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O Simples é bom?
*Bernardo Appy – O Estado de São Paulo - Opinião
Nos últimos anos o alcance do Simples vem sendo ampliado de forma significativa, seja
pela inclusão de novos setores, seja pela ampliação do limite de faturamento. O governo
defendee que essas mudanças são positivas e a presidente Dilma Rousseff chegou
inclusive a dizer que as mudanças no Simples aprovadas em 2014 são um passo
importante para a reforma tributária.
O problema é que o modelo do Simples é defendido sem qualquer análise mais
profunda sobre seus impactos econômicos e sociais. Pessoalmente, tenho sérias dúvidas
quanto à eficiência do modelo do Simples, mas estou aberto a discutir o tema.
A seguir, apresento alguns argumentos que justificam minha posição e algumas
propostas de mudança. Já de início, no entanto, quero deixar claro que entendo a
necessidade de que as micro e pequenas empresas (MPEs) tenham um tratamento
tributário favorecido, na medida em que competem com empreendimentos informais,
que não pagam impostos. Também entendo que é extremamente importante reduzir a
burocracia e o custo de apuração e de recolhimento de tributos para as MPEs, desde que
isso seja feito de forma racional.
Minhas dúvidas com relação ao Simples dizem respeito ao modelo tributário adotado,
baseado na substituição de uma série de tributos pela cobrança de uma porcentagem do
faturamento. Um dos grandes problemas desse modelo é que ele gera grandes distorções
e dificulta muito a transição do Simples para o regime normal de tributação.
Isso ocorre porque a capacidade econômica de uma empresa não corresponde ao seu
faturamento, mas, sim, ao valor adicionado (que é a diferença entre o faturamento da
empresa e o custo dos insumos utilizados na produção ou das mercadorias revendidas,
no caso do comércio), o qual corresponde à renda distribuída na forma de salários ou
lucros para os empregados e proprietários.
Para entender como a tributação do faturamento provoca distorções, vamos considerar
dois pequenos comércios que faturam R$ 15 mil por mês. O primeiro temgrande giro e
baixa margem (por exemplo, uma padaria), enquanto o segundo tem baixo giro e alta
margem (por exemplo, uma loja de roupas de grife).
Supondo que a margem da primeira empresa seja de 20% da receita, a renda gerada
(apropriada como salários e lucros) será de R$ 3 mil/mês; e supondo que a margem da
segunda seja de 50%, a renda gerada será de R$ 7,5 mil. No entanto, no Simples, as
duas empresas recolhem como tributos a mesma porcentagem de 4% sobre os R$ 15
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mil, ou seja, R$ 600,00, que representam 20% da renda da primeira empresa e 8% da
renda da segunda empresa.
Ou seja, a tributação do Simples, incidente sobre o faturamento, gera desigualdades
relevantes, sendo muito mais onerosa para empresas com baixa margem do que para
empresas com alta margem.
Esse problema foi agravado com a recente inclusão no Simples, em tabelas favorecidas,
dos advogados e de algumas outras categorias de profissionais liberais, para os quais a
renda corresponde a quase 100% do faturamento. Esse mesmo problema dificulta muito
a transição do Simples para o regime normal de tributação, que tem como base o valor
adicionado (caso do ICMS), a folha de salários e o lucro. Neste caso, a grande questão é
como calibrar essa transição. Se a calibragem for feita com base na empresa de baixa
margem, então se estará beneficiando ainda mais as empresas de alta margem. Já se a
calibragem for feita para as empresas de alta margem, o salto decorrente da mudança de
regime será muito grande para as empresas de baixa margem.
Renda. Outro problema importante do Simples (e do lucro presumido) é que o lucro
distribuído para os proprietários das empresas é isento na pessoa física. Isso leva a que
pessoas de alta renda que são proprietárias de empresas paguem muito pouco Imposto
de Renda.
Para ter uma ideia da desigualdade gerada por este modelo de desoneração do lucro
distribuído, vale comentar alguns dados apurados pela Receita Federal com base nas
declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em 2012. Segundo esses dados,
enquanto os empregados assalariados e os funcionários públicos respondem por 47,6%
da renda total, eles são responsáveis por 69,1% de todo o Imposto de Renda devido. Já
os proprietários de empresa respondem por 22,8% da renda total, mas pagam apenas
7,6% do Imposto de Renda.
Neste contexto, sugere-se uma grande revisão do modelo de tributação do Simples, de
modo a tornar esse regime mais justo e facilitar a transição para o regime normal de
tributação. Uma sugestão seria adotar, para o Simples, as mesmas bases de tributação
adotadas para o regime normal (valor adicionado, folha de salários e uma estimativa do
lucro), obviamente concedendo alíquotas menores, e progressivas com a renda, para
empresas de menor porte.
Pode ser que no passado isso fosse dificultado pela complexidade de apuração desses
valores. Atualmente, contudo, a adoção generalizada da nota fiscal eletrônica (que logo
deve ser estendida também para as vendas do varejo) e a implantação do e-social
permitirão que os tributos das micro e pequenas empresas (mesmo tendo como base o
valor adicionado e a folha de salários) sejam calculados diretamente pelos sistemas do
Fisco, no limite tornando desnecessária a contratação de um contador.
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Adicionalmente, seria importante eliminar a distorção existente entre a tributação da
renda dos empregados e a dos proprietários de empresa, incluindo a renda distribuída na
base de cálculo do IRPF, mas permitindo a dedução dos tributos sobre a renda pagos na
empresa.
Essas mudanças, além de justas, contribuiriam de forma significativa para criar um
ambiente mais favorável ao crescimento das empresas e, portanto, ao desenvolvimento
do Brasil.
* Bernard Appy é economista, foi secretário executivo e secretário de Politica
Econômica do Ministério da Fazenda
Para íntegra: http://goo.gl/15xkVw
02 de março de 2015 - Fonte: Estado de São Paulo

SMPE e GDF assinam acordo para implementar REDESIM
Implementar a REDESIM no Distrito Federal para garantir a celeridade no processo de
abertura de empresas e incentivar o tratamento diferenciado e simplificado para as
microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais: estes
são os objetivos do acordo assinado pelo ministro da Secretaria da Micro e Pequena
Empresa (SMPE), Guilherme Afif Domingos, e o governador do DF, Rodrigo
Rollemberg, nesta quarta-feira (4), no palácio do Buriti.
O acordo prevê que a SMPE coordenará a implementação da Redesim, além de apoiar o
GDF na formulação, articulação e a coordenação de políticas públicas voltadas aos
micro e pequeno empresários e aos microempreendedores individuais de Brasília. Ao
governo local, caberá propor mudanças legislativas que reduzam a burocracia e
incentivem a realização do Fórum Distrital de Micro e Pequenas Empresas no DF.
Para íntegra: http://goo.gl/67a3Sk
04 de março de 2015 - Fonte: G1 DF – Globo
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Teto do Supersimples pode subir em 400%
O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), colocou na pauta
de votação do plenário o projeto de lei complementar 448/2014, que aumenta em 400%
e 100% o teto de receita anual para pagamento de tributos pelo Supersimples.
De acordo com a assessoria da Câmara, o projeto pode ser votado imediatamente porque
houve, na semana passada, a aprovação de requerimento que colocou a matéria em
urgência.
O líder do PSD na Casa, Rogério Rosso (DF), havia pedido a Cunha para relatar a
proposta na comissão especial. Ele poderá ser designado pelo presidente para relatar a
matéria em plenário.
O DCI apurou que a matéria deverá ser votada na próxima semana, sem a formação da
comissão especial.
Para íntegra: http://goo.gl/UKjnFS
5 de março de 2015 - Fonte: FENACON

Receita cria malha fina para pequenas e médias empresas
A Receita Federal anunciou nesta quinta-feira (5) a criação da malha fina de pessoa
jurídica. Por meio desse novo sistema, pequenas e médias empreas com inconsistências
na declaração do Imposto de Renda serão notificadas e terão a chance de regularizar
espontaneamente sua situação com o fisco.
Neste ano, a Receita está notificando 26 mil empresas com indícios de irregularidades
em suas declarações feitas em 2012. Caso seja comprovado que todas essas empresas
sonegaram, o valor da dívida é estimado em R$ 7,2 bilhões.
Para íntegra: http://goo.gl/kSdYbd
05 de março de 2015 - Fonte: Folha de São Paulo

4

Ano 1 • Número 05 • 09 de março de 2015 • www.fies.org.br

Encerrar um negócio no Brasil custa 44% mais caro do que abrir,
mostra pesquisa da Fenacon
Fechar uma empresa no Brasil atualmente custa 44% mais caro do que abrir, conforme
mostra pesquisa realizada pela Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis
e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon), que
representa mais de 400 mil empresas dessas áreas. O programa Bem Mais Simples tem
como proposta desburocratizar os processos de abertura e fechamento das empresas
brasileiras. Durante o lançamento, foi anunciada uma nova ferramenta que fará baixa
automática de empreendimentos, por meio do Portal Empresa Simples
(www.empresasimples.gov.br).
Para íntegra: http://goo.gl/9GTByk
02 de março de 2015 - Fonte: Paraná Shop
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