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bilhões é a perda de receita que os negócios de armazenamento em nuvem dos EUA
podem sofrer até 2016 em decorrência do escândalo da espionagem governamental

João Villaverde /BRASÍLIA

O governo federal se movi-
menta para não deixar morrer o
projeto de lei que amplia as alí-
quotas do Simples para profis-
sionais liberais, como correto-
res de imóveis, médicos, advo-
gados, jornalistas, entre outros.
O projeto beneficia no mínimo
400 mil profissionais que hoje
declaram imposto pelo lucro
presumido, e passariam a reco-
lher seis tributos federais, além
do ICMS (estadual) e o ISS (mu-
nicipal), em uma única taxa.

Em tramitação na Câmara

dos Deputados, o projeto preci-
sa ser aprovado amanhã, na co-
missão especial de análise, de
forma a chegar no plenário da
Casa ainda neste ano. Nas con-
tas do ministro da Micro e Pe-
quena Empresa, Guilherme
Afif Domingos, o projeto pode-
ria ser aprovado pelos deputa-
dos e, mais tarde, pelos senado-
res, logo após o retorno do re-
cesso parlamentar, em feverei-
ro de 2014, de forma a virar lei
no primeiro semestre de 2014.

“O grande interesse do gover-
no é dinamizar a economia, e
poucos projetos, neste momen-
to, teriam um efeito tão imedia-
to quanto este”, disse Afif Do-
mingos ao Estado.

De acordo com o texto, o pro-
grama de simplificação tributá-
ria seria ampliado para todos os
profissionais liberais que te-
nham faturamento de até R$ 3,6
milhões por ano. Mas há ainda
232 atividades que não podem
acessar o benefício. “O estímu-
lo tributário deve ser dado a to-
dos os micro e pequenos empre-

sários, independentemente de
sua ocupação”, afirmou o presi-
dente do Sebrae, Luiz Barreto.

Mas as dificuldades para apro-
vação rápida do projeto no Con-

gresso Nacional são geradas pe-
lo próprio governo. De acordo
com o ministro Afif Domingos,
a Receita Federal tem apontado
para o impacto fiscal da medi-

da. Segundo o governo a migra-
ção de 447 mil micro e pequenas
empresas do regime de lucro
presumido para o Supersim-
ples reduziria a arrecadação fe-
deral em R$ 981 milhões por
ano, ou 0,7% do total.

“Pensar na perda de arrecada-
ção é pensar no curto prazo, e
toda instituição que só pensa
no curto prazo, quebra”, disse
Afif, que ressaltou que aceita ne-
gociar o prazo para entrada em
vigor dos benefícios – o que po-
de ocorrer em janeiro de 2015
ou mesmo no início de 2016. “A
Receita não pode ter visão estri-
tamente arrecadatória, mas
sim de Estado. Perde no início,
mas depois vai ganhar, porque a
formalização aumentará”, dis-
se Afif. Desde julho de 2007,
quando foi criado, a outubro
deste ano, o Simples rendeu R$
228 bilhões aos cofres federais.
Apenas em 2013, a arrecadação
foi de R$ 44 bilhões.

Sonho. O pequeno empresário
Dorival Souza, corretor de segu-
ros em Brasília, disse que “so-
nha com a inclusão no Simples”
não apenas por conta da redu-
ção da carga tributária, mas tam-
bém pela desburocratização.
“Dependo 100% de um conta-
dor e com o benefício posso re-
solver sozinho. Além disso, o
Fisco entende que realizamos
operação financeira, o que im-

plica tributos mais caros, en-
quanto somos apenas interme-
diários, como corretores.”

O Projeto de Lei Parlamentar
(PLP) 121, que prevê a amplia-
ção do benefício do Simples,
também altera o dispositivo da
substituição tributária, um sis-
tema no qual alguns Estados an-
tecipam o recolhimento do
ICMS dos empresários – inclusi-
ve dos micro e pequenos já inse-
ridos no Simples. “Esse expe-
diente foi pensado para gran-
des cadeias produtivas, e tem,
no caso do Simples, praticamen-
te anulado os benefícios, por-
que exige o pagamento anteci-
pado de imposto sobre merca-
dorias e serviços que o pequeno
empresário sequer sabe se ven-
derá”, disse Barreto, do Sebrae.

● O termo “efeito Snowden” vem
sendo usado para definir as con-
sequências enfrentadas pelo se-
tor da tecnologia nos Estados
Unidos depois que o ex-técnico
da CIA revelou o vasto esquema
de espionagem operado pelo go-
verno norte-americano.

Em meados de novembro, o
jornal USA Today publicou uma
pesquisa que revelou que os jo-
vens norte-americanos dão mui-

ta importância para sua privacida-
de. De cada cinco pesquisados,
quatro disseram ter mudado as
configurações de privacidade de
suas redes sociais.

Além das mudanças de com-
portamento, é no bolso que o
“efeito Snowden” tem pesado
mais. A empresa de pesquisas
Forrester projetou que a área de
computação em nuvem, explora-
do por empresas como Amazon,
Google e Microsoft, pode sofrer
perdas de até um quarto da sua
receita até 2016, o equivalente a
US$ 180 bilhões.

Em novembro, a Cisco, fabri-
cante de equipamentos de rede

de telecomunicações, foi uma
das primeiras grandes compa-
nhias a admitir que já era possí-
vel sentir o impacto do “efeito
Snowden” em seus negócios.

Em muitos países, há um ques-
tionamento do uso de serviços
fornecidos por empresas norte-
americanas, como email e en-
criptação, e uma procura por al-
ternativas.

Na Índia, funcionários públi-
cos são proibidos de usar servi-
ços de e-mail que tenham servi-
dores nos EUA. Já no Brasil, o
governo propõe obrigar empre-
sas de internet a instalar seus
servidores no País.

Governo quer levar
Simples para
profissional liberal

US$180

Vigilância tem limite, dizem empresas
Google, Apple, Facebook e outras grandes empresas de tecnologia divulgam carta a Obama pedindo restrições ao monitoramento
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Prejudicadas pelas revela-
ções da espionagem de dados
de seus clientes pelo governo e
na batalha para reparar suas re-
putações, oito conhecidas em-
presas de tecnologia estão mon-
tando uma campanha pública
para persuadir o presidente Ba-
rack Obama e o congresso ame-
ricano a estabelecerem limites
à vigilância do governo.

Google, Microsoft, Apple, Fa-
cebook, Twitter, LinkedIn, Ya-
hoo e AOL apresentaram um
plano para regular a espiona-
gem online e pediram que os Es-
tados Unidos liderem um esfor-
ço mundial para restringi-la.
Junto do plano, foi apresentada
uma carta aberta, na forma de
anúncios de página inteira em
jornais nacionais, e um site deta-
lhando suas preocupações.

É o esforço mais amplo e fir-
me das companhias, com fre-
quência arquirrivais, para pres-
sionar o governo em conjunto.
O setor de tecnologia forma um
grupo de interesse poderoso
com influência cada vez maior
em Washington.

“É do seu interesse econômi-
co e empresarial proteger a pri-
vacidade de seus usuários e co-
brar mudanças neste momen-
to”, disse Trevor Timm, ativista
da Electronic Frontier Founda-
tion. “Os programas de vigilân-
cia em massa da Agência de Se-
gurança Nacional (NSA) exis-
tem por uma simples razão: a
cooperação das companhias de
tecnologia e de telecomunica-
ções. Se as empresas de tecnolo-
gia não quiserem mais coope-
rar, terão influência para forçar
uma reforma significativa.”

As empresas também estão fa-
zendo alterações técnicas para
tentar conter a espionagem e
vêm fazendo uma campanha de

relações públicas para conven-
cer os usuários de que estão pro-
tegendo sua privacidade.

“As pessoas não usarão a tec-
nologia se não confiarem”, dis-
se Brad Smith, consultor geral
da Microsoft, numa declaração.
“Governos puseram em risco es-
ta confiança, e governos preci-
sam ajudar a restaurá-la.”
Apple, Yahoo, Facebook, Twit-
ter, AOL e LinkedIn se uniram a
Google e Microsoft para dizer
que acreditam no direito dos go-
vernos de proteger seus cida-
dãos. Mas, segundo eles, as reve-
lações sobre espionagem que
começaram no meio do ano pas-
sado com os vazamentos de ma-
teriais da NSA por Edward
Snowden mostraram que o

“equilíbrio em muitos países
pendeu demais para o Estado
em detrimento do indivíduo”.

Revisão. Diante da indignação
pública, o governo Obama co-
meçou a rever os procedimen-
tos da NSA. O resultado da revi-
são poderá ser apresentados à
Casa Branca nesta semana.

Apesar de as empresas luta-
rem para manter o controle so-
bre os dados de seus clientes,
seus modelos de negócio depen-
dem de coletar a mesma infor-
mação que as agências de espio-
nagem querem, e elas já coope-
ram com o governo em certa me-
dida, entregando dados em res-
posta a requisições legais.

Os novos princípios delinea-
dos pelas companhias contêm
pouca informação e algumas
promessas sobre suas próprias
práticas, que defensores da pri-
vacidade dizem contribuir para
o desejo do governo de explorar
seus sistemas de dados.

“As companhias estão pondo
seus usuários em risco ao reter
tanta informação”, disse Marc
Rotenberg, presidente e diretor
executivo do Electronic Pri-
vacy Information Center, uma
organização de pesquisa e advo-
cacia. “Enquanto todos esses
dados pessoais foram coleta-
dos e mantidos, essas compa-
nhias serão alvos dos esforços
de coleta do governo.” Por
exemplo, as empresas de inter-
net armazenam mensagens de
e-mail e quesitos de busca para
oferecer serviços online e exi-
bir anúncios personalizados.

Numa declaração, Larry Pa-
ge, presidente do Google, criti-
cou os governos pela “aparente
coleta de dados no atacado, em
segredo e sem supervisão inde-
pendente”. E acrescentou: “Já é
hora de reformar. Insistimos
que o governo americano deve
tomar essa iniciativa.”/TRADU-
ÇÃO DE CELSO PACIORNIK

Espionagem pode
afetar negócios
em várias áreas
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Controle. Centro de operações da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA) em Fort Meade, Maryland

Projeto está em análise
em comissão na Câmara
e governo faz pressão
para que texto chegue ao
plenário ainda este ano

Efeito. Afif afirma que projeto pode dinamizar a economia

● Formalização

                  Como vai? Somos o Sebrae.
Especialistas em pequenos negócios.

Vai empreender? Vai ampliar? Vai inovar?

“Pensar na perda de
arrecadação é pensar no
curto prazo. E toda a
instituição que só pensa no
curto prazo, quebra.
A Receita não pode
ter visão só arrecadatória,
mas sim de Estado. Perde
no início, mas depois
ganhará, porque a
formalização aumentará.”
Guilherme Afif Domingos
MINISTRO DA MICRO E PEQUENA
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