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Ministro anuncia redução
de imposto para empresas
Entre as propostas,
segundo Guilherme
Afif, está a diminuição,
de 20 para sete, das
faixas de faturamento e
a progressividade delas

Dayane Freitas

O peso da burocracia e as ta-
xas de juros de financia-
mentos ainda consideradas

altas para micro e pequenos em-
preendedores são desafios para o
governo federal.

Algumas medidas já estão sendo
adotadas, como a recente univer-
salização do Supersimples — siste -
ma de tributação diferenciado que
unifica oito impostos em um único
boleto e reduz, em cerca de 40%, a
carga tributária.

O ministro da Secretaria da Mi-
cro e Pequena Empresa da Presi-
dência da República, Guilherme
Afif Domingos, que vai estar hoje
na Federação das Indústrias do
Espírito Santo (Findes), em Vitó-
ria, durante um seminário, defen-
de mais mudanças.

Afif anunciará novas propostas
de redução de impostos a serem
apreciadas neste mês pela Câmara
dos Deputados, que vai votar em
regime de urgência o Projeto de
Lei Complementar (PLC) 448/14.

A proposta diminui as faixas de
faturamento das micro e pequenas
empresas de 20 para sete, sendo
duas de transição. As faixas ado-
tam metodologia de cálculo pro-
gressivo similar à do Imposto de
Renda (IR) para Pessoa Física.

No Espírito Santo, de acordo
com o Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae), existem 126.257 micro e
pequenas empresas.

A TRIBUNA — O que vai apre-
sentar no Estado?

GUILHERME AFIF — O que va-
mos levar é o projeto “Crescer sem
Med o ”, que é a segunda parte das
reformas estruturais que inicia-
mos no ano passado, e por meio

das quais trouxemos mais de 82
inovações dentro do Supersim-
ples. Ficou faltando o problema da
correção das tabelas.

> Como será a correção?
Haverá a redução de 20 para seis

ou sete faixas de enquadramento.
Também está prevista a progressi-
vidade do enquadramento. Quan-
do o empreendedor passar de uma
faixa para outra, só vai pagar sobre
a diferença da nova faixa.

Esse limite será alterado para
que se tenha uma transição entre o
Simples e o Lucro Presumido.
Quem hoje sai da faixa dos R$ 3,6

milhões cai abruptamente no Lu-
cro Presumido (regime de tributa-
ção no qual a apuração do IR e da
Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido tem uma base de cálculo
pré-fixada pela lei, com uma mar-
gem de lucro específica, que muda
de acordo com a atividade da em-
p re s a ) .

> Haverá mudanças nos limi-
tes de faturamento das empre-
sas?

O que o projeto vai fazer é uma
rampa suave de saída. O limite irá
dos R$ 3,6 milhões para R$ 7,2 mi-
lhões. A empresa vai entrando
progressivamente e não abrupta-
mente na nova faixa. Então, o limi-
te que se manterá no Simples é de
R$ 7,2 milhões. Haverá ainda a al-
ternativa para a indústria, de
R$ 14,4 milhões.

> Está prevista a redução de
impostos em todos os setores?

Para as tabelas de serviços sim.
Para as outras não há razão, em
termos de diminuição de carga tri-
butária, porque já estão devida-
mente calibradas. As distorções
maiores estão na área de serviços.

> De quanto será?
Depende. Se a empresa de servi-

ços tiver bastante mão de obra,
com mais de 22% do faturamento
em pagamento de contratação de
empregados, vai para a tabela mais
benéfica e terá redução sensível.

Se não, vai ficar numa alíquota
da Tabela 6 (do setor de serviços)
um pouco mais reduzida.

> Quando o projeto deve ser
votado na Câmara?

Com a nova legislatura, ele co-
meçou a tramitar com prazo para
votação ainda neste mês. Os deta-
lhes deste projeto é que vamos dis-

cutir e levar para o conhecimento
de todos. Precisamos de um gran-
de apoio do Congresso para a
aprovação do Projeto de Lei Com-
plementar (PLP) 448.

> Que outras iniciativas estão
sendo propostas?

Estou lutando por uma proposta
urgente que está na mesa do go-
verno. É a liberação de parcela do
compulsório dos bancos — que é o
recurso congelado das instituições
financeiras sem remuneração —
para empréstimos às micro e pe-
quenas empresas. O objetivo é li-
berar empréstimos para capital de
giro pela metade do preço.

Hoje, as instituições estão co-
brando juros de mais de 3% ao
mês. Isso cairia para metade, o que
daria bom fôlego aos pequenos ne-
gócios para que atravessem o mo-
mento de ajuste da economia.

Nossa proposta é a liberação de
17% do depósito compulsório. Se-
riam cerca de R$ 40 bilhões.

> Como vê o cenário para as
micro e pequenas empresas?

O que precisa é não desestimu-
lar as empresas com problemas de
taxas de juros muito altas e elimi-
nar a burocracia, como estamos fa-
zendo. O pequeno empresário
também tem de sempre buscar
qualificação para que possa cres-
cer sem medo e com pouco risco.
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“O que precisa é
não desestimular

as empresas com
problemas de taxas
de juros muito altas e
eliminar a burocracia”

Minoria
vai contratar
nos próximos
três meses

As micro e pequenas empresas
(MPEs) são as que criam o maior
número de empregos no País.
Atualmente, respondem por 84%
das contratações, enquanto as mé-
dias e grandes ocupam 16% dos
t ra b a l h a d o re s.

Mas parece que a crise está afe-
tando até os pequenos negócios.
Pesquisa do Serviço de Proteção
ao Crédito (SPC Brasil) e da Con-
federação Nacional de Dirigentes
Lojistas (CNDL) mostrou que
apenas 9% dos donos de MPEs dos
ramos varejista e de prestação de
serviços pretendem contratar nos
próximos três meses — média de
três funcionários por empresa.

Para 32% dos entrevistados, a
principal dificuldade para a manu-
tenção e o crescimento de seus ne-
gócios é o cenário político-econô-
m i c o.

“Outros dados citados pelos ges-
tores são as altas taxas para abrir e
gerenciar uma empresa, a possível
falta de apoio do governo e as difi-
culdades impostas pela instabili-
dade da economia brasileira”, des-
tacou o presidente da CNDL, Ho-
nório Pinheiro.

A pesquisa mostrou ainda que
15% das MPEs pretendem demitir
nos próximos três meses — média
de dois funcionários por empresa.

“Para os micro e pequenos em-
presários, além do cenário políti-
co-econômico (32%), as principais
dificuldades para conduzir a em-
presa são a prática de conquistar e
manter clientes (15,4%) e a carga
tributária elevada (13,6%)”, expli-
cou Pinheiro.

Os empresários entrevistados
pertencem ao segmento de varejo
(52,5%), nas áreas de alimentos,
vestuário, de materiais de constru-
ção e de móveis e decoração. No
ramo de serviços são 47,5% nas
áreas alimentícia, de serviços fi-
nanceiros, de tecnologia e infor-
mática, de transportes e saúde. O
faturamento médio mensal é de
R$ 36.500.

Segundo os dados, 66% das mi-
cro e pequenas empresas têm en-
tre um e quatro funcionários. Em
média, nove em cada dez funcio-
nários são registrados.
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HONÓRIO PINHEIRO: cenário
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CÂMARA: ministro disse que distorções maiores estão na área de serviços

O MINISTRO Guilherme Afif Domingos vai estar hoje em Vitória para participar de um seminário na Findes

“Se a empresa
de serviços tiver

bastante mão de obra,
vai para a tabela
mais benéfica e terá
redução sensível”


