
Produto: ESTADO - SP - 20 - 01/11/05 ProofB20 - 

Um desfile de perguntas está
nas páginas de Empresas
Feitas para Vencer, de Jim
Collins, publicação editada
pela Campus/Elsevier. Exem-
plos de perguntas: Como em-
presas medíocres e até mes-
mo as ruins podem obter uma
excelência duradoura? O que
fazer quando a empresa não
nasceu com o DNA da exce-
lência? As respostas, agora
reunidas em livro (400 pági-
nas, R$ 86,00), nasceram,
segundo o autor, de uma pes-
quisa que teve cinco anos de
duração. A equipe por ele
contratada analisou a trajetó-
ria de 28 empresas.

Pesquisa do Simpi
detecta estabilidade

Razõesdosucessoedo
fracasso empresarial

Uma pesquisa do Sindicato
da Micro e Pequena Indústria
do Estado de São Paulo (Sim-
pi) mostrou que o faturamen-
to das MPEs diminuiu 0,4%
em setembro, em relação ao
aumento de 1,4% verificado
em agosto. Segundo o Simpi,
o uso da capacidade instala-
da do segmento também teve
uma leve redução, passando
de 66,7% para 66,5%. Nas
119 empresas pesquisadas,
com média de 24 trabalhado-
res cada uma, houve redução
de 0,1% na força de trabalho
ocupada, ou seja, a dispensa
de mil trabalhadores. O con-
tingente total da categoria no
mês passado era de 960.800
pessoas. 25% dos empresá-
rios ouvidos pelo Simpi na
pesquisa citaram o comporta-
mento das vendas como o
principal obstáculo para um
melhor desempenho.
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AMedidaProvisória 255, apeli-
dadade“MPdoBem2”,foiapro-
vada na semana passada pela
Câmara dosDeputados e ainda
precisasersancionadapelopre-
sidente Lula, mas já agita al-
guns micro e pequenos empre-
sários.Oprincipal ponto é o au-
mento do teto do sistema Sim-
ples em 100%, ou seja, passa de
R$120milparaR$240milpara
as microempresas e de R$ 1,2
milhão para R$ 2,4 milhões pa-
ra as pequenas.
“De imediato, 50mil empre-

sas que têm faturamento entre
R$ 1,2milhão eR$ 2,4milhões e
nãoerambeneficiadasanterior-
mente, poderão usufruir do
Simples com o sancionamento
da medida”, diz o gerente da
Unidade de Políticas Públicas
doSebraeNacional,BrunoQui-
ck. “Mas, como as novas faixas
dealíquotasaindaprecisamser

regulamentadas, acredito que
pelo menos 2,2 milhões de em-
presas devam se beneficiar
comasmudanças.”
OempresárioJosuéFavallié

um dos que esperam ansiosa-
mente o novo teto do Simples.
No ano passado, a Pri’s Design,
firmadaqualéproprietário,su-
perou o R$ 1,2 milhão estipula-
dopara as pequenas empresas,
e foi obrigadaa sairdoSimples.
“Meus impostos passaram, de
repente, de 3,5% para 5,9%. E
não tem jeito, o cliente paga a
prazo, masmeus impostos têm
de ser pagos emdia.” Ele conti-
nua produzindo bolsas, aven-
taisescrapbooks.“Osnovosim-
postos não afetaram o meu ne-
gócio, apesar de pesarem bas-
tante. Mas, assim que os novos
limites permitirem, vou voltar

ao Simples. Não vou nem pen-
sar duas vezes.”
A consultora especializada

em planos de negócios Andrea
Lemos Britto afirma que o no-
vo teto vai aliviar aquelas em-
presas que fecham as portas
no fim do ano para não ultra-
passar o limite. “Se a empresa
parava de produzir, ou fazia
atépior, queévendersemnota
fiscal, vai poder crescer sem
medo, agora.”Ela acredita que
isso é benéfico não só para a
empresa, mas para a socieda-
decomoumtodo.“Seessasem-
presas conseguem cumprir
suas obrigações, o governo re-
cebe mais e a sociedade tam-
bém. E com o crescimento das
micro e pequenas empresas,
cresce a oferta de empregos.”

OUTROS IMPACTOS
Não é apenas o aumento do
Simples que influenciará as
MPEs.Outros aspectos dame-
dida, apesar de terem menor
impacto, poderão trazer mu-
dançasparaospequenosnegó-
cios.Quickcitaa isençãodeIPI
eCofins, quepodediminuir em
até 9,25% o preço de computa-
dores. “O barateamento vai
permitir que as MPEs adqui-
ram esses equipamentos e se
modernizem, e isso é vital para
a sobrevivência das empresas
de hoje”, diz o gerente.
Andrea Britto aponta tam-

bém o item que fala da isenção
de IPI paraacomprademáqui-
nas por empresas exportado-
ras. “Apesar de as MPEs esta-
rememsuamaioriavoltadaspa-
ra o mercado interno, há uma
parcela que produz para fora, e
isso asbeneficiará.”Ela cita co-
moexemplo empresasde infor-
mática e demóveis.
“Podenão ser umamudança

muito grande hoje, mas a longo
prazo certamente será um in-
centivo”, diz Quick. “E, de for-
mageral, aaprovaçãodaMPfoi
um bom sinal para a discussão
daLeiGeraldaMicroePequena
Empresa,poisseupontodepar-
tida – o Simples – foi aceito.” ●

q
TERÇA-FEIRA
MICROEMPRESAS

MICROEMPRESAS

Com mudança no Simples,
MP favorece 50 mil empresas
Aumento do teto beneficia quem tem faturamento entre R$ 1,2 milhão e R$ 2,4 milhões

SegundooSebrae,
novasalíquotas
deverãoatingir
2,2milhõesdeMPEs

EMESPERA –EsteanoFavalli precisou tirar aPrí’sDesigndoSimples,masespera retornar embreve
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 nov. 2005. Economia. p. B20.




