




O fortalecimento das micro e pequenas empresas contribui para o combate

O texto que serve de legenda à ima-
gem de abertura desta reporta-
gem é um trecho do poema "Um
novo dia", de Vinícius de Moraes.

Aparece aqui para dar o tom do que se tra-
ta nestas páginas: medidas tomadas pelo
governo federal, nas últimas semanas, para
animar a economia e fazer o Brasil crescer.
Como se verá adiante, muitas das provi-
dências dizem respeito a impostos, buro-
cracia, crédito. Há, entretanto, um sentido
subjacente nos pacotes anunciados. Eles
surtirão efeito desde que a sociedade se
mobilize. De um lado, para garantir que as
normas saiam do papel para a realidade e
não se esvaiam com o tempo, De outro, pa-
ra buscar sucesso em associações e organi-
zações robustas, independentemente de
atos ou benesses do poder público.

Aos fatos. O setor produtivo recebeu
uma injeção de dinheiro. Para que o Pro-
duto Interno Bruto (PIB) cresça 4,5% em
2007, e a média fique em 5% entre 2008 e
2010, os governos abrirão mão de arrecadar
algo entre 6 bilhões e 8 bilhões de reais, se-
gundo cálculos do Ministério da Fazenda.
O Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC) envolve vários setores, inclui provi-
dências concretas e traça linhas de ação para
o futuro. É a novidade mais abrangente da
temporada (leia quadro na pág. ao lado).
Outra medida diz respeito às micro e pe-
quenas empresas (MPE) - as que mais cres-
cem e são responsáveis pelo maior volume
de salários pagos entre as companhias bra-
sileiras (leia quadro na pág. 36). Poder e capi-
laridade explicam o fato de que seu fortale-
cimento contribua para o combate à po-
breza, a redução da informalidade, a interio-
rização do desenvolvimento e o incremen-
to da atividade produtiva como um todo.
Estima-se que, hoje, as MPEs sejam 15 mi-
lhões e gerem 20% do PIB (leia quadro na
pág. 35). Precisam ganhar massa muscular.
Nas economias desenvolvidas, elas pro-
duzem, em média, 50% do PIB.

Daí a importância da Lei Geral das Mi-
cro e Pequenas Empresas, apelidada de Su-
persimples. Suas determinações afetam
grande número de atividades e tributos.

Facilitam o acesso ao crédito e as vendas
para governos. Também incentivam o as-
sociativismo e induzem atividades infor-
mais à regularização. "Cada empreendedor
deve buscar informações antes de decidir o
melhor formato a ser adotado em seu negó-
cio, pois há inúmeras variáveis a conside-
rar", recomenda Paulo Lauro, tributarista
do escritório Tess Advogados, de São Paulo.
Mas, de maneira geral, como diz a advoga-
da Lúcia Azevedo, do mesmo escritório, "a
lei beneficia um grande número de empre-
sários e traz a esperança de um modelo fu-
turo em que os negócios possam se con-
cretizar e crescer sem que os governos te-
mam perder arrecadação".

Urgência A nova lei não atende a todas as
expectativas, mas é um passo importante.
Foi debatida por três anos e aprovada num
cenário de urgência. Os indicadores da
Sondagem Industrial da Confederação Na-

cional da Indústria (CNI) revelaram que
no último trimestre do ano passado as pe-
quenas empresas - ao contrário do que se
deu com empreendimentos de maior porte
- registraram queda na produção, no fatu-
ramento e no número de empregados. Era
preciso reverter o quadro rapidamente.
Tanto que, como num filme, nem bem foi
batida a claquete, o município capixaba de
Cariacica entrou em ação. A prefeitura isen-
tou os empresários da taxa Habite-se, que
incide sobre seus imóveis, e reduziu à me-
tade a alíquota de Impostos sobre Serviços
(ISS) cobrada a empresas dos setores mo-
veleiro, têxtil e de confecção - os mais fortes
na região. Para incentivar a formalidade e a
realização de novos empreendimentos, dias
depois da sanção da Lei Geral já era permi-
tido, na cidade, que estabelecimentos co-
merciais e de prestação de serviços fun-
cionassem em domicílios. Os trâmites para
abertura e regularização de empresas foram
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à pobreza , a redução da informalidade e a in ter ior ização do desenvo lv imen to

reduzidos. A Secretaria Municipal de De-

senvolvimento Econômico calcula, assim,
ter beneficiado cerca de 12 mil negócios.

O povo que realiza anda ávido por es-
paço e um ambiente de trabalho melhor.
No final de janeiro, a empresária paulista

Gelma Franco foi informada, por seu con-
tador, de que seria uma boa opção a adesão

ao Supersimples de sua empresa, o II Ba-
rista. "Pela nova lei, o pagamento de impos-
tos e a escrituração da empresa são simpli-

ficados. Mesmo que os custos não caiam,
porque a contratação de empregados con-
tinua muito onerosa, a administração do

dia-a-dia poderá ser facilitada", diz.'Além
disso, o estímulo ao associativismo pode
fazer com que os empresários se mobilizem
e divulguem a marca Brasil no exterior."

Gelma Franco é um exemplo de empreen-
dedora bem-sucedida. Em 2003, depois de

um ano de estudo, planejamento e pesqui-
sa, decidiu montar a primeira butique de

cafés do país. Vendeu o apartamento em
que morava, passou cinco meses discutin-
do para conseguir alugar o ponto que julga-

va ideal para seu negócio, criou logomarca,
montou cardápio e decoração. Pôs mãos à
obra, de fato. Cuidou da contratação de fun-
cionários, da recepção dos clientes, da con-
tabilidade. Passaram-se oito meses até que

o rendimento cobrisse as despesas. Hoje a
empresária tem quatro lojas, 22 funcioná-
rios e muitos planos. Quer formar um cen-

tro de treinamento para profissionais do ra-
mo, exportar pó de cafés especiais e, quem
sabe, expandir sua rede para o exterior.

Também existem os que se beneficiam indi-
retamente. Há em São Paulo um estabelecimen-

to que, no mesmo espaço, oferece serviços de
padaria, butique de carnes, frios, sorveteria, mer-

cado de frutas e verduras, restaurante e lan-
chonete. É o Tbrtula, nome de um pão medieval
recheado com carne. A idéia tem sido um suces-
so e a empresa cresce rapidamente.'A nova lei

não traz reflexos diretos para o Tortula.pois nos-

so faturamento anual é superior ao teto estabe-
lecido para micro e pequenas empresas, mas
pode baratear preços de alguns de nossos for-
necedores", diz Renato Mota, um dos sócios.
Para ele, que emprega muita gente, mais impor-
tante seria se o governo cuidasse de desonerar a
folha de pagamentos.

E, claro, não faltam aqueles que ficaram
de fora e não estão contentes. Leonardo
Pessanha tem uma microempresa de asses-

soria de imprensa, a LP17 Comunicação.
Sua área ficou excluída dos benefícios do
Supersimples. "Há comerciantes com fatu-
ramento muito maior do que o nosso pa-
gando muito menos impostos", diz.'A no-
va lei significa um avanço, mas poderia ser

mais democrática e abrangente. Ainda é
necessária uma combinação de sonho e
coragem com muita persistência para abrir

e manter uma microempresa."
O volume de reformas de que o país ne-

Pé na tábua
Para acelerar o crescimento
O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), anunciado em 22 de
janeiro, desonera e incentiva a iniciativa privada, aumenta investimentos
públicos e aperfeiçoa a política fiscal, entre outras providências. É com-
posto de medidas provisórias (MP) e projetos de lei encaminhados ao
Congresso. Os projetos a serem analisados pelos parlamentares tratam de
controle de aumento de despesas com pessoal e encargos sociais da
União; cooperação de entes federativos na proteção ao meio ambiente;
normas de licitação e contrato da administração pública; valor e política
de valorização do salário mínimo; e parâmetros para a elaboração da Lei
de Diretrizes Orçamentárias,
Em resumo, as principais medidas já em vigor são as seguintes.
• Impostos - As datas de recolhimento foram alteradas para facilitar a

administração do fluxo de caixa das empresas, Investimentos em insumos
e serviços para projetos de infra-estrutura nos setores de portos, trans-
portes, energia e saneamento básico estão isentos da cobrança de
PIS/Cofins. Perfis de aço usados na construção civil têm alíquota de IPI
reduzida a zero. O crédito tributário conferido a empresas que compram
máquinas e equipamentos - e assim podem se tornar mais produtivas -
foi prorrogado por dois anos.

• Inovação - As empresas que aderirem ao programa de incentivo a
pesquisa, desenvolvimento e produção de semicondutores estarão isen-
tas do recolhimento de Imposto de Renda (IRPJ); além de se beneficia-

rem de alíquota zero de IPI, PIS, Cofins e Contribuição de Intervenção do
Domínio Econômico (Cide).

• Infra-estrutura - Mais de cem portos, hidrovias, rodovias, aeroportos e
estradas, além de 4,5 mil quilômetros de gasodutos, 46 usinas de
biodiesel e 11 usinas de etanol serão financiados por fundos de inves-
timento para captação de recursos destinados a novos projetos, Esses
fundos serão formados com até 80% do patrimônio líquido do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhadores poderão comprar
cotas até o limite de 10% do saldo de suas contas. O governo prevê
aplicar 504 bilhões de reais no setor até 2010, e para isso aumentou
as dotações orçamentárias do projeto-pi loto de investimentos (PPI),
cujos gastos são excluídos da meta de superávit primário. A Caixa Eco-
nômica Federal disporá de 5,2 bilhões de reais em crédito para entes
públicos aplicarem em saneamento básico e habitação popular. Re-
ferência para empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) ao setor produtivo, a Taxa de Juros de
Longo Prazo (TJLP), de 6,5% ao ano, deve continuar em queda - para
que caia, também, o custo do crédito concedido a obras de infra-estru-
tura.A ênfase ao investimento nesse setor tem explicação: a melhoria da
logística dos transportes e dos insumos utilizados pelas indústrias deve
ter impacto positivo no custo dos produtos e, portanto, na competitivi-
dade do país.

Desafios • fevereiro de 2007



Há forte dinamismo na criação de empresas no país. Mas a perda resultante do encerramento

Para entender a Lei Geral

A evolução da legislação para as pequenas,.,
14, foi promulgada a Lei n° 7.256, que inseriu a microempresa na

sistemática jurídica brasileira. Em 7 de novembro, o Decreto n° 90.414
dispôs sobre a criação e o funcionamento do conselho de desenvolvimen-
to de micro, pequenas e médias empresas.

1 Em 1988, ao tratar da Ordem Econômica Nacional, os artigos 170 e 179
da Constituição Federal determinaram tratamento simplificado, diferencia-
do e favorecido para os pequenos negócios.

1 Em 1996, a Lei n° 9.317 criou o Simples, para a redução da burocracia
tributária a que eram submetidas micro e pequenas empresas.

• Em 1999, foi promulgado o Estatuto da Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, regulamentado pelo Decreto n° 3.474, de 19 de maio de
2000.

• Em 2003, a Emenda Constitucional 42 alterou o artigo 146 do Sistema
Tributário Nacional da Constituição Federal. Acrescentou um tema a ser
alvo de lei complementar:"(...) a definição de tratamento diferenciado,
simplificado e favorecido para as mícroempresas e para as empresas de
pequeno porte (...)", E previu em seu parágrafo único:"(. . .) o cadastro
único de contribuintes e o regime unificado de arrecadação de tributos".
Foi esse o estopim para a elaboração da Lei Geral das Micro e Pequenas
Empresas.

...e o Supersimples ponto a ponto
A Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas estabelece regime tributário
diferenciado para microempresas (que faturam até 240 mil reais por ano) e
para pequenas empresas (com receita de até 2,4 milhões de reais anuais).
Suas disposições têm aplicação nos âmbitos federal, estadual e municipal,
Está em vigor desde 1°de janeiro, exceto o capítulo tributário, que passa a
valer em 1° de julho. Em síntese, estabelece o seguinte:
• Desburocratização - O registro passa a ser único e serve a todas as es-

feras de governo. Os documentos para a abertura de novas empresas são •
entregues a um só órgão, que repassa os dados aos demais. Empresas
com Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) estão dispensadas
de apresentar outros documentos e de solicitar inscrições estaduais, mu-
nicipais e da Previdência Social.Também estão desobrigadas da realiza-
ção de reuniões e assembléias e da publicação de atos. Os órgãos en-
volvidos na abertura e no fechamento de empresas responsáveis pela
emissão de licenças, alvarás e autorizações de funcionamento só rea-
lizarão vistorias após o início de operação do estabelecimento. Em caso
de encerramento, a baixa da empresa será automática, mesmo que haja
débitos tributários. O tempo de execução, para inscrição e baixa de um
empreendimento, deverá ser inferior a 48 horas.
Inovação - Devem ser destinados às micro e pequenas empresas 20%
dos recursos para investimento em tecnologia dos órgãos e entidades
federais, estaduais e municipais,
Crédito - Cooperativas de crédito terão acesso direto a recursos do Fundo
de Amparo ao Trabalhador (FAT). Estão previstas a criação do Sistema
Nacional de Garantias de Crédito, para facilitar a liberação de recursos
pelos bancos, e de linhas de crédito especiais,As informações cadastrais
serão automaticamente transferidas se a empresa mudar de banco.
Acesso à Justiça - Micro e pequenas empresas passam a poder recorrer
aos Juizados Especiais e a institutos de conciliação prévia, mediação e
arbitragem para solução de confl i tos.
Tributação - Débitos com a Secretaria da Receita Federal poderão ser
parcelados em até 120 meses.Tributos federais estaduais e municipais
poderão ser pagos com um único documento, A lei unifica e simplifica a
arrecadação de seis impostos e contribuições federais: Imposto de Renda
de Pessoa Jurídica (IRPJ), Programa de Integração Social/ Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (PIS/Cofins), Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Social sobre Lucro Líquido
(CSLL) e a contribuição para o Instituto Nacional de Seguridade Social
(INSS), além do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação
de Serviços (ICMS estadual), do Imposto sobre Serviços (ISS municipal)
e da contribuição a entidades privadas de serviço social e de formação
profissional vinculadas ao sistema sindical,As normas referentes a esse
capítulo entram em vigor a partir de 1 ° de julho, A redução média de reco-
lhimento estimada para empresas que já aderiram ao Simples é da ordem
de 20%, A queda, para as demais, pode chegar a 45%,
Negócios- Receitas decorrentes de vendas ao exterior são desoneradas.
Micro e pequenas têm prioridade em compras governamentais de valor
até 80 mil reais e preferência em caso de empate em licitações.Além dis-
so, a administração pública deverá exigir das grandes empresas que par-
ticipam de licitação a subcontratação de micro ou pequenas empresas
até 30% do total licitado, Poderão ser criados consórcios simples e as-
sociações que dêem ganhos de escala, competitividade e acesso a novos
mercados às MPEs.
Autônomos - A alíquota de recolhimento ao INSS cai de 20% para 11%.
Desaparece a aposentadoria por tempo de contribuição. O trabalhador só
pode se aposentar por idade (mulheres aos 60 anos e homens aos 65).
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de negócios com menos de quatro anos alcança 20 bilhões de reais ao ano

cessita, é sabido, é grande. Assessores de im-

prensa, consultores e muitos outros profis-

sionais ficaram fora dos benefícios propor-

cionados pelo Supersimples. Outros tantos

foram lembrados, entre eles escolas de mú-

sica, academias de ginástica, subempreitei-

ros da construção civil e até vigilantes e pro-

fessores de capoeira - muita gente que pre-

fere permanecer fora do mercado formal.

"Há ainda um longo caminho a ser percor-

rido. Mas o Supersimples inclui atividades

que tradicionalmente não se regularizam, e

por isso ele é importante para a redução da

informalidade na economia brasileira", diz

Marcelo Ávila, pesquisador do Instituto de

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Informalidade Em 2003, dados do Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

revelaram que menos de 2% dos microem-

preendimentos estavam regulares. A situa-

ção é danosa em muitos sentidos. Empresas

que não pagam impostos podem vender

seus produtos a preço inferior aos das regu-

larizadas - o que torna a concorrência des-

leal. Como não têm muitos compromissos,

os empreendedores não se preparam para

crescer nem buscam inovar. Também não

contratam trabalhadores com carteira assi-

nada e não estimulam sua capacitação. "O

microempreendimento informal absorve

desempregados sem alternativas no merca-

do de trabalho, passa pelo exercício de

atividades artesanais e chega a iniciativas

pré-capitalistas com potencial de expan-

são", esclarece Mareio Pochmann, profes-

sor da Universidade Estadual de Campinas

(Unicamp). Ou seja, um negócio informal

tem sempre um toque de amadorismo.

Resultado: taxa de mortalidade elevada, na

casa dos 60%.

Há um intenso dinamismo na criação

de novas empresas todos os anos no país.

Mas o movimento no sentido oposto não é

menos importante. Estimativas do Serviço

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
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Apesar de incentivar o desenvolvimento, muitos governantes temem queda na arrecadação

Fonte: IBGE - Cempre; elaboração: Sebrae/UED

Empresas (Sebrae), considerando capital

investido em máquinas, equipamentos,

mobiliário e capital de giro, indicam que a

perda resultante do encerramento de negó-

cios com até quatro anos de vida alcança 20

bilhões de reais ao ano. "Os empresários

quebram por não suportar os altos impos-

tos e também por não estar preparados

para empresariar. A atividade requer vo-

cação, dedicação, estudo e a busca de su-

porte junto a organismos e profissionais es-

pecializados", diz José Mauro de Moraes,

pesquisador do Ipea. "A luta contra a infor-

malidade requer uma bem tramada teia de

políticas públicas."

Exemplos de todo o país mostram a

complexidade da questão. Segundo dados

da Associação de Jovens Empresários de

Salvador (AJE), na Bahia, cerca de 70% dos

estabelecimentos com até quatro funcio-

nários fecham nos primeiros cinco anos de

atividade. Principais razões: alta carga trib-

utária, dificuldade em obter crédito e exces-

so de burocracia. No Mato Grosso, o cen-

tro histórico de Cuiabá é um cenário deso-

lado de lojas fechadas. Ali, chegaram a fun-

cionar cerca de seiscentas empresas, com

2,5 mil empregados. "Nos quatro últimos

anos, o comércio da região registrou que-

da de 30% no volume das vendas. A concor-

rência com os informais é dificultada pela

alta carga tributária", diz Roberto Perón,

presidente do Sindicato Intermunicipal do

Comércio de Tecidos, Confecções e Arma-

rinhos de Mato Grosso. Pois a Lei Geral,

que agradou ao empresariado, provocou

reação negativa do governo do município,

que calculou perda anual de arrecadação

da ordem de 29 milhões de reais.

Interesses Não é de hoje que governos e

legisladores tentam criar um ambiente be-

néfico para os empreendimentos menores.

Há dez anos, foi criado o Simples, sistema

facilitador do pagamento de tributos fede-

rais para micro e pequenas empresas indus-

triais e comerciais, que deveria fazer emer-

gir um grande volume de negócios e foi re-

plicado em diversos estados e municípios.

A princípio funcionou, mas sua eficácia foi

se perdendo com o tempo. A principal ra-

zão: falta de atualização das faixas de en-

quadramento, o que causou a elevação das

alíquotas. Ou seja, muita gente que aderiu

ao Simples para gerenciar melhor suas con-

tas e ter sobra de capital com o pagamento

de impostos reduzidos, deixou o sistema ou

fechou as portas.

O Supersimples resolve questões como

essa e várias outras. Cria, por exemplo, o Fó-

rum Permanente das Microempresas e Em-

presas de Pequeno Porte, ligado ao Minis-

tério do Desenvolvimento, que deverá zelar

pela regulamentação dos dispositivos legais

e, também, para que os benefícios não se

percam com o passar dos anos. "O conjun-

to de medidas oxigena o cenário empreen-

dedor. É, sem sombra de dúvida, o maior es-

tímulo à iniciativa privada da história do

país", diz Luiz Fernando Garcia, consultor

em empreendedorismo e negócios.

O estudo "How Brazil Can Grow" (Co-

mo o Brasil pode crescer), de autoria de

Heinz-Peter Elstrodt, Jorge Fergie e Martha

Laboissière, da empresa de consultoria Mc-

Kinsey, afirma que, entre as razões que ex-

plicam o crescimento tímido da economia

brasileira, está a baixa produtividade do

trabalhador - correspondente a 21% da

americana em 2004. Para resolver o pro-

blema, segundo os autores, é necessário

combater a informalidade e a insegurança

entre os empresários, que não fazem planos

de longo prazo. É preciso, também, cuidar

da regulamentação: a legislação trabalhista,

de mercado e tributária inibe o investi-

mento, o emprego e o consumo. E há mais

um obstáculo a ser superado, o das limi-

tações na infra-estrutura, que elevam cus-

tos e prejudicam a competitividade do

produto brasileiro. "Nossa experiência

sugere que, uma vez que um país tenha

identificado quais são, pode enfrentar as

barreiras com reformas adequadas às ne-

cessidades de cada setor da economia",

afirmam os autores. Os pacotes anuncia-

dos recentemente contemplam os itens

apontados. Os empreendedores estão con-

vocados a agir. Fica aqui a questão levan-

tada pelo poeta Vinícius de Moraes: quem

quer comprar, nesse novo dia. O
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Text Box
Fonte: Desafios do Desenvolvimento, ano 4, n. 31, p. 15-18, fev. 2007.




