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AS NEGOCIAÇÕES PARA
BAIXAR IMPOSTOS
Produtos de higiene pessoa e cosméticos pagam o mesmo ICMS
de pranchas de surfe, j et s<i, iates, bebidas e armas de

São duas as grandes contendas
tributárias que continuam a de-
safiar as vendas diretas em 2007.
Pela primeira, o setor prossegue em
suas negociações com os estados
em busca de alíquotas menores
do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS)
para produtos de higiene pessoal
e cosméticos. Mas não menos im-
portante é a luta por redução da
margem de valor agregado (MVA),
estipulada por critérios próprios
de cada unidade da Federação. A
MVA vem a ser um percentual usa-
do na fórmula de cálculo do ICMS
que deveria ser recolhido pelos
revendedores dos produtos, mas
que, por acordo entre os estados,
é pago pelos fabricantes em nome
dos revendedores.

No caso da redução de alíquo-
tas do imposto, os representantes
do segmento de higiene pessoal
e cosméticos, em parceria com
outras entidades, vêm negociando
essas providências com os estados
desde 2005.0 interesse do setor de
vendas diretas em negociar esses
percentuais está no fato de os pro-
dutos daquele segmento respon-
derem por cerca de 90% das vendas
porta-a-porta no país. O trabalho,
classificado como "de formiguinha"
por quem está na área, tem gerado
alguns resultados, mas que estão

longe ainda dos patamares ideais.
Apesar de muitos estados já apli-
carem percentuais reduzidos para
alguns itens de higiene, a meta das
entidades envolvidas na campanha
é ampliar o alcance de alíquotas
entre 17% e 18% para produtos
como sabonetes, xampus, condi-
cionadores, filtros solares, e mesmo
cosméticos, em todo o Brasil. Além
disso, busca-se o reconhecimento
desses produtos como essenciais
para a população, seja sob a ótica
da saúde, seja como ferramenta de
trabalho de profissionais da área
de beleza.

A advogada e coordenadora do
comitê de assuntos legais e rela-
ções governamentais da Associação
Brasileira de Empresas de Vendas
Diretas (ABEVD), Lucilene Prado,
não desanima. "Devagar, estamos
conseguindo", conta, lembrando
que em 2005 o estado do Espírito
Santo baixou de 25% para 17% a tri-
butação dos itens de higiene pessoal.
Ela acha que os governos devem ser
sensibilizados sobre a importância
social desses produtos, que chegam
a ter, em alguns estados, a mesma
tributação de categorias como armas
de fogo e bebidas.

O filtro solar, por exemplo, hoje
importante na prevenção do câncer
de pele, tem uma tributação de 25%
em mais de dez estados brasileiros.

"Como o cálculo do imposto é feito
'por dentro', o percentual final é
ainda maior", explica a advogada.
Ou seja, um terço do valor do pro-
duto será só de ICMS. As mesmas
taxas são aplicadas para xampus e
condicionadores.

Em Santa Catarina e Paraná, por
exemplo, mercadorias como pran-
cha de surfe, asa-delta, jet ski, barcos
e iates são tributadas com os mesmos
25% incidentes sobre protetores
solares e xampus. Em Minas Gerais,
por sua vez, na compra de fogos de
artifício e embarcações de esporte e
recreação pagam-se também os 25%
de alíquota de ICMS embutidos nos
preços dos produtos de higiene pes-
soal e cosméticos comercializados
no estado. "Uma tributação como
essa dificulta o acesso da população
mais pobre a esses produtos", diz a
coordenadora da ABEVD.

Segundo o advogado tributarista
Milton Fontes, da Peixoto e Cury Ad-
vogados, não há uma lei federal que
defina o que é um produto supérfluo.
Por isso, os legisladores definem de
forma isolada o que seria ou não
essencial no caso do ICMS, por meio
de normas estaduais. Fato que expli-
caria as diferentes alíquotas entre
os estados para os mesmos itens. De
acordo com Fontes, o ICMS poderá
ter uma alíquota maior ou menor,
conforme a essencialidade da mer-
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cadoria e do serviço prestado. Essa
possibilidade está prevista no artigo
155 da Constituição Federal.

Quanto às negociações com os es-
tados por MVA menores, o trabalho
iniciado pela ABEVD em 2002 com
essa finalidade tem obtido resulta-
dos favoráveis. Segundo Lucilene
Prado, alguns estados - principal-
mente do Norte e Nordeste - baixa-
ram a MVA a partir de 2003. A MVA
é um percentual estipulado em cada
estado, por meio dos chamados regi-
mes especiais, usada no cálculo do
ICMS dos produtos de venda direta.
Na prática, quanto maior for esse
percentual, maior será o imposto a
ser recolhido e maior o valor final do
produto comercializado. Por isso, o
setor tem procurado negociar taxas
menores. Lucilene acredita que essa
é também uma forma de estimular as
vendas. A média de MVA considerada
razoável pelo setor está entre 25% e
35%. Já a média histórica usada cor-
responde a 30%.

Há quatro anos, São Paulo reduziu
esse percentual de 37% para 25%, afir-
ma ela. Em Sergipe, a margem passou
de 40% para 30%. No Amazonas e
Alagoas, o percentual foi reduzido
de 30% para 25%. No entanto, em
outubro de 2006 o Paraná reajus-
tou a margem de 30% para 72%. Já
Santa Catarina revogou os regimes
especiais e passou a cobrar o ICMS
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tendo como parâmetro os preços
divulgados nos catálogos usados
pelas vendedoras.

Em 2005, a Secretaria da Fazenda
do Pará reduziu a MVA no estado de
45% para 30%. A diretora tributária
da secretaria paraense, Roseli As-
sunção Naves, afirma que a margem
estava muito além do que é praticado
pelo setor. "E uma margem de lucro
que está um po'uco alta para a atua-
lidade." Segundo ela, há um estudo
sendo realizado pelas autoridades
paraenses para confirmar se o per-
centual de 30% é compatível com as
atividades de vendas diretas.

Apesar de o levantamento não
ter sido concluído, a diretora acre-
dita que esse valor deve ser mantido.
"Como sempre há mudanças de
mercado e economia, os percentuais
devem ser revistos periodicamen-
te", observa. Roseli afirma que não
houve queda na arrecadação após
a alteração da margem. "A redução
possibilita o aumento no volume
de vendas, o que redunda em mais
arrecadação", diz.

No Paraná ocorreu o contrário.
Em outubro de 2006, após um ano e
meio de negociações, as autoridades
decidiram pela elevação da MVA. Se-
gundo o procurador-geral do estado
do Paraná, Sérgio Botto de Lacerda, a
decisão foi tomada após a realização

de fiscalizações e levantamentos pe-
los quais se constatou que os valores
de vendas, apresentados em notas
fiscais, seriam bem menores do que
aqueles estabelecidos nos catálogos
das empresas. "São diferenças enor-
mes, em alguns casos, superiores a
300%", afirma Lacerda. Para ele, não
é possível que ocorram descontos
tão grandes.

Lucilene Prado, da ABEVD, afir-
ma, no entanto, que as consultoras
não cobram os preços dos catálo-
gos, que são apenas de referência.
"As consultoras dão descontos e
muitas vezes até compram para
consumo próprio", explica. O pro-
curador-geral paranaense comenta
que algumas empresas têm entrado
na Justiça para contestar o aumento
da MVA com o argumento de que
o percentual foi estabelecido de
forma aleatória, mas ele refuta
esse tipo de alegação. Ele garante
ter realizado um demorado estu-
do com base em dados oficiais da
Secretaria da Fazenda do Estado
de São Paulo, onde está sediada a
quase totalidade das empresas de
vendas diretas.

Diferentemente de outras áreas, o
setor de vendas diretas utiliza a MVA
pela peculiaridade de sua tributação.
Isso ocorre porque os revendedores
- que, pela Lei n° 6.586, de 1978, são

Oliveira,
do Machado
Associados:

democratização
do lucro na

venda direta
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considerados comerciantes autôno-
mos - deveriam recolher o ICMS e
não o fazem. Quem paga o ICMS para
os revendedores, antes mesmo que
a venda ocorra, são os fabricantes.
Essa possibilidade só é permitida
em razão de acordos firmados entre
as empresas e os estados, previstos
em convênios do Conselho Nacional
de Política Fazendária (Confaz), que
autorizam o pagamento antecipado
do imposto pelo fabricante no lugar

do revendedor. Este regime é deno-
minado substituição tributária.

A substituição tributária - institu-
to utilizado também por fabricantes
de bebida, medicamentos e veículos
- é uma regra de recolhimento que
facilita a vida dos estados e, no
caso das vendas diretas, dos reven-
dedores. "A substituição tributária
assegura a certeza, a praticidade e a
antecipação da arrecadação do ICMS
para as fazendas estaduais", afirma

Marcelo Jabour Rios, da Lex Legis
Consultoria Tributária.

Milton Fontes, da Peixoto e Cury,
explica que, para calcular o ICMS a
ser recolhido em nome dos reven-
dedores, a indústria aplica sobre o
valor do custo do produto o percen-
tual da MVA, e sobre esse resultado
calcula a alíquota do ICMS. Assim,
por exemplo, se o produto custa
R$ 100, a MVA é de 25% e a alíquota
do ICMS é de 18%, o resultado será
um percentual de 4,5% de imposto a
ser recolhido pelo fabricante para o
revendedor.

Rios, da Lex Legis: Para os estados é muito mais fácil
os preços dos fiscalizar apenas as empresas do que
catálogos não todos os revendedores - ainda mais
passam de meras que, no caso das vendas diretas, o nú-
sugestões mero deles é de l ,6 milhão no país.

A maioria são pessoas físicas, que
complementam suas rendas com o
lucro na venda. Além disso, com o
regime de substituição tributária,
os revendedores ficam desobrigados
de ter inscrição nas secretarias da
Fazenda de seus respectivos esta-
dos, emitir notas, escriturar livros e
apurar mensalmente o ICMS, entre
outras obrigações fiscais.

Ao assumir as obrigações fiscais
dos revendedores, segundo a ABEVD,
as empresas se obrigam a escriturar
os livros fiscais relativos às operações
dos revendedores domiciliares, reco-

Lucilene Prado, is not discouraged. "We are succeeding graduaííy," she
notes, recalling that in 2005 Espírito Santo State iovvered its ICMS rate
on personai hygiene items from 25% to 17%. She thinks state govern-
ments should be made aware of the sociai importance of such products,
which, in certain states, are classified in the same taxation categories as
firearms and beverages.

Sunscreens, for instance, today an important cornponent in the
prevention of skin câncer, have a taxation rate of 25% in rnore than 10
Brazilian states. "And sincethecaículation of the fax is made 'inside,' the
final percentage is even greater," explains Luciíene Prado. In other words,
a third of the finai vaiue paid for the product is ICMS alone. The same
percentages are appíied to shampoos and hair conditioners. "A tax rate
like this hinders access by the poorest part of the population to these
products," says the ABEVÜ coordinator.

According to tax attorney Milton Fontes frorn the law firm Peixoto e Cury
Advogados, there is no federal law that defines what a superfluous product
is. Thus, iegisiators define what is or is not esseritial for the purposes of value-

added taxes in an ad-hoc fashion through state norms, a fact which explains
the different rates used between states for identical items. According to

Fontes, the ICMS tax shouid have a higher or lower rate depending on the
essentialness of the rnerchandise sold or the service províded.

As for the negotiations with states for a iower MVA, the eftorts
initiated by the ABEVD in 2002 to this end have been obtaining favora-
ble results. According to Prado, some states - rnainly in the North and

Northeast of Brazil - • have reduced the MVA since 2003. The MVA is a
percentage stipulated by each state through so-called speciai regimes ín
order to caicuiate the ICMS due on direct-safe products. In practice, the
greater this percentage, the higher the taxes that are collected and the
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lher o imposto devido e cumprir ou-
tras obrigações em nome deles. Para
que isso seja possível, as autoridades
fazendárias fornecem ao fabricante
um número de inscrição estadual
coletivo, que viabilizará as operações
de ICMS para essas vendas.

Milton Fontes, da Peixoto e Cury,
explica que a empresa recolhe o ICMS
quando o produto for adquirido
pelos revendedores. Além de pagar
o imposto para esses profissionais, a
empresa também recolhe o imposto
de suas próprias operações estaduais
e também os tributos federais e ou-
tras obrigações.

Para as empresas, que já estão
preparadas para efetuar esse tipo de
procedimento, não há dificuldades
para cumprir tais obrigações. Algo
que, para os revendedores pessoas
físicas, seria tarefa praticamente
impossível em virtude do custo fi-
nanceiro e das dificuldades próprias
do procedimento. "Quando se dilui
muito, a fiscalização torna-se mais
difícil. Teríamos de obrigar todos es-
ses profissionais a serem inscritos na
Fazenda estadual. O que, de qualquer
forma, não seria o caso por se tratar
de atividade complementar", afirma
a diretora tributária paraense Roseli
Assunção Naves.

Segundo o advogado Júlio de
Oliveira, do escritório Machado

Quem paga o ICMS para os
revendedores, antes mesmo que
a venda ocorra, são os fabricantes,
por meio do regime de
substituição tributária

Associados, como os fabricantes
vendem para um universo muito
grande de pessoas físicas sem ins-
crição estadual, essa operação se
diferencia da atividade comercial
tradicional. "Neste caso, há uma
democratização do lucro, pois essas
pessoas ficam com um percentual
dos ganhos", afirma.

Em razão de tal regulamentação,
as empresas celebram com as secre-
tarias estaduais um termo de acordo
de regime especial, segundo o qual
ficam estabelecidas as formalidades
a serem cumpridas pelas partes para
o cálculo e recolhimento do ICMS de-
vido por revendedores domiciliares
e também da MVA.

Em todo esse procedimento, a
MVA é adotada por não se saber
ao certo qual será o valor de venda
cobrado pelos revendedores. Assim

é há mais de 40 anos no Brasil. Mar-
celo Jabour, da Lex Legis, confirma
que os preços dos catálogos ofere-
cidos pelas empresas são meras su-
gestões, pois o revendedor sempre
pode dar descontos. "O fabricante
não estabelece o preço de venda.
Os revendedores podem vender
por mais ou por menos, e é normal
que quem se torna cliente tenha
descontos sempre", reforça Oliveira,
da Machado Associados.

Além disso, como lembra Milton
Fontes, da Peixoto e Cury, parte dos
produtos adquiridos pode ser usada
para consumo próprio ou ser vendi-
da a preço de custo para familiares.
Em outras palavras, essa margem é
um percentual presumido do ganho
médio obtido pelo revendedor com
a venda, usado para calcular o valor
final do imposto a ser recolhido.

higher the final price of the product marketed. Thus the sector hás been
trying to negotiate lower percentages. The ABEVD executive believes that
this is also a way of stimulating sales. An MVA considered reasonabte
by the sector should be between 25% and 35%; up to now, the historie
average used is about 30%.

Four years ago, São Paulo State reduced its MVA from 37% to 25%,
she affirms. In Sergipe State, the margin dropped from 40% to 30%, whiíe
Amazonas and Alagoas States reduced their percentages from 30% to
25%. However, in October 2006 Paraná State readjusted its rnargin from
30% to 72%. And Santa Catarina State revoked its specia! regime and
began charging ICMS based on the prices divuiged in the catalogs used
by independent setlers.

In 2005, the Pará State Finance Secretariai reduced its MVA from 45%
to 30%. The state tax director, Roseli Assunção Naves, affirms that the

margin was out of line with the reality in the sector. Bifferently from other
áreas, the direct selling sector uses the MVA to calculate its value-added
(ICMS) taxes. This is because, while independent sales representatives them-
selves - who by law are considered autonomous merchants - should pay the
ICMS taxes, they generally do not. The tax is thus paid by the manufacturers
even before an actual sale occurs via tax-substitution agreements between
companies and states, authorizing the advance payment of value-added
taxes by the manufacturer on behalf of independent sellers.

Fontes explains that in order to calculate the ICMS tax collections on
behalf of independent sellers, the industry applies the MVA percentage on
top of the cost of the product and it is based on that result that the tax to
be paid is determined. For example, if a product costs US$ 100, the MVA
is 25% and the ICMS rate is 18%, the result will be a 4.5% tax collected
by the manufacturer in the name of the independent sales rep.
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