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Nesta sexta-feira, oBancoNa-
cional deDesenvolvimento
EconômicoeSocial (BNDES)
fará umseminário noRio com
oobjetivo deensinar àsmicro
epequenas empresasmanei-
raseficientes de obter financia-
mento.As inscrições são gra-
tuitas e podemser feitas no
sitewww.bndes.gov.br/pales-
tras.asp. As palestras têmo
objetivo de tornarmais claras
as formas deacesso ao crédito
dobanco, embenefício princi-
palmentedas empresas de
menor porte. Alémdisso, os
técnicos dobanco também
estarãopresentes e poderão
responder a perguntas dos
empresários.

Comajustes, proposta da
LeiGeral deve ser votada hoje Osprodutores demangado

ValedoSãoFranciscoPernam-
bucanoestão negociando um
acordopara exportar a fruta
para aSuíça e o Irã. A iniciati-
va doSebrae, emparceria
comoSenai e outras entida-
des, vai potencializar a partici-
paçãodoEstado nomercado
externo.A expectativa é que,
já no anoque vem,Pernambu-
coexporte cerca de300 tone-
ladaspara osdois países. Se-
gundodados da associação
ValeExport, em2004os fruti-
cultores exportarammais de
115mil toneladas damanga
TommyAtkins.Desses, 68%
foramenviadospara aEuropa,
26%para osEstadosUnidos e
6%paraoutros países.

Um lançamento recente da
Editora Gente. Os autores do
livro Idéias para Revolucio-
nar sua Vida (272 páginas,
R$ 34,90), Alan G. Robinson
e Dean M. Schroeder, profes-
sores da Universidade de
Massachusetts, nos Estados
Unidos, mostram que é im-
portante – e muito importan-
te –, que as empresas e seus
respectivos líderes façam
uso das idéias dos funcioná-
rios como solução de proble-
mas críticos administrativos.
O livro reúne, em seus oito
capítulos, uma série de histó-
rias de empresas que foram,
inclusive, salvas da falência
por causa disso.

Para atrairmais clientes e se-
remreconhecidas nomerca-
do, umgrupo dedez empresas
do setor demóveis da cidade
dePalhoça, emSantaCatari-
na, investiu namontagemde
umshowroompermanente.
Naquinta-feira, os empresá-
rios integrantes doNúcleoMo-
veleiro dePalhoça vão contar
comumapartamento todode-
coradoemontadoespecial-
mente comomostruário para
quemquiser conhecer as pe-
ças demadeira feitas pelas
indústrias.A cidade temcerca
de700 fábricas demóveis,
quemovimentam20%daeco-
nomiada região e empregam
em tornode 3mil pessoas.

LIMITE-ParaodeputadoLuizCarlosHauly, relator daLeiGeral dasMicroempresas,nãocabemmaisemendasno texto: “Seriamutilação”
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MPMcompra participação na Loducca

Carlos Franco

O Grupo MPM selou ontem a
compradeumaparticipaçãona
Loducca22. A partir de agora,
as duas agências de publicida-
de,aMPMeaLoducca,queper-
deo sobrenome22, fazemparte

do mesmo grupo, que já conta
com a Já Estúdio Gráfico. Pelo
desenho, aMPMcontinua a ser
comandada por Bia Aydar e a
Loducca por Celso Loducca.
Mas haverá maior sinergia en-
tre as duas agências e investi-
mento em novos projetos, com
oreforçodecaixadasduasope-
rações,quecontinuarãosepara-
das. Mais: concorrentes. Bia
Aydar disse estar feliz com a
operação que a une a Loducca,
profissional respeitado por sua
criatividade.
Controlada pelo Grupo Ypy,
de Nizan Guanaes, a MPM,
agência que fez sucesso entre
os anos 50 e 80 até ser compra-
dapelogrupoInterpublic, virar
MPMLintas e cerrar as portas,
foi relançada no fim de setem-
bro. Hoje, a agência que Bia
Aydarcomandaestáemfasede

expressivo crescimento, com a
previsãode encerraro anocom
faturamento deR$ 140milhões
e metas de crescimento para
2006 de quase 30%.
Com contas como Leroy-
Merlin,BurgerKing,C&ACelu-
lar,CompanhiaVale doRioDo-
ce(CVRD),FoxFilms,Novartis
Oncologia,Piccadilly eSulamé-
rica Seguros, aMPMquer com
aoperaçãoampliarmaisrapida-
mente o faturamento do grupo.
Já a Loducca tem hoje como
clientesMTV,BancoIbi,Seara,
UOL, Lopes Construtora, Nis-
sin, Panamericana e Diamond
Mall, entre outras, que resulta-
ram em faturamento de R$ 150
milhões noanopassado e apre-
visãodeR$180milhõesparaes-
te ano – foram R$ 120 milhões
atéagosto.Desdequeanunciou
a sua separação da Lowe, em

marçodoanopassado,aLoduc-
ca vinha recebendo propostas.
Agora, porém, Celso Loducca
cedeu e decidiumanter o negó-
ciosoboseucomando,masaco-

plado a um sócio-capitalista
de capital nacional.

CINEMA DIGITAL
Também ontem a Emerging
Pictures, empresa america-
nadecinemadigital, sediada
emNovaYork,anuncioupar-
ceria com a brasileira Rain
Networkpara formar aRain
US, uma joint venture para
distribuição digital e exibi-
ção de filmes independentes
nos Estados Unidos. A nova
companhia funcionará em
Nova York. A expectativa é
atingir 400 salas de cinema
digital nos EUA nos próxi-
mos três anos.
OutraparceriauniuaAm-
pla (SP) e a Ponto (PE) , em-
presas de marketing direto,
visando atender as regiões
Norte eNordeste.●

Ana Paula Lacerda

Foram mais de doze meses de
discussão e quatro adiamentos
da votação, mas tudo indica
que hoje a proposta de Lei Ge-
raldaMicroePequenaEmpre-
sadeveservotadanaComissão
Especial da Microempresa da
CâmaradosDeputados.“Opro-
jeto está pronto, os pedidos fo-
ram atendidos e na sexta-feira
chegaramas últimas colabora-
ções”, disse o deputado Luis
CarlosHauly (PSDB-PR), rela-
tordoprojeto. “Apartirdaí, se-
riamutilar o texto.”
Os pedidos em questão fo-

ram solicitações de governos
estaduais e municipais para
que fossemrevistas as cotas de
arrecadação. “Infelizmente, al-
guns Estados emunicípios não
se mobilizaram para discutir o
temacomadevida profundida-
de”,disseogerentedaUnidade
dePolíticasPúblicasdoSebrae
nacional, Bruno Quick. “Então
surgiram dúvidas que precisa-
ram ser discutidas agora.”
Asprincipaisdúvidas trata-

vam de arrecadação. “Os go-
vernos tinham medo que pas-
sassema recebermuitomenos
dosempresários.Mastodoose-
torprodutivoapoiouaredução
da carga tributária. Isso deve
tirarmuitasempresasdainfor-
malidade”,disseHauly.Segun-
do ele, as mudanças feitas no
projeto fariamcomqueoúnico
órgão a ter arrecadação dimi-
nuída seja a Receita Federal –
R$ 6,4 bilhões amenos.
“Porém, deste valor, R$ 2,3

bilhões já haviam sido negocia-
dos com o governo no projeto
da Pré-Empresa, então basta
negociarmos o restante”, diz o
relator. A Receita preferiu não
comentar os números, já que o
assunto ainda está em discus-
são na Câmara.
Quick acredita que esse nú-

mero, na prática, será menor.
“Os valores foram estimados
após um cruzamento de dados
do IBGE feito pela Fundação
GetúlioVargas,emostramore-
trato de como seria a situação
do Brasil agora, com a nova lei.
Mas a economia é dinâmica, e
certamente muitas empresas
vão se formalizar e passarão a
contribuir também.”
Essa também é a opinião do

presidente do Sebrae, Paulo
Okamotto. “Se fala desses R$
6,4bilhõessemse levaremcon-
ta as empresas que vão poder
se formalizar com as facilida-
des da Lei Geral. Talvez não
possamos extinguir os 10 mi-
lhõesde informaisdoPaís,mas

podemos diminuir esse qua-
dro.”
Dentre outras reivindica-

ções dos governos, foi dada aos
municípiosautonomiade fisca-
lização das empresas, e o ISS
não ficará congelado em uma
porcentagem fixa. Já para os
Estado, Hauly disse que, dife-
rentemente do projeto inicial –
que previa um teto de R$ 3,6
milhõesparaoSimples – foram
estipulados três tetos diferen-
tes, variando de acordo com a
participação deles no PIB.
Oprimeiro,deR$1,2milhão,

seria adotado por 11 Estados
cuja participação é menor que
1%. A intenção é que este teto
valhaparaoprimeiroanodevi-
gência da Lei. No ano seguinte,
passa para R$ 1,8 milhão e, no
terceiro, para R$ 2,4 milhões.
No caso da União, o limite será

imediatamente de R$ 2,4 mi-
lhões, omesmo daMP doBem.
OsoutrosEstados jápodemen-
trar nas faixas seguintes. Para
Hauly, mesmo com as mudan-
ças, apropostaaindaatenderia
a 90% dasMPEs brasileiras.
Na quinta-feira à noite tam-

bém houve reunião, desta vez
comrepresentantesdoMinisté-
rio do Planejamento, para tra-
tar da participação dos peque-
nos negócios nas compras go-
vernamentais. Pelo substituti-
vo, compras públicas de até R$
80 mil terão de ser adquiridas
dasMPEs.

PRESSA
As entidades favoráveis à Lei
estavam tensas com os segui-
dosadiamentosdavotação (fo-
ramquatronastrêsúltimasse-
manas),porqueoperíodo legis-

lativo está se encerrando.
Caso não seja votada este
ano e fique para 2006, a Lei
Geralpassariaavigorarape-
nas em 2007.
Para apressar o proces-

so, o presidente da Comis-
sãodaMicroempresa,depu-
tado Carlos Melles (PFL-
MG), disse que já há o com-
promisso do presidente da
Câmara, deputadoAldo Re-
bello (PC do B-SP), de colo-
car oprojeto emvotação em
plenário de imediato, caso
passe pela comissão. “Se tu-
do correr bem, poderemos
votar a Lei já na quarta-fei-
ra”, afirmou Melles. Para o
gerente do Sebrae, o tempo
é curto mas suficiente. “Es-
tamos confiantes de que em
janeiro ela estará emvigor”,
diz Quick. ●

Mix

A força das idéias
dos funcionários

As duas agências, porém, vão continuar a ser concorrentes, com administrações próprias
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Principais entraves vinham de Estados e municípios, que temiam perder arrecadação
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MAURÍLIO CHELI

5milhões
de empresas formais são afetadas
pela proposta

R$ 1,2milhão
seria o teto doSimples em11 Esta-
dos brasileiros, que emdois anos
chegaria a R$2,4milhões

R$ 6,4 bilhões
seria a diminuição da arrecadação
daReceita Federal se a proposta
fosse colocada emprática hoje,
sem formalização ou fechamento
de nenhuma empresa

85 artigos
temaproposta que está sendo
dicutida naComissão especial da
Microempresa na Câmara
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 dez. 2005. Economia, p. B20.




