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A menor confiança dos consumi-
dores causada pelo agravamento da
inflação entre fins do ano passado e o
início de 2013, os sinais de que o em-
prego já não crescia como antes e a
contida evolução do crédito pare-
ciam anunciar a chegada de um no-
vo cenário que deveria prevalecer pe-
lo menos até o final do ano. Em ge-
ral, as projeções para este ano segui-
ram esse padrão de referência anteci-
pando um crescimento da ordem de
3,5% a 4% para a atividade do setor.
A nosso ver, o status de “crescimen-
to modesto” deve ser mantido como
hipótese de trabalho para este e pos-
sivelmente os próximos anos, mas os
dados mais recentes mostram que é
possível considerar um aumento al-
go superior ao que vem sendo proje-
tado até agora. Isto implicará proje-
ções melhores para o PIB do terceiro
trimestre e para o ano.

De fato, houve uma inflexão para
cima das vendas reais nos dois pri-
meiros meses do segundo semestre.
No comércio varejista “restrito” que
exclui os segmentos de automóveis e
materiais de construção, o cresci-
mento médio de 6,1% na compara-
ção com os mesmos meses de 2012,
foi equivalente ao dobro da taxa mé-
dia apurada no primeiro semestre.

A mudança refletiu, sobretudo, a
reativação das vendas de hipermerca-
dos e supermercados que entre janei-
ro e junho deste ano tiveram eleva-
ção de apenas 0,3% sobre igual perío-
do de 2012, percentual que passa pa-
ra 4,1% na média do bimestre julho-
agosto. Não há como dissociar tal de-
sempenho da redução dos índices de
inflação obtida nos últimos meses, o
que descomprimiu o orçamento fa-
miliar, sobretudo nos itens básicos
de consumo, alimentos e bebidas.

Foi reflexo também do redobrado
dinamismo em dois outros segmen-
tos: móveis e eletrodomésticos e equi-
pamentosde informáticae comunica-
ções. Em ambos os casos, o acréscimo
devendasnoprimeirosemestrealcan-
çara 3,7%, subindo para 9,4% e 8,3%
no período julho-agosto, respectiva-
mente, no primeiro e no segundo ca-
so. Aqui, por se tratar de bens de con-
sumo duráveis de valor unitário mais
alto, oconsumopressupõe a contrata-
ção de financiamentos. Por isso, o fa-
tor decisivo da aceleração foi o retor-
no da confiança do consumidor. Ao
contrário da confiança empresarial, a
dos consumidores brasileiros reagiu
muito prontamente após uma queda
acentuadaquese seguiu às manifesta-
ções de junho, abrindo caminho para
o aumento do consumo de duráveis.

Os últimos resultados o comércio
varejista mostram, em suma: 1) que
inflação menor é forte indutora de
crescimento do varejo, particular-
mente em se tratando de inflação de
alimentos; 2) que o cenário de maior
confiança do consumidor — com res-
peito ao emprego, à inflação, à sua
condição financeira e à situação eco-
nômica geral do país — é relevante
para promover o consumo diferen-
ciado em bens duráveis.

Entre essas soluções figuram a
abertura, baixa e alteração de empre-
sas; crédito; acesso a mercado, com
a instalação da praça eletrônica de
negócios; acesso à Justiça conciliató-
ria; implantação do Simples Interna-
cional; capacitação de empreendedo-
res e a obrigação acessória única -
uma entrada de dados para todos os
órgãos do setor público.

Em setembro, a CNI promoveu se-
minário sobre o trabalho Carga Tri-
butária das MPE: Ranking dos Esta-
dos. O estudo revelou que as MPE es-
tão sendo punidas pelos Estados,
que preocupados com a arrecada-
ção, caminham na contramão do
que vem sendo feito para beneficiar
as empresas.

A pesquisa nacional abrangeu se-
te tamanhos diferentes de empre-
sas; foram levantadas informações
em 13 setores da atividade econômi-
ca. A conclusão foi que o Simples
Nacional cumpre a função de deso-
nerar as MPE. Mas, para as empre-
sas usufruírem das vantagens fis-
cais depende-se muito da boa von-
tade dos Estados.

Num contexto geral, a alíquota
efetiva média do Simples Nacional é
de 5,2%. Abaixo desta alíquota tem-
se exclusivamente o Paraná com

4,7%. No outro extremo, o Mato
Grosso, com 8,6%. Próximos do Pa-
raná, Rio de Janeiro e Rio Grande do
Sul praticam alíquota efetiva de
5,3%; ao passo que Bahia (8,1%) e
Amazonas (7,8%) ficam muito per-
to de Mato Grosso.

O Paraná apresenta baixa alíquo-
ta efetiva média em razão das medi-
das que o diferenciam do restante
do país. Dá isenção do ICMS para as
MPE com faturamento até R$ 540
mil em doze meses e reduz o ICMS
para aquelas com faturamento até
R$ 3,6 milhões em doze meses. Já o
Rio de Janeiro reduziu as alíquotas
de ICMS para as empresas até R$ 2,4
milhões por ano e o Rio Grande do
Sul diminuiu as alíquotas até R$ 3,6
milhões por ano.

A tributação consome das em-
presas tempo e recursos. Para
acompanhar as mudanças na lei as
organizações são obrigadas a cons-
tituir áreas com esta finalidade, ter-
ceirizando-as ou não. Estudo da
Fiesp revela que as empresas para
poderem cumprir com as exigên-
cias fiscais gastam até 1,16% da re-
ceita bruta anual, caso das médias
e grandes e até 3,13% da receita
bruta anual, caso das pequenas in-
dústrias. Em média, 10 pessoas são
empregadas apenas para atender à
legislação tributária.

No ranking do Banco Mundial o
tempo gasto pelas empresas de mé-
dio porte para pagar imposto de ren-
da, contribuições fiscais e previden-
ciárias, o Brasil (2.600 horas/ano)
apresenta-se em primeiro lugar na
frente da Bolívia (1.025 horas/ano),
Nigéria (956 horas/ano), Vietnã (872
horas/ano) e Venezuela (792 horas/
ano), o grupo dos cinco países com
maior peso da burocracia.

A confiança do consumidor
e o crescimento do varejo

Imposição sobre as micro
e pequenas empresas

A elevação nas vendas do varejo em agosto relativamente a
julho (0,9%) não reproduziu o excepcional aumento do mês
anterior (2,1%), mas é suficiente para acenar com uma possí-
vel mudança do cenário que predominou nos seis primeiros
meses. Nesse período, o setor migrou de uma etapa na qual
ainda crescia a taxas “chinesas”, tal como indicava o índice
acumulado em 2012 (8,4%), para uma fase de “crescimento
modesto”, como sugeria a taxa com que progrediram as ven-
das em volume na primeira metade de 2013, ou seja, 3%.

As micro e pequenas empresas (MPE) se valem da preocupa-
ção do governo federal em conceder tratamento diferencia-
do das médias e grandes, mas na esfera estadual a necessida-
de de recursos penaliza as MPE com aumento da tributação,
impondo maior burocracia também.

Estima-se que as ações da nova Secretaria das MPE irão
concentrar-se na redução da burocracia. Para simplificar
processos, os técnicos vêm trabalhando o projeto Portal Em-
presa Simples, que trará soluções para o dia a dia.

Ao contrário da
confiança empresarial,
a dos consumidores
reagiu prontamente
após uma queda
acentuada que se
seguiu às manifestações
de junho

Para poderem cumprir
com as exigências
fiscais, as empresas
gastam até 1,16% da
receita bruta anual,
caso das médias e
grandes e até 3,13%, caso
das pequenas indústrias
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 out. 2013, Mundo, p. 31.




