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EmpresasdoPiauí
vendemnaEspanha

Asconfecções LuaCrescente
eKempf, doPiauí, comerciali-
zaram70mil peças naSema-
na Internacional deModade
Madri, entre 9e 12de feverei-
ro. Trinta e três países partici-
paramdoevento. Para Lúcia
Quintela, daLuaCrescente, o
Brasil conquistoumais uma
parcela domercado internacio-
nal, o que reforça a credibilida-
dedo setor.

Vantagensedesafios
deterumafranquia
Umlivro de cinco especialistas
noassunto:MarceloCherto,
FernandoCampora, Filomena
Garcia, Adir Ribeiro e LuísGus-
tavo Imperatore.Nele, Franchi-
sing -UmaEstratégia para a
ExpansãodosNegócios (Edito-
raPremierMáxima, 448págs.,
R$80,00), está não apenas a
história das franquias,mas
tambémaavaliaçãodas vanta-
gens e desafios donegócio.

http://link.estadao.com.br
Mais informaçõesno site
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Mudanças recentes ainda sãopouco conhecidas

Microsoft
invadeárea
datelefonia
celular
Para Steve Ballmer, telefone estará
no centro do entretenimento digital
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Lei permite que pequenos produtores vendam para grandes, mas o ICMS emperra negócios

APOSTA– ‘Queremosveradisparadados telefones inteligentes’, disseoexecutivo-chefedaMicrosoft duranteeventoemBarcelona
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EraDiadosNamoradosemBar-
celona e Steve Ballmer estava
cheio de amor. Enquanto anda-
vadeumladoparaoutrodiante
damultidão que lotava amaior
conferênciasobretelefoniamó-
veldomundo,oenérgicoexecu-
tivo-chefe da Microsoft decla-
rou: “Amoa indústria da telefo-
niamóvel e amo nossas parcei-
ras operadoras.”
O setor, porém, nem sempre
retribuiu seu amor. Há poucos
anos, quando lutava para fazer
decolar seu empreendimento
de software para telefonia mó-
vel, a companhia dirigida por
Ballmer era vista com descon-
fiança por operadoras de redes
e fabricantes de aparelhos. Até
mesmo empresas do tamanho
da finlandesaNokia temiamter
omesmodestinodaNetscape,a
companhiadesoftwaredainter-
net sufocada pelo Internet Ex-
plorer daMicrosoft.
AMicrosoft respondeudimi-
nuindo a escala de suas ambi-
ções e sublinhando sua disposi-
ção de ser uma boa parceira.
Agora, comosistemaoperacio-
nalWindowsMobile, finalmen-

te começando a andar, Ballmer
se prepara para pisar no acele-
rador. Isso significaumanovae
vasta campanha publicitária e,
mais importante, um esforço
ampliado nas 250 mil compa-
nhias, grandes e pequenas, que
ajudamaMicrosoftapromover
seu software.

RECEITAS
Falando ao Sunday Times logo
depoisdeseuconcorridodiscur-
so no Congresso Mundial
3GSM,nasemanapassada,Ball-
mer declarou: “O dispositivo
móvel é da maior importância
para a Microsoft. Ele será res-
ponsável por umaparte de nos-
sas receitas que crescerá com
força. O telefone estará no cen-
tro do entretenimento digital.”
Isso ajuda a explicar por que
Ballmerestá tão felizpor traba-
lharcomaVirginMobilenolan-
çamento de seu serviço de tele-
visãomóvel, planejado para es-
te ano. A Virgin começará com
aparelhosdetelefonedesenvol-
vidos pela HTC, a ascendente
companhia taiwanesa que tem
sido a defensoramais entusias-
ta doWindowsMobile.
“Estou empolgado com o
acordocomaVirginMobilepor-
que ele nos põe no jogo”, disse

Ballmer. “Não consigo pensar
numparceiromelhorqueaVir-
gin Mobile para colocar esse
produtonomercado.Senãofun-
cionar, eles darão um jeito de
reformulá-lo.”Ballmerafirmou
que não consegue se imaginar
assistindoaumprogramadete-
levisão inteiro num telefone ce-
lular. “Mas posso imaginar
meus filhos fazendo isso”.
Ele também pode imaginar
outros serviços que o atrai-
riam.“Gostariadeterumservi-
ço que vasculhasse a TV ao vi-
vo, selecionasse clipes impor-
tantes donoticiário e os envias-
se para meu telefone.” Este é
umdosrecursosprometidospe-
loWindowsVista,versãodosis-
tema operacional da Microsoft
a ser lançada neste ano.
A rápida disseminação da

banda larga, o desenvolvimen-
to das redes de telefonia móvel
deterceirageração(3G)eame-
lhoradacapacidadedearmaze-
namento e processamento dos
telefones inauguram um novo
“estilodevidadigital”.Acapaci-

dade de acessar qualquer con-
teúdo, emqualquerdispositivo,
emqualquer lugar, estáquasea
nosso alcance.
À medida que se transfor-
mamemminicomputadores,os
telefones celulares exigem sof-

twares mais sofisticados. Esta
é a oportunidade para aMicro-
soft. Esses “telefones inteligen-
tes” continuam sendo uma pe-
quena fatia do mercado geral
dos aparelhos móveis, mas as
vendas crescem rápido – mes-
moqueosnovosdispositivosse-
jambemmais carosqueos con-
vencionais.
“Queremos ver a disparada
dos telefones inteligentes”, dis-
se Ballmer. “Temosmuita gen-
tetentandodescobrircomotra-
balharcomnossosparceirosde
hardware, nossos parceiros de
chips, parabaixaros preços ca-
da vez mais. Estou otimista so-
bre o que acontecerá dentro de
um ou dois anos.” Depois de
uma estréia fraca, as opções de
aparelhos comWindowsMobi-
le semultiplicam rapidamente.

Já estão disponíveis mais de
100 modelos de 47 fabricantes.
Elessãovendidospor102opera-
dorasem55países.Osnúmeros
representam avanços substan-
ciais mesmo em relação a pou-
cosmeses atrás.
Essa divisão da Microsoft
acaboudeconseguirseuprimei-
ro lucrotrimestral, comarecei-
ta ultrapassando US$ 100 mi-
lhões pela primeira vez. Embo-
ra permaneça quase invisível
no contexto do grupo como um
todo,éaimportânciadostelefo-
nesmóveiscomoplataformapa-
raelevar as vendasde software
que atrai Steve Ballmer. ●

●●● Alémdepermitir que os produ-
tores rurais e industriais vendam
para grandes empresas, o Sim-
ples Paulista trouxe diversas van-
tagens para asMPEs do Estado.
A primeira foi o aumento dos limi-
tes de enquadramento. São consi-
deradasmicroempresas aquelas
que apresentarem faturamento
anual de até R$ 240mil, e empre-
sas de pequeno porte (EPP) as de
faturamento até R$ 2,4milhões.

Deixaramde existir as EPPs
dos tipos A eB; agora, a tributa-

ção dessas empresas é feita em
função do faturamentomensal, e
pode ser diferente a cadamês. Se
a EPP faturar até R$ 60mil, a
alíquota é de 2,1525%, comdedu-
ção de R$430,53. Se faturar en-
tre R$ 60mil e R$ 100mil, a alí-
quota é de 3,1008%, com dedu-
ção de R$999,44. Se o fatura-
mentomensal superar R$ 100
mil, a alíquota é de 4,0307% com
dedução de R$ 1.929,34.

As empresas exportadoras
também foram beneficiadas. Po-

demexportar, semmudar de
enquadramento, amesma
quantia que podem vender no
mercado interno. Ou seja, MPs
e EPPs podem exportar, res-
pectivamente, até R$ 240mil
e R$ 2,4milhões. Segundo a
Secretaria da Fazenda do Esta-
do de São Paulo, comessas
mudanças, 73mil empresas
poderão entrar para o Sim-
ples. Para isso, devem procu-
rar os postos de atendimento
da própria secretaria. ●
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Ana Paula Lacerda

Após ummês de euforia, os pe-
quenos produtores rurais e in-
dustriaisdeSãoPaulopercebe-
ram que uma das maiores mu-
danças do Simples Paulista –
queentrouemvigoremjaneiro
deste ano – não seria uma con-
quista fácil. A partir de agora,
asmicro e pequenas empresas
(MPEs) de produção indus-
trial e rural podem negociar
comempresasdegrandeporte
e ainda continuar no Simples.
Com a lei antiga, se optassem
pelo sistema simplificado, só
poderiam vender seus produ-
tos para outras MPEs ou para
o consumidor final. Porém,
mesmo com as portas abertas,
a negociação não é simples.
Umpequenoprodutorde la-

ticínios,quenãoquisse identifi-
car, reclama que muitas redes
de supermercados desconhe-
ciam essa possibilidade. “E as
poucas que conheciam exi-
giam uma redução nos preços,
porque, com o Simples, elas
não creditam ICMS na entra-
da para descontar na saída”,
contou o empresário.
Como as microempresas

sãoisentasdeICMS,ocompra-
dornãotemcomodescontares-
te imposto na hora em que for
revender o produto – o que
acontecequando se compra de
uma média ou grande empre-
sa. “A saída é negociar”, diz o
consultor da área de orienta-
çãoempresarialdoSebrae-SP,
Renato Fonseca. “As MPEs
vão ter de fazer planilhas de
seus custos de produção, para

saber exatamente até que pre-
ço elaspodemnegociar e ainda
ter lucro”, explica. “Omercado
é assim, as grandes empresas
nãovãoquerer arcar comope-
so do ICMS. E a lei não dá ne-
nhuma solução para essa difi-
culdade.Então,éprecisonego-
ciar.”Outrasugestãoéfazeras-
sociações com outras peque-
nas empresas, para ter maior
escala e concentrar distribui-
ção. “As empresas vão passar
poruma fasedeaprendizado, e
creioque issoatéelevaráaqua-
lidade dos produtos.”
“Ao menos, desde janeiro

uma oportunidade que não
existia foi criada”, diz o conta-
dordaTWRContabilidadeTo-
maz Rodrigues. “Eu acredito
que a soluçãomais fácil é mes-
mo a adequação dos preços.
Claroqueoempresárionãopo-
dedeixardemostraraqualida-
de e o valor de seu produto,
mas o tempo e o mercado vão
balancear estas relações.”
Fonseca,doSebrae,aconse-

lha: “O empresário não pode
se intimidar ao negociar com
umgrande,bastaeleterconhe-
cimento do seu negócio. A fal-
ta de informação traz insegu-
rança para a negociação. E
nãoéporqueeleépequenoque
é ‘menos’.”
A negociação com as gran-

desaindaécomplicada,masne-
gociar com outras pequenas
empresas tornou-seumagran-
de vantagem. “Se ele vendepa-
raumaempresaquenãopreci-
sa do crédito do ICMS, pode
trabalhar com preços mais in-
teressantes”, diz Rodrigues. ●

As opções de
aparelhos com
WindowsMobile
crescema cada dia
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