
Atirou no que viu, acertou o que
não viu. Esse dito popular se en-
caixa bem às ações que o gover-
no brasileiro anunciou nas últi-
mas duas semanas. Tanto as de-
sonerações no contexto da polí-
tica industrial, de R$ 20,7 bi-
lhões até 2012, quanto as do Sim-
ples, de R$ 4,8 bilhões ao ano,
apresentadas ontem, já esta-
vam no plano desde do início
deste ano. No entanto, devido à
conjuntura internacional mais
tensa, essas medidas poderão
dar maior sustentação para que
a economia brasileira sofra o me-
nor impacto possível.

“A ampliação do Simples é
uma grande medida de estímulo
e apoio ao setor produtivo”, afir-
mou o secretário-executivo do
Ministério da Fazenda, Nelson
Barbosa, lembrando que benefi-
cia 5,3 milhões de agentes entre
Microempreendedores Indivi-
duais (MEI), micro e pequenas
empresas. “Isso, aliado ao aumen-
to do salário mínimo de cerca de
14%, que entra em vigor no início
de 2012, dá um bom estímulo à ati-
vidade econômica e garante o
crescimento no ano que vem.”

A presidente Dilma Rousseff
foi a fiel da balança nos dois pa-
cotes de desoneração tributá-
ria, que foram fechados só nas
últimas horas antes do anúncio
oficial. De acordo com fontes
ouvidas pelo BRASIL ECONÔMICO,
foi ela que optou pelo maior vo-
lume de benefícios possíveis
dentro do Orçamento federal
para estimular o setor produti-
vo. “O enfrentamento da crise
não se dá no aspecto financeiro,
mas na afirmação do nosso mer-
cado interno, nas oportunida-
des criadas aqui”, declarou Dil-
ma ontem durante a cerimônia
de celebração do acordo com a
Frente Parlamentar Mista da Pe-
quena e Micro Empresa. Nesse
sentido, anunciou que, em bre-
ve, o governo lançará, por meio
dos bancos públicos, novas li-
nhas de microcrédito voltadas à
produção que serão ofertadas
aos MEI e às companhias de me-
nor porte.

Tabela revisada
Com a mesma visão desenvolvi-
mentista de sua chefe, o ministro
da Fazenda, Guido Mantega, foi
quem anunciou as alterações no
sistema simplificado de recolhi-
mento de tributos das três esfe-
ras de governo. Foi dado reajuste
de 50% na tabela do Simples Na-
cional, passando o teto da receita
bruta anual das microempresas
de R$ 240 mil para R$ 360 mil e o
da pequena, de R$ 2,4 milhões
para R$ 3,6 milhões. A mesma
correção foi dada às faixas inter-
mediárias de faturamento, o que
gerou uma redução da carga tri-
butária (veja quadro). Para o MEI,
que visa a formalização de profis-
sionais autônomos, o aumento
foi ainda maior: 67%, passando
de R$ 36 mil para R$ 60 mil.

Além disso, não será mais con-
siderado o faturamento com ex-
portações para enquadramento
no Simples. No entanto, se as re-
ceitas aumentarem, independen-
temente de vendas internas ou
externas, a alíquota devida será
maior. Outro ponto considerado
fundamental para o setor e que
consta da nova versão do projeto
é a possibilidade de parcelamen-
to das dívidas tributárias em 60
meses. A impossibilidade de re-
negociar os débitos já havia ex-
cluído 540 mil empresas inadim-
plentes que, juntas, devem cerca
de R$ 4 bilhões aos fiscos federal,
estadual e municipal. ■

AGRICULTURA

Safra de grãos deve atingir 158,8 milhões
de toneladas em 2011, alta de 6,2%

Simone Cavalcanti, em Brasília
scavalcanti@brasileconomico.com.br

INDÚSTRIA

Produção industrial diminui em nove
de 14 regiões pesquisadas pelo IBGE

A safra nacional de grãos deve atingir em 2011 um volume de
158,8 milhões de toneladas. Segundo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), o resultado será 6,2% maior do
que o obtido em 2010, quando chegou a 149,6 milhões de toneladas.
Arroz, milho e soja, que representam 90,5% da produção
de cereais, respondem por 82,3% da área a ser colhida.

Desonerações vão proteger
a economia brasileira

“

A produção industrial brasileira diminuiu em nove dos 14 locais
pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
na passagem de maio para junho. As baixas mais acentuadas ocorreram
no Rio de Janeiro, com retração de 4,5%, e no Amazonas, com queda
de 3,7%. No acumulado dos seis primeiros meses deste ano, a produção
do setor cresceu 1,7% na comparação com igual período de 2010.

Após o pacote de política industrial, o governo anunciou ontem medidas que aliviarão
a carga de impostos para micro e pequenas empresas enquadradas no Simples

Tanto as
desonerações no
contexto da política
industrial, de R$ 20,7
bilhões até 2012,
quanto as do Simples,
de R$ 4,8 bilhões ao
ano, apresentadas
ontem, já estavam
planejadas pelo
governo desde do
início deste ano.

QUESTÃO FEDERATIVA

ICMSmenorsódepoisde

BRASIL

O enfrentamento
da crise não se dá no
aspecto financeiro,
mas na afirmação
do mercado interno,
nas oportunidades
criadas aqui

Dilma Rousseff
Presidente da República

A ampliação do
Simples é uma
grande medida de
estímulo e apoio
ao setor produtivo

Nelson Barbosa
Secretário-executivo da Fazenda

Vamos continuar
as desonerações,
de forma gradual
para não impactar
as contas públicas

Guido Mantega

Ministro da Fazenda

Fernando Weberich/SXC

O governo vai esperar uma
resolução para a partilha dos
royalties do petróleo — projeto
que ainda tramita no Congresso
Nacional — para focar no último
e mais problemático ponto da
Reforma Tributária: a unificação
e redução das alíquotas
interestaduais do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS).

Segundo o secretário-executivo
do Ministério da Fazenda, Nelson
Barbosa, a definição sobre como
ficará a arrecadação dos estados

CARGA TRIBUTÁRIA POR SETOR, NO SIMPLES NACIONAL

COMÉRCIO 
De R$ 120 mil a R$ 180 mil                         
De R$ 1,68 milhão a R$ 1,80 milhão    
De R$ 3,42 milhões a R$ 3,6 milhões      
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De R$ 1,68 milhão a R$ 1,80 milhão    
De R$ 3,42 milhões a R$ 3,6 milhões      

De R$ 120 mil a R$ 180 mil                         
De R$ 1,68 milhão a R$ 1,80 milhão    
De R$ 3,42 milhões a R$ 3,6 milhões      

FATURAMENTO    SETOR 

4%
     9,12%

11,61%

NOVA ALÍQUOTA COMO ERA

5,47%
10,32%
Não abrangia

INDÚSTRIA
4,5%

9,62%
12,01%

5,97%
10,82%
Não abrangia

8,21%
15,48%
Não abrangia

SERVIÇOS
 6%

13,68%
17,42%

Fonte: Receita Federal 
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As mudanças no Simples, que
devem beneficiar mais de 5,2
milhões de empreendedores no
país todo, tendem a ser minimi-
zadas caso os governos esta-
duais não acompanhem os avan-
ços conquistados na Lei Geral
das Micro e Pequenas Empre-
sas. O maior entrave do segmen-
to hoje é o recolhimento do Im-
posto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS), se-
gundo o gerente de Políticas Pú-
blicas do Sebrae, Bruno Quick.

Ele destaca que é preciso mo-
dificar o regime de antecipação
do tributo.“O governo aplica
às pequenas empresas a tabela
do regime normal. Isso compro-
mete os benefícios do Simples
e o capital de giro do segmen-
to”, diz. “O governo simplifi-
cou uma série de burocracias
quando lançou o Simples, mas
esqueceu que é preciso articu-
lar diversas políticas.”

Para tentar solucionar o pro-
blema, a Frente Parlamentar da
Micro e Pequena Empresa já
tem uma reunião pré-agendada
com o Conselho Nacional de Po-
lítica Fazendária (Confaz), no
próximo dia 18.

Outra mudança importante
está relacionada à oferta de cré-
dito. “Hoje, as taxas de juros do
microcrédito ultrapassam 20%
ao ano”, afirma. O governo
anunciou, inclusive, que preten-
de lançar uma política para o se-
tor em breve.

“Os bancos ofertam 70% dos
recursos destinados ao micro-
crédito no país. O valor é peque-
no, mas está crescendo. Há três
anos, as instituições empresta-
vam apenas 50% do que po-
diam”, informa Lauro Gonza-

lez, coordenador do Centro de
Estudos de Microfinanças da
Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Os bancos podem utilizar 2%
do compulsório para o crédito.

“O microcrédito produtivo de-
pende de um sistema caro e que
os bancos não possuem, como a
figura de um agente de crédito e
a modalidade empréstimos em
grupo, o que reduz os riscos da
operação. Só o governo, portan-
to, pode fomentar a oferta por
meio dos bancos públicos”,
acredita. ■ Carolina Alves

Alívio tributário
deve ser revisto
Micro e pequenas empresas
reivindicam mudanças no
regime de antecipação de ICMS

TRABALHO

Ministro Carlos Lupi prevê resultado mais
fraco para o emprego formal em julho

Divulgação

JUSTIÇA

MinistérioPúblico pode bloquear os
bensdo prefeitode Belo Horizonte

O Ministério do Trabalho deve anunciar um número mais fraco para a
geração de empregos em julho na comparação com igual mês de 2010,
segundo o ministro Carlos Lupi. Ele indicou que foram abertos 180 mil
postos no mês passado. Entretanto, descartou que essa queda possa
iniciar uma tendência e manteve a previsão de geração de 3 milhões
de postos neste ano. Os dados de julho devem sair na semana que vem.

O Ministério Público de Minas Gerais propôs Ação Civil Pública contra
o prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda (PSB). De acordo
com a ação, entre fevereiro de 2009 e julho de 2011, o prefeito fretou
aviões para fazer 39 viagens, totalizando o custo de R$ 875.966,50.
Os promotores pedem a indisponibilidade dos bens de Lacerda
para assegurar o ressarcimento integral do dano aos cofres públicos.

Para o Sebrae,
mudanças serão
minimizadas se o
governo não associar
o Simples a regimes
de desoneração
tributária — em
especial, o ICMS

aprovadonovomodelodedistribuiçãodosroyaltiesdepetróleo

é fundamental para que se
discuta de quanto eles poderão
abrir mão na transição para um
imposto menor. "Vamos retomar
essa discussão assim que
tenhamos uma definição sobre os
royalties", garantiu. A proposta
do Ministério da Fazenda é que
a alíquota do ICMS que incide
sobre bens e mercadorias
vindos do exterior e vendidos
entre os estados seja reduzida,
uniformemente, para 2%.
Atualmente há duas alíquotas,
de 12% e de 7%. Dentro de uma

regra de transição, em janeiro do
ano que vem, a de 12% cairia para
8%, em 2013, para 4%, chegando
no período seguinte à mínima.
Já a outra, passaria para 4%
e ficaria nesse patamar em 2013,
alcançando 2% em 2014. Com
o novo projeto para o reajuste do
Simples, que foi encaminhado
para o Congresso, Barbosa
comemorou o fato de que das
quatro questões tributárias que
se comprometeu a tratar este
ano, o governo já encaminhou
três, entre elas a aceleração

da devolução dos créditos para
exportação e investimentos e a
desoneração, mesmo que parcial,
da folha de pagamento. Resolvido
o ICMS para importação, a
intenção de Barbosa é discutir —
mas isso talvez ocorra apenas em
2012 — as alíquotas do ICMS sobre
energia, alimentos e remédios
que, segundo ele, são produtos
prioritários. A ideia é avançar
no sentido de reduzir a carga
tributária estadual com o governo
federal diminuindo seus tributos
também. S.C.

Divulgação

MantegadizqueoBrasil
estápreparadoparasuportar
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 12-13.
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