasil perde R$ 30 bilhões
por ano em sonegação de im-
postos causada por contraban-
do e falsificações. ●

MOBILIZAÇÃO - Rech reúne técnicos para aperfeiçoar proposta

Associações lançamfrentepara
apressarLeiGeraldasMicros
Meta é divulgar o tema entre micro e pequenos empresários e levar uma proposta formal a Brasília

Sindicatooferececurso
sobre riscos

Empresários goianos, presi-
dentes de sindicatos de in-
dústrias e representantes da
Federação das Indústrias do
Estado de Goiás (Fieg) rece-
beram neste fim de semana
a visita de uma delegação
chinesa liderada pelo gover-
nador da província de Gan-
su, Lu Hao. Eles têm interes-
se em firmar cooperação co-
mercial nos ramos de metais
não-ferrosos, siderurgia, mi-
neração, agricultura e cons-
trução civil.
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500
telecentros serão instalados
pelo Programa de Inclusão
Digital do Banco do Brasil
até o fim do ano

120
dos mil centros já instala-
dos ficam em assentamen-
tos rurais e 27 em comunida-
des pesqueiras

CORREÇÃO

O que muda com a Lei Geral

PONTOS PRINCIPAIS

A lei do Simples é aplicada a
tributos federais

O limite de faturamento das micro
é de R$ 120 mil, e das pequenas,
R$ 1,2 milhão

Prestadores de serviço não podem
aderir ao Simples

Para funcionar, a empresa precisa
de CNPJ, inscrição municipal,
estadual e da Previdência Social

Mudanças bruscas nas alíquotas
de tributação, baseadas na receita
anual

Pagamento de vários tributos em
separado

Impostos sobre exportação

Não há preferências para micro ou
pequenas em licitações

A Lei Geral abrange o âmbito
federal, estadual e municipal

O limite de faturamento das micro
passa a R$ 480 mil, e das pequenas,
a R$ 3,6 milhões

Comércio, indústria e serviços
poderão aderir ao Simples

Haverá um cadastro unificado
(CNPJ) e a empresa estará

dispensada de solicitar as outras três
inscrições

Alíquotas graduais e mensais.
Quem fatura menos, paga menos,
com variações mês a mês

Todos os impostos seriam pagos
em só um documento e distribuídos
posteriormente às esferas do
governo

Isenção de todos os impostos
sobre exportação

Regras para realizar licitações
exclusivas ou quotas para micro e
pequenas empresas

Como ficariaComo é hoje

DesafioSebraechegaà
sua sexta edição

BNDES financiará
software nacional

OPINIÃO DE EMPRESÁRIO - Paulo Roberto Boutros, proprietário da In tricot, acha que o novo limite para o Simples é mais real

Missão chinesa
visita Goiânia

MICROEMPRESAS

Ana Paula Lacerda

Hoje, às 10 horas, entidades em-
presariais se reúnem na Federa-
ção das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp) para lançar a
Frente Empresarial pela Apro-
vação da Lei Geral das Micro e
Pequenas Empresas. Um ante-
projeto de lei foi apresentado
ao Congresso em novembro pe-
lo ex-presidente do Sebrae na-
cional Silvano Gianni mas, des-
de essa época, o assunto estava
parado.

“Queremos levar o assunto
para discussão com toda a socie-
dade. O episódio da MP 232
deu um claro exemplo de que
esse tipo de mobilização funcio-
na”, afirmou o presidente da
Confederação Nacional da In-
dústria (CNI), o deputado fede-
ral Armando Monteiro Neto
(PTB-PE). A MP 232, a propó-
sito, foi apontada pelo presiden-
te do Sebrae, Paulo Okamotto,
como um dos motivos pelo atra-
so na avaliação da Lei Geral.

Além da CNI, estarão reuni-
dos representantes das confede-
rações nacionais do Comércio
(CNC), da Agricultura (CNA),
dos Transportes (CNT), Institui-
ções Financeiras (CNF) e Asso-
ciações Comerciais e Empresa-
riais (CACB) e do Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (Sebrae). O
objetivo é conseguir colocar a
Lei Geral na pauta ainda neste
ano.

“Estamos realizando reu-
niões semanais com técnicos pa-
ra aperfeiçoar a proposta”, dis-
se César Rech, diretor de Admi-
nistração do Sebrae Nacional.
Após a reunião de hoje, serão
realizados encontros semelhan-
tes em Manaus, Belo Horizon-
te, Salvador e Porto Alegre. Pa-
ra o início de junho, está marca-
do um ato em Brasília para en-
caminhar formalmente a pro-
posta ao governo federal e ao
Congresso.

“A Lei Geral fala de tributa-
ção, desburocratização, crédito,
exportações. É um assunto que
precisa ser muito bem estuda-
do. Apesar de o Sebrae já ter fei-
to uma apresentação inicial aos
congressistas, queremos que to-
dos contribuam com o debate,”
afirmou Rech. “E, se bem-feita,
vai tirar muitas empresas da in-
formalidade.”

INFORMAÇÃO
“Muitos microempresários

nem chegam a saber que exis-
tem propostas de lei para mudar
o setor”, diz José Luiz Ricca, su-
perintendente do Sebrae-SP.
“A ação mais importante é in-
formar, por isso, tantas entida-
des se uniram.” A Lei Geral, en-
tre outras coisas, prevê um au-
mento no limite do Simples pa-
ra R$ 3,6 milhões, o pagamento
de impostos por uma guia única
e a criação de um cadastro úni-
co das empresas, que serviria
para preencher qualquer docu-
mentação, municipal, estadual

ou federal (ver quadro).
“O País é traumatizado com

tributação, então isso é o que
mais chama a atenção na pro-
posta. Mas a Lei Geral vai mui-
to além disso,” disse Ricca.
“Queremos isenção de impos-
tos para produtos exportados,
mais crédito e oportunidades pa-
ra os pequenos empresários.”

Na prática, as mudanças inte-
ressam aos microempresários.
”Esse novo limite para o Sim-
ples é mais real,” opinou o em-
presário Paulo Roberto Bou-
tros, proprietário da IN tricot.
“Do jeito que é hoje, se eu qui-
sesse ampliar meus negócios,
seria mais vantajoso criar uma

nova empresa no Simples do
que arcar com a tributação de
uma empresa maior.” E isso,
sem levar em conta empresas
que deixam de vender para não
sair do limite do atual R$ 1,2
milhão. “Os impostos deixam o
empresário receoso de crescer.”

Segundo dados do Sebrae e
da Fiesp, existem hoje no Brasil
1,3 milhão de empresas for-
mais. Atuando na informalida-
de, porém, há 2,6 milhões de ne-
gócios. “Além disso, 60% da
mão-de-obra brasileira é infor-
mal”, disse Milton Bogus, dire-
tor do Departamento de Micro
e Pequena Indústria (Dempi) da
Fiesp. “Para que essas pessoas

se formalizem, é preciso criar
condições para que elas consi-
gam arcar com a responsabilida-
de.” Bogus disse que os mi-
croempresários precisam de
tempo para absorver as propos-
tas e, por isso, a entrega de uma
proposta formal ocorrerá só em
junho.

“Além disso, acredito que
pontos específicos, como assun-
tos trabalhistas, precisam ser
mais discutidas.” Após esse pe-
ríodo, Bogus acha que a aprova-
ção da lei é questão de tempo.
“O que pode haver de resistên-
cia a essa lei é o medo de que a
arrecadação do governo caia
com a mudança na tributação.

Mas, foram realizados estu-
dos que mostraram que, se
for aplicada a tributação su-
gerida e houver uma desburo-
cratização, a arrecadação vai
subir devido à formalização
dos informais,” explicou o di-
retor.

“No Congresso, a propos-
ta é vista com bons olhos”,
disse o deputado Armando
Monteiro Neto. “Qualquer
proposta que vise a simplifi-
car processos é bem recebi-
da.” Ele é otimista quanto
aos resultados da movimenta-
ção: “Acredito que a aprova-
ção vai ocorrer logo, ainda
este ano.” ●

INCLUSÃODIGITAL

A foto de abertura da repor-
tagem ‘O Brasil dos fenôme-
nos editoriais’, publicada na
página B11 da edição de on-
tem, é da Livraria da Vila.

CLAYTON DE SOUZA/AE

MARCIA GOUTHIER/DIVULGAÇÃO

%HermesFileInfo:B-18:20050412:B18 NEGÓCIOS
TERÇA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2005 ● O ESTADO DE S.PAULO

jaime
Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 12 abr. 2005. Economia, p. B18. 




