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Apresentação

T

ratar do tema micro e pequena empresa representa estabelecer alicerces de uma nova edificação no sentido de se criar um projeto original
que vai gerar inúmeros resultados. No Brasil, a peculiaridade está
no potencial de transformação social dessas empresas e no fato de se constituírem nas maiores empregadoras, serem responsáveis por 27% do produto
interno e empregarem mais profissionais com carteira assinada do que as
médias e grandes. Sendo assim, as MPEs caracterizam-se por servir de janela
de oportunidade para a vida de milhões de empreendedores e trabalhadores.
Devido à dimensão simples, essas empresas demandam baixo volume de
capital. Apesar da burocracia e do tempo gasto para enfrentar as repartições
públicas, não é muito difícil abrir uma empresa de micro ou pequeno porte.
Sob o contexto da importância desse segmento de empresas para a sociedade brasileira, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo tem a satisfação de apresentar esta publicação da Divisão Econômica.
O Avanços importantes para as micro e pequenas empresas 20172018 é bem atual porque aborda assuntos que podem despertar interesse nos mais variados públicos, considerando as recentes mudanças
na legislação e na economia.
Pelas características, o texto proporciona leitura rápida, uma vez
que está organizado de maneira que cada capítulo se torne mais atraente do que o anterior.
Nos dois penúltimos capítulos, destacam-se a Lei Complementar nº
155/2016, a qual revisou a Lei Complementar nº 123/2006 (conhecida
como Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa); e o novo Simples
Nacional, regime tributário que sofreu profundas modificações para
atender interesses de empresários e governo, mas que entrará em vigor
somente em 2018.
Por fim, o trabalho termina comentando acerca da importância das
empresas procurarem se reinventar diante das mudanças com as tecnologias e formas de gestão.

ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
Presidente da Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo

CNC | MPE – Avanços importantes para as micro e pequenas empresas - 2017 - 2018

7

Comentários

A

s mudanças aceleradas pelas quais a economia mundial vem passando imprimem sobre as companhias a necessidade de realizarem ajustes quase que o tempo todo. Isso quer dizer que, tanto as
médias e maiores quanto as micro e pequenas empresas, todas são atingidas pela volatilidade do mercado, a despeito da localização e do ramo da
atividade econômica.
Nesse ambiente, as micro e pequenas empresas apresentam-se como
uma alternativa e uma resposta ao mercado produtivo, aproveitando as
oportunidades de negócio que surgem. Assim, oportunizam para o seu
dono a chance de auferir renda através da atuação empreendedora.
No Brasil, desde a década de 1980, o tema micro e pequena empresa
veio tomando vulto. Mais recentemente, a importância cresceu de maneira célere, uma vez que os formuladores da política pública passaram
a preocupar-se em criar condições favoráveis, concedendo tratamento
especial para essas organizações.
O trabalho MPE - Avanços importantes para as micro e pequenas
empresas 2017-2018 segue na direção desses comentários, através do
esforço da Divisão Econômica em procurar destacar o papel das micro e pequenas empresas em vários aspectos. Dessa forma, oportuniza
informações, apresentando-se inovador e importante no contexto dos
assuntos examinados.

FABIO BENTES
Economista e chefe interino da Divisão Econômica da Confederação
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
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1

Introdução

A

s micro e pequenas empresas (doravante MPE) possuem grande
importância em qualquer economia do mundo. Sem exagero,
essas empresas são as únicas capazes de levar bens e produzir
serviços em qualquer lugar para qualquer cidadão, do mais perto ao mais
remoto, a fim de atender necessidades individuais ou coletivas.
No comércio, principalmente, nos centros mais distantes, essas empresas ligam a intenção de consumo das famílias aos bens produzidos
pelas médias e grandes indústrias, levando produtos em diversidade para
a satisfação de milhões de pessoas.
Para o desenvolvimento econômico-social do País, o comprometimento de parcela importante da renda das famílias com gastos em bens
e a contratação de serviços junto às MPE é sinal de que os programas de
governo, as leis e as políticas públicas em favor dessas empresas prosseguem avançando no caminho da expansão dos pequenos negócios, de
forma que os menores empreendimentos estão conseguindo se disseminar e ficando cada vez mais próximo do público final, cumprindo com a
sua função econômica.
Assim, as empresas de micro e pequenos portes conseguem estar localizadas em ambientes junto aos seus clientes, graças às vantagens e aos tratamentos diferenciados que as políticas públicas
(federal, estadual e local) promovem. Isso acontece por serem as
frágeis bastante vulneráveis às oscilações do mercado. Além disso,
porque exercem função socioeconômica sobremaneira importante,
a lei trata essas empresas de modo diferenciado. Então, as MPE são

10

CNC | MPE – Avanços importantes para as micro e pequenas empresas - 2017 - 2018

dependentes e necessitam de vantagens e tratamento diferenciado
determinados pelas leis.
Sem pretender adentrar na discussão de como a estrutura produtiva
está organizada, dado que no Brasil um bocado de setores apresenta-se
caracterizado pelo oligopólio (no qual pequeno número de grandes empresas domina os mercados), a fragilidade das empresas menores tem a
ver não somente com a concorrência desigual imposta pela vantagem
competitiva das grandes, mas, também, e principalmente, com a conjuntura econômica e as mudanças no ciclo econômico (se a economia está
na fase de crescimento ou de recessão).
Outro fator que imputa às MPE vulnerabilidade diz respeito às características intrínsecas ao próprio negócio de pequeno porte.
Em geral as MPE apresentam gestão centralizada na figura do seu
proprietário e/ou no chefe da família, porque mais ou menos a metade das MPE é constituída de empresas familiares. Por conta disso, são
unidades produtivas extremamente dependentes de decisões unipessoais.
Devido a esse atributo, portanto, as MPE correspondem à face do
seu dono, refletindo no ambiente produtivo e de vendas e nos processos
operacionais a maneira pela qual ele efetua a gestão.
Como muitas empresas são de origem familiar, os recursos da empresa tendem a se confundir com o dinheiro do orçamento da família no lar,
o que em geral transforma o caixa da MPE numa fonte que pode atender
muito mais aos interesses da família do que aos da empresa.
Além dessa situação muito provável de se estabelecer, nas MPE, é possível verificar outras singularidades. Por exemplo, a participação do corpo de funcionários de certa forma influenciando algumas diretrizes da
empresa, bem como podendo interferir na tomada de decisões do dono.
Isso acontece pelo fruto da integração e da (boa) relação (em alguns
casos quase) simbiótica entre as áreas operacionais e estratégicas, as quais
são muito ligadas, tanto por motivos físicos, porque o espaço é pequeno,
limitado, quanto por relações interpessoais muito informais, porque vizinhas e até codependentes.
Outra característica comum ao segmento de menor porte: as MPE
têm a logística da oferta de bens e serviços no seu entorno, em áreas
quase que coladas à clientela. Normalmente o alcance comercial é o público que passa a pé diante do estabelecimento sem precisar de meios de
transporte para se deslocar.
Vê-se muito dessa situação no comércio varejista localizado nas
ruas, assim como na prestação de serviços. E o instante da compra tem
tudo a ver com a oportunidade de o consumidor haver encontrado algo
do seu gosto.
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A questão da oportunidade tem tudo a ver com o fato de o estabelecimento de micro ou pequeno porte estar no local por onde o consumidor
passa, despertando-lhe desejos. Em grande parte esse tipo de escolha da
parte do cliente ocorre porque a relação de consumo com a MPE é diferente da com a grande empresa.
Isso não significa que as compras feitas nas MPE sejam por impulso.
Pelo contrário. Deve-se considerar a combinação entre oportunidade e
localização comercial; isto é, a possibilidade de haver casamento entre
o desejo do consumidor em determinado instante e o fato de haver o
estabelecimento para atendê-lo.
Outro fator importante em relação às MPE que chama a atenção é que
nem todas as empresas possuem capacidade de distribuição de mercadorias,
como é o fato de muitos estabelecimentos, como papelarias, livrarias, bares,
confeitarias, entre outros. Portanto, não são todas as lojas que fazem entregas.
Alguns ramos se destacam operacionalizando produção/oferta através
da capilaridade da entrega, como é o caso de pizzarias, restaurantes, lanchonetes e drogarias que montaram uma estrutura de logística para isso.
Outra característica comum às MPE: por causa do tamanho e da capacidade de atender o público, têm a percepção de que o mercado é
pequeno – mas elas não possuem o complexo de nanismo, uma vez que
seus proprietários sonham grande. Na prática, as MPE sabem das suas
limitações com os recursos físicos, humanos e financeiros para atender o
universo consumidor, assim como reconhecem que são tremendamente
difíceis os sonhos com a expansão.
Cabe dizer que, como a escala de produção é pequena diante da imensidão ou potencial do mercado, os meios para conseguir recursos disponíveis para alavancar planos de crescimento muitas vezes são complicados de serem acessados. Nem sempre os empresários das MPE cumprem
com todas as exigências para obterem capital.
Grandes investimentos, planos de marketing, ações estratégicas que
impliquem reinventar o negócio acontecem no segmento das MPE com
baixa frequência. Afinal, os recursos financeiros são escassos e caros.
Não bastasse também o fato de o dinheiro da empresa ser limitado em
relação aos planos que o seu dono gostaria de realizar e muito comprometido com outras despesas operacionais, fixas ou variáveis.
Muitas vezes isso pode significar que o resultado do esforço operacional
de uma MPE em remunerar seu proprietário deve-se à custa de grande
dispêndio de energia e suor e que essa contrapartida nem sempre é proporcional ao trabalho efetuado. Ou seja, o lucro auferido no final do mês
pode ser pequeno frente ao que foi feito para que a empresa funcionasse.

12
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Então, as MPE sofrem com as dificuldades do mercado e se afastam das possibilidades de crescimento. Afinal, o faturamento pode
não ser tão elevado quanto os donos gostariam que fosse; e os recursos para expansão são escassos e caros. Além disso, o sonho do
crescimento fica limitado espacialmente à área do estabelecimento,
a qual pode apresentar-se reduzida para alocação ótima de novos fatores. E nem sempre, colocando na ponta do lápis, dá para abrir um
novo estabelecimento.
Hoje, dentre muitos fatores, a qualidade nos serviços nas MPE torna-se o grande diferencial entre as empresas e o mercado, e o mundo.
Outro fator que produz impacto e diferença, a despeito da proposta de
venda do bem ou do serviço, é o ambiente físico.
Quanto mais modernas forem as instalações, melhor e mais atraente
será o ambiente para o consumidor. Para reter clientes e pressupor o
retorno dos mesmos ao local, além de ser competitivo nos preços, apresentar-se sendo moderno é deveras importante para tornar o momento
da venda inesquecível.
Aparentar modernidade representa ser atraente, porque potencialmente pode despertar interesse de consumo. Essa situação é uma das
variáveis que pertencem à equação que causa satisfação. E, nesse contexto, a qualidade do atendimento é outro fator preponderante que vai
fazer diferença em relação ao concorrente mais direto, independente da
concorrência entre preços.
Vale considerar o aprimoramento do pessoal utilizado na produção e
nas vendas, através de cursos de capacitação e treinamento, muitas vezes
contando com o auxílio de consultorias e de outras empresas de recursos
humanos e treinamentos da área que, em geral, custam dinheiro.
No entanto, realizar treinamentos para constituir-se no diferencial
a ser ofertado é uma realidade dentro do mercado finito e dinâmico,
complexo e competitivo que uma empresa não pode abrir mão. Por isso,
por questão de atitude e de visão estratégica empresarial para sobrevivência e mote para a constituição de um plano de crescimento, as despesas
com treinamento devem ser sempre que possível classificadas, encaradas
como investimento.
Portanto, é condição sine qua non que as MPE (e as empresas de uma
maneira em geral) não podem deixar (porque não é bom e pode trazer complicações sobre o resultado operacional com o tempo) de querer
treinar seus colaboradores/funcionários, porque é o que fará a diferença
no instante em que o cliente decidir materializar a sua necessidade de
consumo com a aquisição do bem ou serviço.
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Diante desses diagnósticos, o que se tem em grande parte é que as
empresas nem sempre fazem boas escolhas, visto que investem menos em
capacitação do que deveriam.
A realidade competitiva do mercado global e as mudanças rápidas de
gosto e preferências do consumidor, então, impõem aprimoramento e
constante atualização com os serviços oriundos da tecnologia, principalmente para que seja feito o acompanhamento dos novos equipamentos,
sistemas, assim como de processos. O bom gerenciamento depende de
como são feitas as mudanças, e se essas mudanças estão de acordo com o
gosto e o interesse dos consumidores.
Se a condição de ficar alinhada com a modernidade do mercado não
for incorporada ao planejamento estratégico da empresa como peça importante da engrenagem da rotina operacional, as MPE que não estiverem atentas ao que o mercado exige seguramente terão problemas com o
seu volume de produção e vendas.
Diante da velocidade acelerada das mudanças tecnológicas influenciando hábitos e gostos de consumo, as MPE que quiserem progredir
ao longo do tempo terão que realizar investimentos em capacitação para
que seus gestores estejam afinados, antenados e sintonizados com as inovações e a modernização dos mercados para poderem conseguir sobreviver; seja com relativa folga ou para se manter na vanguarda entre os
pares e concorrentes.
Tornar a venda de um produto ou prestação de serviço algo memorável para o cliente vai ser o elemento a mais, o valor adicionado que uma
MPE poderá criar para se distanciar dos concorrentes, atrair consumidores e obter êxito mais na frente com sustentabilidade.
*****
Imagine o dia em que ao sair de casa de manhã cedo rumo ao trabalho uma pessoa entre na padaria para tomar café; em seguida, opte pela
compra de alguma revista no jornaleiro; mais adiante, passe na farmácia
para adquirir certo medicamento; porém, antes, tendo deixado o tênis
no sapateiro para conserto.
Suponha também que todos os estabelecimentos comerciais sejam
uns ao lado dos outros, situados na mesma rua do bairro. Eles utilizam
reduzido número de empregados, e diante da clientela reflitam processos
simples e lineares, pouco burocráticos. Alguns desses estabelecimentos
podem possuir computador, e/ou revelar ambiente moderno e mais atrativo aos olhos do cliente.
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Pense ainda que, após o expediente matinal de trabalho, a pessoa se
desloque para almoçar no restaurante a quilo bem próximo à empresa
onde trabalha; antes de retornar ao batente, ela decide, porém, comprar
algumas balas numa barraca de camelô, esta devidamente registrada na
prefeitura, e localizada do outro lado da rua.
Após a jornada de trabalho, a mesma pessoa resolve levar docinhos
caseiros para presentear a família – esses doces foram adquiridos junto
a um empreendedor individual que tem permissão para entrar e vender
produtos dentro da empresa onde trabalha.
Observando bem é possível verificar a sequência de eventos que aconteceu exclusivamente junto às MPE num dia comum de trabalho. As
despesas realizadas nessas empresas servem para ilustrar uma coisa que
normalmente acontece, mas que as pessoas não prestam muita atenção e
por isso não se dão conta do papel das MPE nas suas vidas: as MPE são
importantíssimas para atender as mais variadas necessidades, onde quer
que qualquer um se encontre. Por isso no dia a dia é muito mais fácil e
conveniente comprar numa MPE.
Portanto, devido à imensa dispersão, as MPE possuem posição estratégica na vida de qualquer pessoa e, por extensão, da sociedade.
Onde quer que os clientes estejam e para onde vão haverá sempre empresas de micro ou pequeno portes dispostas a levar bens e serviços,
direcioná-los para atrair clientes e ofertar o que for necessário para
saciar vontades de consumo.
Para isso, de forma natural no mundo competitivo, as empresas vão
procurar melhorar a qualidade dos processos de venda e cuidar muito
bem dos seus funcionários para poderem enfrentar concorrentes em melhores condições. Também vão buscar novas estratégias de vendas e de
marketing para conseguirem suportar o peso da conjuntura econômica
sobre a gestão e o desempenho do negócio.
*****
A fotografia de um grupo com grande número de MPE forma um mosaico, imagem de um quebra-cabeça com peças encaixadas, porque os estabelecimentos ficam muito próximos uns dos outros, meio que se interligando,
se conectando, constituindo ambientes vicinais.
Essa imagem pode ser encontrada no centro de qualquer cidade; num
shopping; na principal rua comercial de um bairro; nos negócios que ficam
no entorno da praça pública; nos locais que ficam perto dos grandes estádios, museus, cinemas, pontos turísticos, onde haja movimentação e pas-
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sagem de pessoas, etc. Nesses espaços, as MPE surgem naturalmente pela
oportunidade que os locais proporcionam para os empreendedores.
A imagem que se pretende criar para mostrar que existem vários tipos
de MPE e estas muitas vezes podem estar muito próximas, em vez de ser
um mosaico, poderia ser também a de uma enorme máquina composta
por um número muito grande de peças pequenas funcionando somente
para produzir riquezas.
As MPE serviriam como peças (afinal, são fatores) que se encaixariam
formando um imenso motor (que é o sistema econômico), para que a força
resultante (o fluxo de produção) dessa engrenagem viva promovesse crescimento, riquezas, como resultado das contribuições individuais.
Através do escoamento de quantidade maior de bens e serviços, as
riquezas e a remuneração (lucros, salários, aluguéis e juros) dentro de
cada peça da enorme engrenagem consistiriam no fluxo do produto gerado e no pagamento aos agentes envolvidos nas transações do sistema.
Por via dessas imagens, tem-se como mostrar a maneira pela qual
as MPE formam o sistema produtivo, uma vez que são pequenas em
tamanho, mas em número são quase a totalidade das empresas.
Ainda que funcionando com estrutura pequena e mostrando processos simples, de forma objetiva, as MPE são capazes de criar oportunidades de ganho para os empregados e lucro para os proprietários.
Se as MPE conseguirem se expandir acabam conseguindo abrir
mais vagas de emprego – quando necessário –, e isto resulta do crescimento da empresa e da economia. O processo virtuoso do crescimento redunda, pois, no melhoramento da qualidade de vida daqueles
envolvidos na produção: não apenas das pessoas que são contratadas,
como também das que empregam fatores e auferem o lucro, porque
precisam de mais fatores variáveis para o negócio continuar avançando para prosperar.
Através do crescimento da MPE é possível pressupor que, em face
das características operacionais da empresa, dá para mais ou menos
forjar um tipo de relação capital-trabalho em que os dois lados apresentam ganhos – evidentemente, pelo menos, a princípio.
Isso decorre do fato de que as relações de produção são mais diretas e flexíveis, com níveis decisórios menores, facilitando o processo de produção. Essas condições permitem menos desigualdade na
distribuição da renda gerada pela atividade. Donde se conclui que a
repartição da renda dá-se de forma menos desigual nas MPE. Assim,
as MPE contribuem para a melhor distribuição da renda e para o
avanço do desenvolvimento.
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Quanto à utilização do fator humano na esfera produtiva, é possível afirmar que uma das soluções para a escassez da abertura de vagas de trabalho
passa pelo incremento das oportunidades que as MPE poderão aproveitar.
Para isso, é importante melhorar a conjuntura e as condições econômicas
(como diminuir a taxa de juros, reduzir a burocracia, ampliar as facilitações
ao acesso do capital, etc.) a fim de que essas empresas possam empregar mais,
exercendo com melhor capacidade e mais capilaridade a função de gerarem
empregos e levarem melhor qualidade de vida às áreas onde funcionam.
Com esse foco, as políticas públicas passaram a tratar melhor as
MPE, diferenciando-as das médias e grandes empresas, uma vez que
essas empresas são agentes importantes para contratação de mão de obra
e melhor distribuição de renda.
Além de criarem vagas de trabalho e ocupação, e remunerarem por
isso, as MPE também recolhem impostos e dessa forma contribuem para
que o setor público financie seus gastos.
Hoje, a contribuição das MPE no bojo da arrecadação tributária do
setor produtivo privado é cada vez maior e mais importante para o equilíbrio das contas do governo, de forma que é praticamente impossível
supor que as autoridades abririam mão de qualquer parcela do recolhimento de impostos feito junto às MPE.
E, uma vez que os recursos arrecadados destinam-se de forma crescente
para os municípios, estados e União, entende-se por que essas três esferas da
administração não renunciariam os recursos oriundos das MPE.
Portanto, os incentivos advindos do setor público para que essas
empresas continuem produzindo e vendendo não passam pela desoneração, mas, sim, tocam medidas acessórias de caráter administrativo ou gerencial, como redução do número de obrigações, diminuição
da burocracia, entre outras.
*****
Nas MPE, um observador atento irá diagnosticar o dono ou o gerente
desempenhando múltiplas tarefas. A despeito de trabalhar em prol do resultado da empresa, o mesmo se desdobra em atividades diversas, como
atender clientes, gerenciar colaboradores, controlar estoque, manusear o
caixa, tudo para preservar a qualidade do serviço, para ter um mínimo
de organização e controle, e, no final, o resultado ser o melhor possível.
Essa dinâmica, esse tipo de movimentação, acontece frequentemente,
tanto nos negócios que estão começando quanto nos já estabelecidos, no
qual o dono ou o sócio-gerente é o responsável por muitas áreas.
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Isso é posto porque na figura do empresário ou do gestor estão concentradas inúmeras tarefas. Tal fenômeno existe por causa das características pessoais do mesmo ou porque o nível de colaboração, empenho
e comprometimento dos empregados com a missão da empresa é relativamente baixo, deixando a desejar, o que não é bom para ninguém,
nem para o próprio negócio, nem para a saúde do gestor, que terá de
redobrar-se ainda mais para conseguir atingir seus objetivos.
É no sentido das orientações do gestor ou do dono do empreendimento que os processos são instituídos, definidos e prevalecidos. Portanto, a MPE é constituída sendo reflexo de como o gerenciamento é
compartilhado entre os atores empregados.
Se houver falhas e embaraço nos fluxos da comunicação e da produção, por exemplo, é porque foram mal desenhados e atrapalham o
desenrolar da atividade. Ou, então, não foram bem compreendidos
pelos funcionários, porque pode ter havido ruído na comunicação.
E comunicação numa MPE é algo importantíssimo para que a parceria entre os colaboradores e os donos seja fortemente estabelecida
e o resultado se reverta em favor do esforço da atividade da melhor
forma possível.
Outro ponto importante e que muitas MPE não conseguem resolver: a delimitação do espaço. O tamanho reduzido do estabelecimento,
da loja, da sala comercial, do espaço produtivo, é muitas vezes uma realidade a ser enfrentada pelas empresas. Em alguns casos, isso faz com
que as pessoas tenham relativa dificuldade para se movimentarem no
próprio interior do ambiente, principalmente quando chegam vários
clientes ao mesmo tempo.
Sem querer entrar no delicado tema da questão da acessibilidade
(cadeirantes, deficientes visuais, etc.), o fato fica bem evidenciado em
estabelecimentos comerciais e de serviços, tais como banca de jornal,
correios, lanchonetes, mercearias, floriculturas, barzinhos, etc., nos
quais a aglomeração no balcão pode ser motivo para insatisfação do
cliente, um transtorno que poderia ser evitado se o local fosse maior ou
o espaço melhor organizado.
Isso também acontece com a formação de fila para pagamento no
caixa, ou na espera para pegar o produto adquirido após pagamento no
caixa, entre outras situações que podem fazer com que o cliente gaste
mais do seu tempo no local do que inicialmente pretendia.
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*****
No Brasil, as MPE existem aos milhões. Como já mencionado, elas se encontram espalhadas por todo o território nacional, cumprindo com a função
social de gerar emprego, renda, consumo e pagamento de impostos.
Em virtude disso, constituem-se em atores indispensáveis para o
crescimento econômico e o desenvolvimento social, na medida em que
fazem o dinheiro circular, realizando gastos, contratando pessoas, fazendo investimentos, comprando insumos e muitos outros dispêndios para
continuarem existindo, alimentando toda e qualquer cadeia produtiva.
Muitas das vezes, a relação entre o lucro e o gasto com pessoal pode
mostrar que o resultado seja baixo na medida em que o peso da folha de
pagamentos pode ser elevado, refletindo o uso intensivo de mão de obra
para que o empreendimento apresente lucro. Afinal, as MPE são grandes
empregadoras de mão de obra, com destaque no segmento dos serviços.
As MPE criam desenvolvimento quando sua presença implica formação de novos mercados de produção e consumo, a competição recebe estímulos e se torna acirrada, e toda a movimentação de fatores
e de dinheiro significa fermentar a economia e distribuir melhor o
resultado da produção.
O processo de melhor repartição da renda se dá pela importância
relativa do fator trabalho, seja pela qualidade do trabalho realizado pelos
colaboradores, seja pelo número de pessoas utilizadas na empresa, bem
como por quanto aufere o dono do estabelecimento com o lucro.
A ação econômica das MPE na busca por oportunidades de negócios
faz crescer o investimento produtivo e a geração de trabalho e renda;
por conta do grande número de empresas, de maneira agregada, pode-se
pressupor que é nos grandes centros e nos mais ricos nos quais são modernizadas as estruturas pelas quais os mercados são formados e se dão
as melhores relações na distribuição da renda.
Portanto, onde quer que estejam, as MPE podem ser vistas como sinônimos de crescimento e desenvolvimento econômicos. Nos centros mais
avançados e ricos, essas empresas cumprem papel primordial porque são
mais robustas gerencialmente, possuindo maior condição para sobreviver.
*****
As relações entre o proprietário e o(s) empregado(s) muitas vezes são
obrigatoriamente estreitas porque o ambiente físico de funcionamento
da MPE impõe essa condição, porque é pequeno.
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Por força desse tipo de situação, nas MPE, o funcionário pode ter
maior noção de como está se comportando a empresa financeiramente.
Nela, ele pode acompanhar mais de perto a evolução das vendas, as variações do estoque, o volume de receita do caixa, assim como ter contato
com o mais variado tipo de público: dos clientes aos fornecedores, passando por visitantes, potenciais investidores, etc.
Além disso, o funcionário passa a conhecer melhor as preocupações
do dono e, dessa forma, pode ficar mais sintonizado, engajado e compromissado com as perspectivas da empresa no mercado.
O interesse para que isso venha a acontecer, muitas vezes, cabe ao
patrão despertar; e também muito de o empregado querer se engajar,
ou se envolver.
Nas MPE, em muitas ocasiões, um único empregado pode tornar-se
elemento basilar do negócio, peça importantíssima da engrenagem matricial da empresa, sendo o responsável estratégico pelo funcionamento
e futuro da empresa. Provavelmente, para que isso seja exequível, todo
tipo de tarefa pode ter sido delegada a ele, e o patrão deve manter ótima
relação e convivência com o mesmo.
No Brasil, são milhões de empresas empregando por unidade produtiva pequeno número de funcionários, que se somadas revelam expressivo
contingente de trabalhadores.
Esse tipo de conjuntura descrita acima é muito característico das microempresas – aquelas que empregam até nove empregados em comércio
e serviços; e até dezenove no setor industrial.
A situação do trabalho na MPE diferencia-se completamente do que
se verifica nas empresas maiores, nas quais, dependendo do conselho gestor e da comunicação, boa parte do corpo de trabalhadores desconhece
a missão, a visão e os principais objetivos da empresa.
Nas médias e grandes empresas, muitas das relações entre os colegas
de trabalho são impessoais, restringindo-se somente à aplicação das
normas de boa conduta entre os pares, inclusive com o chefe, não desenvolvendo o estreitamento entre o dono e o empregado que acontece
com mais fluidez nas MPE, principalmente nas micro. Afinal, as preocupações de uma média ou grande empresa são totalmente diferentes
de uma MPE.
Em face das características, as MPE são parecidas em diversos aspectos, como a presença do dono no ambiente do negócio praticamente o
tempo todo; a participação de membros da família na gestão do empreendimento; o baixo volume de capital movimentado; a maior fragilidade
perante as conjunturas de crise; a grande dificuldade de acesso a linhas
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de crédito em condições favorecidas devido à escassez de garantias; entre
outras semelhanças.
Não bastassem as características comuns, em qualquer lugar do
mundo, as MPE apresentam-se como células de um grande sistema
vivo em permanente movimentação – chamado sistema econômico,
como já foi visto anteriormente –, cuja função primordial é a de
produzir, criar riqueza e gerar incremento na qualidade de vida,
criando desenvolvimento.
Funcionando como grânulos energizados, agregadamente, as MPE
capilarizam a riqueza gerada pelos diversos setores produtivos para abastecer os mercados nos quais as pessoas demandam serviços e produtos.
Não é à toa que o desenvolvimento de qualquer país se correlaciona
diretamente à função estratégica das MPE. Todo e qualquer país mais
rico do que o Brasil tem no segmento da micro e da pequena empresa
o alicerce para o desenvolvimento, por causa do nível de participação
dessas empresas na formação do produto interno e da renda, bem acima
do que acontece por aqui.
Por conseguinte, as MPE proporcionam capilaridade à distribuição
dos bens e serviços e ao mesmo tempo à formação da riqueza numa sociedade. Em razão disso e por serem especiais para a formação do tecido
social de qualquer sociedade, elas merecem e, por isso mesmo, recebem
tratamento legal diferenciado e favorecido. No Brasil, esse tratamento
encontra-se estabelecido pela Constituição Federal no artigo 179.
*****
Por serem mais frágeis e sensíveis às oscilações do mercado, a conjuntura econômica impõe às MPE situações delicadas, de risco e frequentemente adversas. Nos períodos de crise, bem como nos de expansão
econômica, ou seja, o tempo todo, as MPE necessitam do auxílio de
leis, programas e políticas públicas que aliviem o ônus da necessidade de
capital de giro e de investimento produtivo, entre outras coisas.
Essas empresas necessitam de taxas de juros menores e custos financeiros diferenciados, e de medidas que facilitem a gestão do negócio por
meio da diminuição da burocracia, do número de exigências e de obrigações acessórias perante órgãos públicos, governo (municipal, estadual
e federal) e junto ao fisco.
As MPE necessitam de vantagens porque para o seu dono é muito
difícil ausentar-se do ambiente produtivo, como também é contraproducente fazê-lo perder tempo deslocando-se nos labirintos das
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repartições públicas para solucionar problemas administrativos, de
gestão e funcionamento.
Então, as MPE precisam de tratamento especial, diferenciado,
para cumprirem com efetividade o papel relevante que lhes cabe na
economia nacional.
Elas sofrem diariamente com o peso da conjuntura; juros e burocracia
se constituem em freios do crescimento; existem muitas vezes cobranças
e mecanismos de controle da parte do Estado Nacional, do sistema tributário, que afetam o desempenho operacional e financeiro da atividade; e,
para cumprir com a presença do setor público na vida da MPE, o esforço
despendido pode estar além da capacidade empresarial, o que pode comprometer a sobrevivência da empresa.
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2

Onde estão as MPE

N

o que se refere à dispersão geográfica da produção e comercialização dos bens e serviços, é importante chamar a atenção
para o fato de que as MPE são, em número, quase a totalidade
das empresas. Essa condição faz com que essas unidades produtivas
acabem assumindo o protagonismo pela oferta dos bens e serviços que
irão suprir a demanda dos consumidores, empresas e governos (municipal, estadual e federal).
A universalidade das MPE existe na medida em que algumas estatísticas apontam que as MPE correspondem a mais de 96% do número de
empresas formais.
Por motivos naturais e relacionados à constituição da estrutura produtiva no Brasil, no que concerne à capacidade de contribuição das MPE
para a formação do Produto Interno Bruto, como não poderia deixar
de ser, as empresas de menor porte vêm apresentando maior relevância
na proporção em que as políticas públicas vão sendo mais eficazes e os
resultados esperados vão sendo alcançados.
Mas não é somente em virtude das leis que as MPE têm logrado êxito
ou revelado crescimento em número. Também devido à capacidade de se
multiplicar em face do empreendedorismo nacional, do espírito empreendedor do brasileiro em busca de oportunidades, e da necessidade de se
fazer algo que renda dinheiro. É por meio desses fatores que as MPE têm
podido revelar maior participação nos mercados mais populosos e junto
às regiões mais ricas.
Como essas áreas (populosas e ricas) são polos de atração de empresas
e geradoras de um maior número de oportunidades, acabam atraindo
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investidores e empreendedores para a formação de novos negócios, uma
vez que o retorno estimado com o investimento é maior, assim como
também deve ser a capacidade de sobrevivência da empresa, visto que são
mercados maiores do que nas regiões menos populosas.
O mapa (Mapa das MPE no Brasil) adiante mostra a dispersão da
população nos 5.575 municípios do território nacional. Em cada ponto,
pode-se pressupor a existência de aglomerações de MPE competindo entre si para despertar o máximo de interesse dos consumidores.
Nesse sentido é que se pode fazer a correlação entre número da população e quantidade de MPE de tal sorte que: quanto maior for a
população, maior deverá ser o número de MPE pertencente em cada
ponto do mapa.
Como as MPE buscam estar muito próximas dos clientes, o mapa
da dispersão da população possibilita inferir que é também o mapa da
distribuição das MPE pelo País.
Mapa das MPE no Brasil
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O mapa da distribuição das MPE no País por intermédio da distribuição espacial da população cria um efeito visual importantíssimo para
que seja possível compreender e dimensionar a extensão do tema MPE
para a sociedade brasileira; assim como possibilita ressaltar a concentração das estatísticas nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste.
Além disso, observa-se na foto acima que as MPE encontram-se fortemente espalhadas pelo vão estabelecido pelo corredor litorâneo que vai
de Sul a Norte do País.
*****
Em qualquer economia, a concorrência entre as MPE é vista como
extremamente saudável, principalmente para os consumidores, que vão
ser os maiores beneficiados se a disputa de mercado se der via preços.
Por causa da concorrência, os consumidores poderão conseguir adquirir bens e serviços com maior vantagem após pesquisar preços e observar produtos de qualidade. Também poderão apresentar algum tipo de
poder de barganha para tentar obter preços mais baixos e/ou descontos.
Além do que se verifica na prática, a teoria econômica ensina através
do modelo de concorrência perfeita que o mercado constituído predominantemente por um grande número de empresas pequenas apresenta
benefícios para os consumidores, porque a produção é maior e nele são
estabelecidos preços mais competitivos do que noutros tipos de mercado
(monopólio, oligopólio e concorrência imperfeita).
Em concorrência perfeita, modelo que mais se aproxima da realidade
do mercado das MPE, os consumidores são de fato beneficiados pela
competição, pois os produtos são parecidos, existe fácil e grande mobilidade dos fatores empregados na produção e a disputa pela demanda do
mercado dá-se via preços, o que significa adquirir produtos e serviços a
preços competitivos, baixos.
*****
As MPE podem ser um mundo à parte no que diz respeito à construção de valores nas relações com os consumidores, por causa do
laço, do vínculo muito estreito que pode haver entre aqueles que vendem e os que compram.
Por força da interação entre os agentes, nas MPE, existem relações de
consumo diferentes das que acontecem junto a médias e grandes empre-
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sas, nas quais, em geral, o consumidor torna-se, para fins de pagamento
de uma compra, mera ficha cadastral, um número de protocolo para ser
(re)conhecido pelo sistema.
Nas médias e grandes, não existe muita aproximação direta entre o
vendedor/produtor e o consumidor, uma vez que as pessoas não se conhecem, apesar da simpatia exposta pelo vendedor ao aproximar-se do
cliente. Diante da impessoalidade da relação de consumo, a palavra de
quem compra não significa um registro para a formação do crédito e
efetividade da venda.
Nessas circunstâncias, não se tem a garantia de que o consumidor de
fato possui crédito e seus documentos estão corretos. O que prevalece
na maioria dos casos é o desconhecimento da identidade de quem está
comprando. E a confiança é validada após os resultados das consultas ao
SPC, Serasa, etc.
Por outro lado, diante das características do mercado brasileiro –
imenso na extensão continental; regiões geográficas bem distintas; país
em estágio de desenvolvimento; pobre em grandes áreas; e com perfil de
distribuição injusta da renda; embora seja a sétima economia do planeta,
com 35 milhões de pessoas com bom poder aquisitivo –, é interessante
notar que ainda existem muitas relações de consumo flexíveis, informais
e desregulamentadas.
Essas relações acontecem principalmente no instante da concretização da venda, em que o consumidor se endivida, deixando para efetuar
os pagamentos no futuro.
Por mais incrível que possa parecer, ainda há vendas sem qualquer
tipo de desembolso por parte do consumidor. Essas vendas são conhecidas nacionalmente como sendo fiadas.
Embora possam parecer rudimentares para os dias de hoje com a
tecnologia em evolução acelerada, as vendas fiadas do comércio e de
serviços são um negócio à parte da realidade dos centros mais avançados e desenvolvidos.
Para quem não tem conhecimento, quando ocorrem, elas correspondem a registros feitos à mão pelo vendedor num caderninho de uso pessoal, possivelmente numa bagunça que apenas o dono compreende como
as contas estão organizadas. Nas anotações, encontram-se listados todos
os seus devedores com os respectivos valores a receber, juntamente com
as datas da transação.
Os registros são simples e, por vezes, cabe frisar, os créditos dificilmente são recuperados.
Além da boa relação entre vendedor e comprador, não existem garantias reais para quem vende de que receberá os valores creditados mais
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para frente. A construção desse tipo de sistema de venda dá-se pela boa-fé entre as partes, tendo como premissa a confiança.
As vendas fiadas ainda acontecem País afora. Podem ser observadas
com frequência em estabelecimentos de micro ou pequeno portes, como
bares, biroscas, açougues, jornaleiros, barbearias, e outros tipos de estabelecimentos comerciais e de serviços.
*****
Nas MPE, também é muito provável ocorrerem transações com cheques pré-datados aceitos pelo vendedor exclusivamente com base no fato
de que o vendedor conhece o comprador.
Dependendo do envolvimento entre as partes, muitas vezes, o recebedor do cheque pré nem precisa anotar o telefone do emitente atrás do
documento, porque os atores já se conhecem há muito tempo.
Então, quando as relações de confiança existem, normalmente, não se
faz prévia consulta ao SPC, Serasa, ou a outras empresas de informações
de serviço de crédito.
É certo que essas modalidades de venda (fiada e com cheque pré)
diminuem o dinheiro no caixa, o giro dos negócios e, por conseguinte,
comprometem o desempenho do propósito da MPE, afetando de modo
negativo sua sustentabilidade.
Também, nas MPE, se o cliente estiver sem dinheiro, é possível trocar
no estabelecimento o seu cheque ou o de outrem se for avalizado por
dinheiro em espécie.
Também, nas MPE, o cliente pode realizar uma compra e preencher
um cheque de maior valor para receber troco. Quando essa maneira de
trocar dinheiro se torna usual, qualquer problema que possa haver com
desequilíbrio no capital de giro fica por conta da MPE.
Aliás, tudo é por conta da MPE. Desde a forma com que lida
com os clientes até o momento dessas transações se tornarem vigentes
dentro do negócio.
Vendas fiadas, recebimento de cheques pré e troca de dinheiro por
cheques tanto colocam em risco o funcionamento de qualquer negócio
quanto expõem a maneira como é elaborada a gestão. Isso pode fragilizar
de alguma maneira a empresa.
Porque a coisa pode vir a tomar vulto, ficando pior em épocas de crise
recessiva, provocando desequilíbrios no fluxo de caixa.
Quando houver crise seguida de aumento de preços, o quadro pode se
agravar caso os consumidores revelem estar com pouco dinheiro e possuírem outras dívidas para pagar (bancos, IPTU, mensalidade escolar,
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planos de saúde, etc.) – e optarem em deixar o pagamento da conta fiada
ou fazer a cobertura do cheque pré para o fim.
Além de potencializar a deterioração do caixa da empresa em virtude desse tipo de situação, que pode ser desfavorável para quem as
realiza, as vendas fiadas denotam uma forma de gestão financeira ultrapassada e desconectada das práticas atuais, nas quais os sistemas
computacionais determinam as possibilidades das operações e amarram as condições de pagamento.
*****
Já foi narrado aqui que, mesmo nos recantos mais longínquos e nos
quais possa haver pouca gente, é garantido constatar a presença de uma
MPE – nem que essa empresa seja para apenas suprir parcela das necessidades sociais no mercado local.
Em outras palavras: em qualquer lugar do mundo sempre haverá uma
MPE que vai oferecer um bem ou serviço que agrade ao público – ainda
que não por inteiro.
Alguns exemplos da impressionante capilaridade dessas empresas pelo
País para reforçar o entendimento da importância das MPE na vida de
qualquer comunidade:
I) a birosca construída à beira de um dos afluentes do rio Amazonas em plena selva da região Norte, montada exclusivamente para
atender as poucas famílias que vivem no entorno e passam de barco;
II) o ambulante que sobe o morro das comunidades em uma grande
cidade para oferecer de casa em casa refeições em marmitas;
III) o tradicional faz-tudo do bairro, facilmente localizado na rua,
num ponto onde fica diariamente, e que trabalha com serviços hidráulicos, de energia elétrica, pintura, etc.;
IV) o marceneiro, cujo trabalho é monopólio em certa área ou região;
V) a banca de jornal situada num ponto estratégico da rua, do bairro
ou da cidade, num local onde grande fluxo de pessoas circula;
VI) o restaurante familiar estabelecido com algumas mesinhas e
cadeiras do lado de fora na varanda da casa onde residem o proprietário e sua família.
Esses são alguns dos muitos exemplos que poderiam ser citados
para assinalar a importância de como as MPE penetram nos diversos
tipos de comunidades.
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*****
A diferença de tamanho em relação ao trabalho desenvolvido pelas
médias e grandes empresas faz do empresário da MPE um empreendedor atípico, um herói, um desbravador, por causa do serviço que presta à
população local em termos de empregar pessoas, transformar a realidade
e de fazer movimentar outros negócios utilizando recursos financeiros
limitados e de maneira criteriosa.
Ocorre que, além do perfil intrépido para negócios, os proprietários
das MPE sonham grande e, por não possuírem recursos facilmente à
disposição, começam pequeno, acreditando que estão posicionados na
direção do sucesso.
Uma observação no que concerne aos atributos do empreendedor nacional. De acordo com o desenvolvimento da sociedade brasileira, algumas pesquisas exclusivas a respeito mostram que, com o passar dos
anos, o perfil do empreendedor e a qualidade do trabalho nas MPE têm
melhorado sensivelmente.
O nível de escolaridade dos donos das MPE tem aumentado continuamente, ficando sistematicamente maior do que alguns anos atrás; por
força dessa constatação, melhora-se o indicador que mede o tempo de
vida das MPE. Assim, a tendência tem sido a de diminuir a taxa de mortalidade dos estabelecimentos em virtude do fracasso nos dois primeiros
anos de vida.
Enquanto isso acontece por um lado, por outro, novos negócios vão
sendo criados com maior embasamento e sustentabilidade, definidos
muito mais por causa das oportunidades reconhecidas pelo empreendedor no mercado do que pela abertura da MPE em função da necessidade
de sobrevivência da parte do dono.
Essa última parte tem muito a ver com o fato de o empresário não saber muito bem o que fazer para ganhar dinheiro, uma vez que o mercado
de trabalho formal pode estar fechado para ele.
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3

Importância

A

s MPE no Brasil destacam-se por apresentar estatísticas robustas
e consistentes. Muita gente fala que essas empresas representam
de 95% a 98% do número de empresas, dependendo do setor e
do ramo da atividade econômica.
De acordo com o site Empresômetro no endereço http://empresometro.cnc.org.br/estatisticas, em 3 de janeiro de 2017, as MPE somavam
16.393.734. Desse total, 6.765.711 correspondiam a microempreendedores individuais (MEI) e 9.628.023 eram MPE.
Ainda segundo o referido site, na mesma data, 4.959.277 MPE aderiram ao Simples Nacional como o regime tributário para pagamento de
impostos e contribuições; enquanto o restante, isto é, 4.668.746 MPE,
encontrava-se nos regimes fiscais de pagamento de impostos alternativos:
ou no regime do lucro real ou no do lucro presumido.
Com relação à opção do regime tributário, é sempre bom lembrar
que a lei faculta o Simples Nacional para as MPE, tornando esse regime
opcional.
O Simples Nacional pode parecer vantajoso em muitos casos por causa da facilidade do pagamento de oito impostos numa única guia, além
da dispensa de algumas obrigações acessórias.
De qualquer maneira, a opção pelo melhor regime tributário por parte da MPE deve apoiar-se no trabalho do contador – o qual pode servir
como consultor ou orientador financeiro.
Para a escolha do regime tributário no qual a MPE irá arcar com menos
impostos, o contador elabora uma simulação no sistema do Simples Nacional a fim de definir para a empresa qual poderá vir a ser a melhor opção.
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Segundo o Empresômetro, no dia 31 de dezembro de 2016, a distribuição espacial das MPE no País mostrava forte concentração e, portanto, maior número na região Sudeste (visualmente, foi possível observar
no mapa das MPE o fenômeno).
Apenas três estados (São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro) respondiam por 47,3% do total. Se dois estados do Sul (Rio Grande do Sul e
Paraná) fossem adicionados a esses três, ter-se-ia na referida data que cinco
das 27 unidades da Federação concentravam 61,4% das MPE brasileiras.
Essa informação e outras podem ser obtidas a partir da Tabela 1 a seguir:
Estado

Nº de MPE

Participação (%)

SP
MG
RJ
RS
PR
BA
SC
GO
CE
PE
ES
PA
DF
MT
MA
MS
PB
RN
AL
AM
PI
RO
TO
SE
AC
AP
RR

4.359.131
1.632.713
1.450.566
1.141.852
1.092.513
884.107
661.851
574.625
485.245
482.999
342.606
333.303
292.845
298.545
248.342
212.120
187.537
190.858
153.712
163.234
136.469
111.654
107.976
97.403
41.536
40.088
29.100

27,7
10,4
9,2
7,2
6,9
5,6
4,2
3,6
3,1
3,1
2,2
2,1
1,9
1,9
1,6
1,3
1,2
1,2
1,0
1,0
0,9
0,7
0,7
0,6
0,3
0,3
0,2

Total

15.752.567

100,0

Fonte: Empresômetro.
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As atividades terciárias possuem como característica principal não
produzir bens. Elas geram serviços, empregos e renda, mas não produtos físicos. Os setores produtivos de bens materiais de que a sociedade
necessita são o primário e o secundário. Portanto, os bens (ou produtos)
advêm da agropecuária e dos diversos setores relativos à indústria de
transformação e da construção.
No mundo todo, os serviços vêm crescendo e cada vez mais estão
tomando o espaço do setor industrial. O comércio é um tipo de serviço
e normalmente aparece sendo o maior deles.
Assim como o comércio, as atividades de serviços possuem como
característica o fato de serem de micro e pequeno portes por conta da
própria natureza do objeto a ser trabalhado e por se constituírem em
atividades flexíveis, ágeis, criativas, que requerem nível de especialização
abaixo da indústria, assim como volume de investimentos e de infraestrutura de produção menor.
No Brasil, as transformações que vêm impactando a estrutura econômica da produção de bens e serviços têm acompanhado o que tem sido
feito no resto do mundo, de sorte que o setor de serviços vem crescendo
continuamente.
De acordo com o IBGE, as atividades terciárias representaram em
2016 algo muito próximo de 70% do produto interno, taxa que refletiu
a tendência do rumo dos negócios no País, segundo o Gráfico 1 revela:
Gráfico 1. PIB (%)
Agropecuária 5%
Indústria 25%

Serviços 70%

Fonte: IBGE.
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A tendência crescente de negócios no setor dos serviços traduz-se pela
contagem expressiva do número de empresas pequenas alocadas no setor.
Para o Empresômetro, sem incluir as MPE do comércio (6.747.434), o
exercício de 2016 fechou com 7.413.112 MPE de serviços.
A soma desses dois setores (comércio e serviços) ultrapassa 14,1
milhões de MPE, número 8,9 vezes maior do que a soma das MPE da
indústria e do agronegócio (total de 1.592.024), conforme o Gráfico
2 mostra adiante.
Gráfico 2. Número de MPE por setor – 2016

Fonte: Empresômetro.

Em termos relativos, a participação das MPE no comércio e nos serviços (89,9%) informa a força dessas empresas nesses setores em relação
aos demais.
O Gráfico 3 a seguir é uma expressão do Gráfico 2 no que diz respeito
ao percentual de cada setor em relação ao número total de MPE.
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Gráfico 3. Distribuição das MPE por setor da atividade econômica (%)

Fonte: Empresômetro.

Desagregando as informações, tem-se que as atividades comerciais e
as de reparo de veículos automotores e motocicletas formam o grupo que
disparadamente apresenta o maior número de MPE (ver Gráfico 4). As
atividades de produção industrial vêm em segundo lugar, acompanhadas
de perto dos serviços de alojamento e alimentação, superando os serviços
da construção.
As MPE também se apresentam em grande número em diversos outros serviços, tais como administrativos e complementares; transporte,
armazenagem e correio; atividades profissionais, científicas e técnicas;
educação; e informação e comunicação.
A relevância desses ramos da atividade econômica tem a ver com as
possibilidades de surgimento de micro e pequenos negócios em qualquer
lugar devido às oportunidades de se ganhar dinheiro que o mercado
oferece diante da escassez de oferta ou do desequilíbrio existente em
relação à demanda.
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Gráfico 4. As MPE em números

Fonte: Empresômetro.

A desagregação da atividade econômica por ramos detalha as atividades que mais predominam entre as MPE, de modo a aprofundar o
entendimento das tendências com relação ao volume de (novos) negócios
na economia.
Ainda a respeito da pesquisa feita no site Empresômetro, os 20 principais ramos de negócios das MPE no Brasil em 2016 foram os seguintes:
• comércio varejista de vestuário e acessórios;
• comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de
produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns;
• cabeleireiros;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lanchonetes, casas de chá, sucos e similares;
restaurantes e similares;
obras de alvenaria;
transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
comércio varejista de bebidas;
bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas;
comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente;
comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
instalação e manutenção elétrica;
confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida;
serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;
comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
comércio varejista de materiais de construção em geral;
outras atividades de tratamento de beleza;
construção de edifícios; e
comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos
de informática.
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4

Estudos e o papel
do Sebrae

O

escopo aqui não é discutir a função do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) na economia,
tampouco a importância da sua atuação para as empresas de
menor porte. A intenção aqui é apresentar o que está na web para que
o interessado possa entender o papel do Sebrae na vida das MPE.
Os agentes econômicos produtivos de menor porte reconhecem o
papel central da instituição em estabelecer políticas de fomento e, por
extensão, em induzir o crescimento da economia brasileira.
O Sebrae presta uma gama bastante diversificada de serviços, bem
como aporta recursos – caso dos convênios, premiações, eventos e ações
específicas que possam redundar na expansão das atividades empreendedoras e inovadoras de micro e pequeno portes.
Aqui mostramos algumas trilhas que se encontram no site da instituição para chamar a atenção para a oferta de trabalhos que esse órgão de
apoio tem disponibilizado. Lá os empreendedores irão encontrar incontáveis trabalhos que podem servir como ferramentas que poderão auxiliar a
tomada de decisão em inúmeras situações, as quais têm a ver com o dia a
dia do ambiente empresarial.
De qualquer forma, antes de avançar na busca on-line sobre qualquer estudo, em primeiro lugar, se o empreendedor optar por se dirigir pessoalmente ao
balcão de qualquer loja do Sebrae, irá encontrar uma equipe de colaboradores
e consultores preparada e disposta a oferecer um atendimento nota 10 – uma
vez que o Sebrae tem expertise para qualquer assunto que venha a ser tratado.
As informações a serem recebidas pelo empreendedor constituem-se
numa enorme fonte de conhecimento para ser absorvido. Elas deverão
subsidiar o empreendedor sobre alternativas ao negócio.
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No balcão do Sebrae, o atendido saberá se valerá a pena ou não continuar com a intenção de realizar um sonho, pegando o dinheiro da indenização, do FGTS ou da poupança para investir na produção; se valerá a
pena utilizar recursos do próprio negócio em vez de contratar terceiros;
se será viável realizar certos investimentos; saberá qual deve ser o retorno
estimado do investimento; se o desembolso para aquela reforma de que
o estabelecimento necessita estará de acordo com o fluxo financeiro da
empresa e a conjuntura econômica; entre outras situações de mercado
que demandam de um terceiro agente, alheio à condução do negócio, a
melhor resposta para as questões duvidosas que muitas vezes o empresário não consegue responder.
Portanto, a partir do instante que o empresário ou empreendedor
procurar in loco o Sebrae, terá oportunidade de dirimir muitos questionamentos. Porque em pouco tempo obterá dos especialistas orientações
precisas para não ter mais dúvidas sobre o que fazer.
Apesar de municiado de informações, a decisão sempre recai sobre o
empresário. O Sebrae disponibiliza os cenários mostrando as ferramentas; entretanto, quem escolhe e decide o que fazer é o empreendedor.
*****
As mudanças no humor dos consumidores e no rumo da economia
fazem com que a dinâmica do mercado requeira do empresário foco
permanente no desempenho do seu negócio, no produto ofertado e
na demanda, embora adaptações à realidade nem sempre sejam possíveis para ele, em razão de fatores culturais, educacionais, competências próprias, etc.
Nessa situação, com as devidas orientações do Sebrae, o empreendedor vai conseguir municiar-se de conhecimento para poder decidir o que
vai ser possível fazer. Dessa forma, o Sebrae assume papel estratégico,
pois tem a ver com o longo prazo da MPE, sua capacidade de sobrevivência e com interesses colaborativos.
Na prática, o Sebrae vai fazer diagnósticos e posteriormente apresentará soluções que poderão fazer com a empresa viva.
Por exemplo, será o empresário quem irá decidir a respeito de quais
serão as mudanças no fluxo financeiro; nos processos de produção; na
forma como os fatores serão distribuídos e alocados; na interação da
MPE com a tecnologia; na relação com fornecedores; no prazo de recebimento dos clientes; entre outras alternativas para solucionar problemas
e/ou retirar a empresa da situação na qual se encontra e que levou o seu
dono a procurar o Sebrae.
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*****
Para realizar o agendamento, o Sebrae possui uma central só para
isso, cujo número 0800 570 0800, em geral, é de rápido atendimento.
Se decidir ligar para lá, irá verificar que a comunicação com o atendente torna-se vantajosa para quem o demanda porque o diálogo flui
objetivamente na medida em que as opções de serviços são oferecidas de
maneira bastante clara.
No contato com o serviço de apoio às MPE, existe à disposição dos
empreendedores uma agenda só com serviços de orientação para negócios e participação em palestras, workshops, encontros com consultores,
cursos, pesquisas na biblioteca, etc.
*****
Se optar por não comparecer à biblioteca no estabelecimento do
Sebrae; através da busca no site, é possível conhecer os estudos que
são desenvolvidos.
As alternativas para procurar um negócio no site são separadas pelos
setores da atividade econômica (agropecuária, indústria e serviços). Os
estudos revelam como esses setores se comportam, trazem estatísticas e
mostram outros fatores ligados ao crescimento e desenvolvimento das
MPE no País.
A seção visa informar os trabalhos que o Sebrae tem realizado por
meio do link abaixo, o qual poderá servir de trilha para quem se interessar em conhecer mais a fundo o que a instituição tem a oferecer.
Um exemplo: através do endereço eletrônico https://www.sebrae.com.
br/sites/PortalSebrae/estudos_pesquisas/conheca-melhor-o-ambiente-das-micro-e-pequenas-empresas acessa-se diretamente enorme diapasão de
trabalhos feitos pelo Sebrae.
Se nessa página o internauta clicar no campo conheça melhor ambiente das micro e pequenas empresas, o menu de acesso divide-se nas
seguintes áreas:
- perfil dos pequenos negócios;
- empreendedorismo;
- conjuntura econômica;
- emprego;
- sobrevivência;
- exportações;
- outros estudos.
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Em cada uma dessas áreas, existem seções que podem inspirar buscas
tanto da parte de potenciais empreendedores quanto de pesquisadores,
formuladores de políticas públicas, estudantes e empresários – enfim,
todo público interessado em conhecer a realidade das MPE em diversos
aspectos, com um bom nível de detalhamento e dados quantitativos.
Segundo a Lei Geral (Lei Complementar 123/2006), o conceito válido pelo critério de faturamento anual para microempreendedor individual, microempresa, pequena empresa e pequeno produtor rural, até o
fim do ano de 2017, é o seguinte:
• Microempreendedor Individual – faturamento anual até R$ 60 mil
• Microempresa – faturamento anual até R$ 360 mil
• Empresa de Pequeno Porte – faturamento anual entre R$ 360
mil e R$ 3,6 milhões
• Pequeno Produtor Rural – propriedade com até quatro módulos
fiscais ou faturamento anual de até R$ 3,6 milhões
Na seção empreendedorismo, o Sebrae apresenta pesquisas realizadas em parceria com a instituição GEM (Global Entrepreneurship
Monitor) a partir de 2011, mostrando como acontece o empreendedorismo no Brasil e a metodologia que faz dele um celeiro de empreendedores no planeta.
Já na parte relativa à conjuntura econômica, os estudos tratam de
temas bem atraentes, como faturamento mensal das MPE no Brasil; pesquisa mensal sobre o Índice de Confiança dos Pequenos Negócios no
País; boletins de estudos e pesquisas sobre o mercado; relatórios (Brasil,
executivo e regionais) sobre a participação das MPE na economia brasileira; cenário econômico e social em decorrência da análise feita pelo
Sebrae das informações geradas por CNI, FGV, IBGE e IPEA; e dossiê
Interior do Brasil, apresentando características e oportunidades para os
negócios que acontecem no interior do País.
Em emprego, o Sebrae dispõe de publicações encorpadas de conteúdos relevantes sobre temas que se sobressaem no mercado de trabalho, como a análise da geração de emprego em 2015 por sexo; flutuação do emprego e desemprego nas MPE; anuário do trabalho na
micro e pequena empresa; anuário das mulheres empreendedoras e
trabalhadoras nas MPE.
A sobrevivência das empresas é tratada por intermédio de estudos
e trabalhos iniciados a partir de 2011, donde é possível verificar que as
MPE vêm conseguindo sobreviver mais nos primeiros anos de vida graças a políticas públicas, legislação, capacitação e mudança para melhor
do perfil dos proprietários/empreendedores.
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Quando o tema é exportações, os trabalhos conseguem explicar o porquê de as MPE brasileiras participarem tão pouco do mercado internacional, se inserindo no cenário global diferentemente das MPE de outros
países. Os principais textos são: As MPE brasileiras na exportação de
1998 a 2015; e Exportação nas MPE, conheça os números e estatísticas.
Na área outros estudos, o Sebrae enfrenta o desafio de penetrar em
assuntos de interesse nacional sobre o segmento, considerando as dificuldades de logística, de acesso a financiamento e linhas de crédito, e outras
barreiras enfrentadas pelos empreendedores.
Além desses estudos, o Sebrae brinda o internauta com pesquisas e
análises de caráter primordial para que se possa compreender as MPE em
outros aspectos. Os estudos que oferta são:
Contadores e MPE.
Financiamento dos pequenos negócios.
Indicadores de crédito das MPE no Brasil.
Vestuário e acessórios 2015.
Pesquisa nacional do varejo on-line
Relatório especial: pensando na aposentadoria.
Relatório especial: benefício de ser empresário.
Relatório especial: o fim da crise econômica.
Relatório especial: uso de recurso extra.
Relatório especial: pressão de custos.
Expectativa para 2016.
13º para 2015.
Investimento nas MPE.
Empresas familiares.
Os pequenos negócios e o Black Friday legal.
E os trabalhos não param por aqui. Há muitos outros assuntos
que abordam a realidade das MPE no dia a dia dos negócios, como
a bancarização das MPE; terceirização; estratégia de vendas; crise
hídrica; exportação; tecnologia da informação e comunicação; entre
diversos temas.
*****
Desde a sua criação há mais de 40 anos, a principal missão do Sebrae
tem sido a de apoiar e fortalecer as empresas de menor porte. Assim, de
maneira direta e indireta, o órgão tem-se constituído num dos vetores
que irão formar a resultante do crescimento econômico via desenvolvimento e maior número de MPE.
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Na condição de serviço de apoio, o Sebrae tem fomentado o desenvolvimento social, local e regional, auxiliando na geração de oportunidades
de negócios, na desigualdade da repartição da renda e, dessa forma, incremento da qualidade de vida. No tocante a questões ambientais, o Sebrae também tem atuado para dar sustentabilidade e melhorar a relação
das empresas com o meio ambiente.
Para avançar a todo vapor, visando alavancar a economia com foco
na capacitação, instrumentalização e disseminação de conhecimento e
técnicas de gestão para empresários e empreendedores, o Sebrae coloca
à disposição em todas as unidades da Federação pelo menos cinco mil
colaboradores diretos e qualificados, e mais de oito mil consultores e
instrutores credenciados e gabaritados.
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5

O dispositivo
constitucional
favorecido

O

s legisladores responsáveis pela redação da Constituição Federal de 1988 foram sensíveis e sábios ao demonstrar interesse pela causa das MPE, quando se dispuseram a atender às
principais reivindicações do segmento. Os constituintes foram capazes
de estabelecer diferenciação no tratamento dado a micro e pequenas
empresas em relação ao aplicado às médias e grandes. A distinção representou o fim da isonomia, do tratamento legal desbalanceado e distorcido entre as empresas.
A situação representava esquizofrenia da parte do Estado porque a
lei até então tratava igualmente entes econômicos de porte diferente.
Portanto, até a promulgação da nova Constituição, o entendimento da
legislação era o de que as MPE deveriam ser tratadas como se fossem
médias ou grandes empresas.
Tal absurdo acarretava no seguinte determinismo econômico: a
MPE, uma vez criada, seria sempre uma MPE por força das condições
objetivas impostas pela legislação que muitas vezes a impedia de crescer. Dificilmente uma MPE poderia vingar sendo tratada como média
ou grande empresa.
Além de significar uma injustiça para as menores empresas, o mesmo
conceito se estendia na formulação de políticas públicas, que sem fazer
qualquer tipo de corte em relação ao tamanho ou à capacidade produtiva
das MPE acabava afetando a atividade empresarial de menor porte. Sem
o tratamento particular para as MPE, as políticas econômicas sem perceber privilegiavam somente as médias e grandes empresas.
Um dos maiores efeitos adversos aos interesses das MPE era observado
através da forte concentração do capital. Isso porque, sem a proteção
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de uma legislação que lhes criasse estímulos próprios, as menores empresas terminavam por sucumbir enquanto as maiores ficavam fortalecidas.
Dessa forma, o emprego era preferido na média e na grande empresa, e as
atividades de micro e pequeno porte possuíam baixo impacto econômico.
Outro ponto importante a destacar em virtude da legislação que
tratava MPE como média ou grande empresas seria o enfraquecimento dos negócios de menor porte frente às dificuldades de sobrevivência diante das mudanças na conjuntura econômica devido às
oscilações da demanda.
Numa conjuntura recessiva, por exemplo, quando a economia fica
desaquecida, as vendas caem porque o consumo se retrai, o lucro diminui, o nível de emprego também diminui, e estabelecimentos comerciais,
industriais e de serviços são fechados. Se as MPE já eram desfavorecidas pelo tratamento da lei que não as distinguia das médias e grandes,
quando o mercado encolhia, essas empresas ficavam mais vulneráveis e
suscetíveis ao fracasso.
Isso porque, se o capital já tem um custo proporcionalmente mais elevado para as MPE, em épocas de crise, ele se torna mais seletivo, escasso
e, por isso mesmo, caro, o que redunda em maior dificuldade de sobrevivência para as empresas de menor porte. Essa situação não acontece
com as grandes empresas que por terem maior volume financeiro gozam
de prerrogativas junto ao sistema bancário que as MPE não usufruem.
Fora a conjuntura desfavorável ao crescimento e à disseminação das
MPE, havia ainda a impossibilidade de aproveitamento das melhores
oportunidades de mercado, uma vez que as chances acabavam sendo
apropriadas pelas empresas maiores. Grande exemplo dessa situação diz
respeito às compras públicas.
As MPE dificilmente eram favorecidas para vender ao governo
como eram as empresas maiores. Somente com a Lei Complementar
nº 123/2006, conhecida como a Lei Geral das MPE, é que se procurou corrigir o problema, criando um capítulo à parte para incentivar
as compras governamentais junto às empresas menores, através do
tratamento diferenciado.
Outra consequência negativa da isonomia entre as empresas era a
elevada mortalidade das MPE, com ênfase da taxa nos primórdios de
vida. O fenômeno era reflexo da distorção que a lei causava ao considerar
iguais entes desiguais.
Portanto, diante da realidade legal e do que tinham que enfrentar
(burocracia e carga tributária pesadas, só para citar), é possível imaginar
sem exagero que parece que as MPE eram concebidas para logo fracassarem, visto que o ambiente legal lhes era hostil, desfavorável.
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Diante das condições, dá para pressupor que se alguém abrisse uma
MPE poderia ser considerado um aventureiro ou predestinado ao fracasso quase que de imediato. Daí o alto índice de mortalidade.
O fenômeno potencializava as MPE a ter poucos anos de vida, apesar
da motivação, do desejo ou da oportunidade de mercado observada pelo
empreendedor em realizar seu sonho e vir a querer ganhar dinheiro com
a empresa, tendo propósito para isso.
Assim, enquanto a legislação afetava o empreendedorismo, embarreirando-o, sem perceber, também comprometia o futuro da Nação.
Pois, não é possível imaginar uma Nação rica, uma sociedade desenvolvida, se não tiver alicerçada em sua base produtiva o resultado do
esforço das MPE. Por conta disso e de outros fatores socioeconômicos,
por muitas décadas, o País ficou conhecido mundialmente pelo elevado índice de concentração.
Embora a taxa de mortalidade das MPE ainda seja alta hoje, nos últimos anos, tem decrescido (ver o Gráfico 5 adiante que mede somente
o ano de 2014).
A partir de 2014, a taxa de mortalidade das MPE nos primeiros anos
de vida dos exercícios de 2015 e 2016 pode ter subido, comprometendo
a sequência, porque a economia brasileira sofreu duas fortes retrações
[PIB de (-)3,8% e (-)3,6%)] e milhares de negócios fecharam as portas,
por conta da crise, milhões de trabalhadores perderam o emprego e o
mercado consumidor ficou menor. No biênio, o País atravessou o pior
momento da história econômica.
De acordo com estudo da Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC), em 2015, 101.900 estabelecimentos comerciais encerraram suas atividades, enquanto no ano seguinte
esse número passou para 108.700. A queda do mercado de consumo interno foi o grande responsável pelo fechamento de lojas. Com
relação a isso, o fenômeno é em boa parte explicado pela retração
das vendas do comércio varejista, a qual atingiu (-)8,6% em 2015 e
(-)8,7% em 2016.
Quanto ao fechamento do número de lojas em 2016, a CNC verificou se a desaceleração da velocidade ao longo do ano, quando 67
mil lojas fecharam no primeiro semestre e 41 mil fizeram o mesmo
no segundo semestre.
De volta a 2014, a despeito dos fatos relativos à conjuntura, para o
IBGE, à medida que uma empresa vai amadurecendo, ela consegue suplantar as vicissitudes do mercado e menor é a probabilidade de vir a
fechar ao longo dos seis primeiros anos de funcionamento.

CNC | MPE – Avanços importantes para as micro e pequenas empresas - 2017 - 2018

45

Gráfico 5. Taxa de sobrevivência das empresas – 2014 (em % do total)

Fonte: IBGE.

*****
A partir da promulgação da Carta Magna em 5 de outubro de 1988,
um novo marco foi constituído. Daquele momento em diante, qualquer
lei que venha a ser sancionada ou política pública que venha a ser implementada em prol das MPE vai encontrar suporte nos dispositivos estabelecidos pelos artigos 170 e 179 da Constituição Federal.
Esses dois artigos confeccionaram novas diretrizes para que o segmento das menores empresas fosse protegido, conforme a seguir:
Art. 170. “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre-iniciativa, tem por fim assegurar a todos
existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados
os seguintes princípios:
(...) IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital
nacional de pequeno porte.
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.”
Art. 179. “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas
em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e
creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.”
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Os dois artigos formam, portanto, o esteio para a produção de qualquer política pública que venha a ser formulada, assim como para outras
legislações e medidas que por ventura venham a favorecer ou atender
interesses do segmento empresarial.
Com base neles, outras políticas de tratamento diferenciado e favorecido puderam ser lançadas de maneira a procurar melhorar o ambiente
de funcionamento das MPE, garantindo melhores condições de funcionamento, mais anos de vida e operacionalidade.
O rol de leis que foram criadas a partir da Constituição Federal – em
particular a partir dos anos 2000 quando a quantidade cresceu aceleradamente – denotou a importância estratégica do segmento e seu significado especial para o Brasil no que concerne à implementação de políticas
públicas e à preocupação do governo e do Legislativo em elevar a qualidade de vida das pessoas e sua autoestima, considerando que através
de leis que favoreçam as MPE vai ser possível transformar a sociedade
brasileira para melhor, haja vista a importância dessas empresas para a
criação de oportunidades de negócios, geração de renda e para o crescimento da economia.
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6

Políticas públicas

E

m 1984, a Lei nº 7.256 criou o Estatuto da Microempresa. Até
então, este estatuto era considerado uma grande conquista para
a época porque pela primeira vez tentava-se estabelecer uma legislação diferenciada para as menores empresas.
Lembrando que naquela época era baixo o padrão tecnológico e o
grau de concentração econômica apresentava-se bem elevado em relação
aos dias de hoje. Talvez essas condições expliquem um pouco a baixa
aplicabilidade da lei naquele momento.
Em 1984, por causa da inflação elevada, o País vivia forte indexação
monetária dos ativos e isso determinava correção automática dos preços
e dos valores da economia num mês em relação ao anterior, algo bem
diferente do que se vivencia hoje com a estabilidade conquistada pós-implantação do real.
A inflação vivida naquela década seria hoje percebida sendo muito
alta e fora dos padrões de normalidade; apesar dos problemas que produzia com o mecanismo do crescimento pela via da indexação, os agentes
econômicos (empresas, governo e trabalhadores) eram acostumados com
aquela ciranda de preços através da correção dos salários pela inflação
passada e o repasse direto deste custo para os preços finais.
Para os que não viveram esse período, e para aqueles que ainda se lembram dos acontecimentos da década de 1980 e os primeiros anos 1990,
fica o registro que esperava-se, com a correção dos salários, que fosse possível para a renda dos trabalhadores acompanhar a evolução dos preços.
A figura que se tem para explicar o período é a do cachorro correndo
atrás do próprio rabo. Isso porque o processo de reajuste salarial reali-
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mentava a espiral inflacionária, produzindo perdas no poder aquisitivo
na medida em que a inflação do mês seguinte era maior do que a do mês
referente ao reajuste salarial.
O tema inflação foi muito explorado ao longo do citado período
porque os planos heterodoxos de combate à inflação através do congelamento de preços e salários (Plano Cruzado, Plano Bresser, Plano
Verão e Planos Collor I e II) transformaram a economia num laboratório de experimentos desse tipo de tratamento contra a inflação, e
todos fracassaram.
Voltando à Lei nº 7.256, como foi mencionado, ela correspondeu ao
primeiro esforço significativo do País no sentido de reconhecer a necessidade de se implantar um sistema legal que providenciasse tratamento
diferenciado para as micro e pequenas empresas, em particular para as
microempresas.
Mas o esforço dessa legislação não foi em vão, pois, ao menos, se
tornou embrionário. Porque com o passar do tempo, verificou-se que
o estatuto foi inócuo, uma vez que teve pouco efeito prático em favor
das MPE.
Assinado pelo último presidente dos governos militares, João Figueiredo, e tendo como ministro da Fazenda, Ernane Galvêas (consultor
econômico da CNC), ele dispensava certas burocracias normatizando,
por exemplo, o registro especial e o regime fiscal; e estabelecia também
um teto para o apoio creditício a taxas mais competitivas; entre outras
poucas medidas que valessem a pena ser citadas neste trabalho.
De qualquer maneira, se houve poucos ganhos para o segmento, o
estatuto cumpriu com a missão de se consistir no primeiro marco legal
para despertar a importância das MPE para o Brasil, tanto no presente
quanto para o futuro. Ele conseguiu chamar a atenção da sociedade para
a necessidade real de se estabelecer normas com caráter distinto para
empresas de tamanhos diferentes.
Afinal, o contexto socioeconômico daquele período era o de que urgia
o País sair do atraso econômico e social em que se encontrava; e favorecer
as MPE se constituía num dos caminhos para isso.
*****
Os acontecimentos macroeconômicos dos anos 1980 vieram a ter a
gravidade dos seus problemas exposta quando na década seguinte os economistas convencionaram chamá-los de Década Perdida. Isso se deveu
porque no intervalo de 10 anos o PIB brasileiro praticamente estagnou,
enquanto a população continuou o seu ritmo de crescimento.
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A estagnação da produção dos anos 1980, experimentada simultaneamente pela inflação e o aumento populacional, deixou para depois
problemas muito complexos, cujas soluções demanda(ra)m tempo (pois
trouxeram implicações que repercutem até hoje) e dependem de recursos
fiscais, assim como de vontade política e de políticas sociais.
Os problemas fazem parte de todo um processo de formação e construção, por isso se estenderam até hoje, apesar de algumas melhorias
no tecido social verificadas na primeira década dos anos 2000, como
a redução das desigualdades e inclusão de milhões de pessoas no mercado de consumo.
Os problemas que o País enfrentou nos anos 1990 e ainda enfrenta
não possuem raiz especificamente dos anos 1980. Mas a estagnação produtiva daquele período (década de 1980) deixou terrível herança, uma
vez que, para mitigar a dívida social, o País teria que crescer nos anos
1990 a taxas maiores do que as que foram possíveis de alcançar.
Tal situação, ou seja, de uma década perdida em termos de produção e
geração de renda, como foram os anos 1980, não será muito diferente da que
está sendo vivenciada no ano de 2017, que pertence ao intervalo 2010-2019.
Isso porque a estagnação do PIB em 2014 somada ao desempenho da
recessão de 2015-2016, mais outro pífio desempenho do PIB em 2017, como
está sendo esperado, deverão levar a um ciclo com resultados semelhantes.
Um exemplo emblemático para explicar o que aconteceu na Década
Perdida dos Anos 1980 pode ser mostrado pela produção automobilística: arredondando os números, em 1980, a indústria produziu um milhão de veículos; 10 anos depois, em 1989, o mesmo setor só foi capaz
de produzir a mesma quantidade de veículos. Sinal de que a renda por
habitante não cresceu, e o mercado permaneceu em igual tamanho.
Outros resultados da Década Perdida, além da inflação elevada e da
paralisia do mercado produtor e consumidor, foram o baixo volume de
investimentos e a exclusão de significativo número de pessoas do mercado de consumo, o que comprometeu sobremaneira a produtividade das
empresas e determinou a deterioração da qualidade de vida das famílias
de baixa renda e de nível escolar com poucos anos de estudo.
*****
Desde a época do primeiro estatuto já se tinha preocupação com relação à necessidade de a lei fazer o corte entre as MPE e as médias e
grandes empresas; principalmente para que o Estado Nacional pudesse
superar por meio do tratamento diferenciado as diversas barreiras criadas
por ele próprio, as quais acabavam por conspirar contra o desenvolvi-
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mento dos pequenos negócios – um dos fatos que auxiliam explicar o
relativo atraso econômico-social do Brasil.
Para compreender um pouco melhor o contexto daquele período, o
artigo 2º do Estatuto da Microempresa (Lei nº 7.256) se referia à microempresa da seguinte maneira:
Consideram-se microempresas, para os fins desta lei, as pessoas jurídicas e
as firmas individuais que tiverem receita bruta anual igual ou inferior ao valor nominal de 10.000 (dez mil) Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, tomando-se por referência o valor desses títulos no mês de janeiro do ano-base.
Quatro anos depois da vigência desse estatuto, precisamente a partir de 1988 com a nova Constituição Federal, os avanços legais para as
MPE começaram a tomar vulto e a acelerar; eles ficaram mais intensos
nos conteúdos e foram mais benéficos nos propósitos; tiveram como fim
o interesse e o reconhecimento do setor público de que o segmento das
empresas de menor porte era importante, que a desigualdade socioeconômica precisava ser reduzida por meio de estímulos a essas empresas
e que as atividades de menor porte necessitavam deslanchar e para isso
precisariam de proteção através de arcabouço legal.
De 1988 até 2016, somam mais de 10 iniciativas de alta intensidade e
relevância que procuraram favorecer a existência e o funcionamento das
MPE, bem como visaram fortalecer e desenvolver esse segmento, tendo
como diretriz o que recomenda o artigo 179 da Constituição Federal,
conforme se pode verificar na cronologia abaixo:
1988. Constituição Federal, artigos 170 e 179.				
1996. Lei nº 9.317: cria o Simples Federal.				
1999. Lei nº 9.841: revoga a Lei 7.256/1984 e cria novo Estatuto e o
Fórum Permanente das MPE.
2000. Decreto nº 3.474 estabelece o Fórum Permanente das MPE.
2003. PEC 42: definição do tratamento diferenciado para as MPE.
		
2006. Lei Complementar 123: Lei Geral das MPE ou Estatuto; cria
o Simples Nacional; cria o Comitê Gestor do Simples Nacional.		
			
2007. Lei Complementar 127: inclui novas categorias de atividades
no Simples Nacional.
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2007. Decreto nº 6.174: institui o novo Fórum Permanente das MPE.
2007 . Lei nº 11.598: cria a Rede Nacional para a Simplificação
do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim) e
estabelece a simplificação e a integração do processo de registro e a
legalização de empresários e de pessoas jurídicas.
2008. Lei Complementar 128: cria o Microempreendedor Individual (MEI).
2009. Lei Complementar 133: inclui o setor cultural no Simples
Nacional.
		
2011. Lei Complementar 139: corrige os tetos do Simples Nacional;
parcela débitos; estimula exportações.
2014. Lei Complementar 147: permite todas as atividades no Simples Nacional.
2016. Lei Complementar 155: amplia o teto do Simples Nacional;
parcela débitos das MPE e aprofunda avanços com o investidor-anjo
e a Empresa Simples de Crédito.
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7

7

Os empreendedores
individuais

A

Lei Complementar nº 128 de 2008 criou a figura do microempreendedor individual, o MEI. Em vigência desde 1o de julho
de 2009, o número de registros no http://www.portaldoempreendedor.gov.br/ ultrapassou a casa dos 6,649 milhões em fevereiro de
2017 (ver Tabela 2).
Em princípio, o projeto MEI tinha como fim, além de resolver o problema previdenciário causado pelos não contribuintes trabalhadores autônomos, empreendedores, empregadores e outros tipos de agentes por
conta própria que estavam na informalidade e demandavam assistência
social, também criar regulamentação para uma espécie de pré-empresa
ou algo como para a nanoempresa, aquele tipo de unidade produtiva de
tamanho inferior ao da microempresa. Com esse escopo nasceu o MEI.
O volume significativo de pessoas registradas no sistema exercendo
alguma atividade econômica demonstra na prática o quanto era (ou ainda é) elevada a informalidade no País; e que o MEI tem sido bastante
atraente a cada ano para empreendedores que queiram explorar melhor
as oportunidades proporcionadas pelo mercado de posse de um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
O MEI tem, portanto, como um dos fins reduzir a informalidade no
País. Por força da grandiosidade dos números e da simplificação dos cadastros que o sistema tem apresentado, o sucesso do programa tem a ver
com as inúmeras vantagens que o empreendedor obtém quando passa
para a formalidade, dentre elas, o CNPJ.
Diante das muitas vantagens que o informal passa a ter quando vai para
a formalidade, e ainda adquire potencial de crescimento quando se torna
uma empresa com CNPJ, porque vai poder emitir nota fiscal quando vende
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e também participar de licitações e das compras públicas, trata-se de uma
espetacular ferramenta de inclusão empreendedora ou empresarial que tem
poder de transformar a vida de milhões de pessoas, dando-lhe condições
para aumentar renda, assim como auferir renda futura com aposentadoria e
usufruir dos benefícios da Previdência Social, contribuindo para isso.
Tabela 2. MEI no Brasil por unidade da Federação – 31/12/2016
Total
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO

TOTAL

Número
16.282
73.285
60.827
13.740
395.692
215.198
123.769
174.250
238.150
89.430
729.746
95.890
121.633
163.375
92.606
217.606
56.992
376.750
816.607
88.161
43.300
11.726
389.857
241.262
42.574
1.711.010
50.178

6.649.896

Fonte: Portal do Empreendedor.
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Não vale a pena pensar no MEI exclusivamente como uma ação de
incentivo à diminuição da informalidade. Ele pode ser entendido também como sendo etapa anterior à constituição da microempresa, como
foi concebido no seu início antes de entrar em vigência.
Mas é na condição de MEI que o empreendedor assegura benefícios
previdenciários e assistenciais a um custo relativamente baixo e com o
cadastro fica dispensado da escrituração fiscal e contábil; tem a vantagem de estar dispensado de vistorias prévias no caso das atividades de
baixo risco; também não precisa emitir nota fiscal para pessoas físicas.
Se a pessoa quiser abrir uma empresa ou fechá-la na condição de MEI, todos os procedimentos terão que ser realizados on-line (via internet), num site
próprio para isso, sendo relativamente rápido e com poucos procedimentos.
O MEI tem a obrigação de reter as notas fiscais de suas compras;
deve emitir notas fiscais somente para pessoas jurídicas; se possuir um
empregado, tem que recolher a Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP); e pode fazer o registro de vendas
de modo simplificado (próprio punho).
Outro benefício é o de poder escolher o local da atividade que pretende desenvolver, uma vez que, dadas as características do negócio, pode
trabalhar e operacionalizar sua atividade na própria residência.
A partir do momento que a pessoa se cadastra no portal do empreendedor e paga a primeira contribuição, passa a ter direito, sem carência,
ao auxílio-acidente; também à pensão por morte e o auxílio-reclusão.
Com 10 contribuições sucessivas, goza do direito ao auxílio-maternidade; e, com um ano de recolhimentos, pode usufruir do auxílio-doença
e da aposentadoria por invalidez. No total de 15 anos de pagamentos,
tem direito à aposentadoria por idade ou aposentadoria especial, que no
caso é de um salário mínimo.
A situação do MEI muitas vezes se confunde com a do cidadão que
já paga o carnê do INSS como autônomo. Nesse caso, vai ter que optar
pelo tipo de aposentadoria quando vier a requerer seu pedido no sistema.
No referido portal, o empreendedor individual poderá fazer o cadastro obtendo seu CNPJ; nele poderá realizar alterações dos dados cadastrais; dar baixa na sua inscrição; emitir seu carnê de pagamento; obter
certificação; e conseguir fazer a sua declaração anual de rendimentos.
De posse do CNPJ, o MEI passa a ter maiores chances no mercado,
inclusive de poder vir a crescer – evidentemente. Porque junto aos bancos poderá obter créditos e assim expandir a sua atividade. Além disso,
estará formalizado, o que significa potencial avanço em relação ao status
quo anterior, uma vez que fica mais fácil desenvolver relações de prestação de serviços ou vendas para empresas de porte maior.
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Na formalidade, novas janelas de oportunidade podem se abrir e consequentemente o empreendedor passará a ter maior aceitação no mercado, bem como credibilidade e confiança com relação ao que vende ou
ao serviço que presta. Vai poder publicitar a sua marca, o seu registro, e
assim tornar-se mais conhecido e demandado.
Consta no portal do MEI que o mesmo (...) será enquadrado no Simples Nacional e ficará isento dos tributos federais (Imposto de Renda,
PIS, Cofins, IPI e CSLL). Assim, pagará apenas o valor fixo mensal de
R$ 45,00 (comércio ou indústria), R$ 49,00 (prestação de serviços) ou
R$ 50,00 (comércio e serviços), que será destinado à Previdência Social
e ao ICMS ou ao ISS. Essas quantias serão atualizadas anualmente, de
acordo com o salário mínimo.
Os valores de contribuição são reajustados, vinculados e indexados ao
do salário mínimo (federal); e a maior parte do pagamento direciona-se
para cobrir benefícios previdenciários.
Os números que se encontram na Tabela 3 mostram que os MEI vêm
crescendo perto ou acima de um milhão por ano. Portanto, os registros
mostram um patamar espetacular de inscrições, a despeito das condições
da economia – se ela estiver em expansão ou em fase de crise.
Tabela 3. Novos MEI de 2012-2016

Novos/Ano
MEI
var%ano

2012

2013

2014

2015

2016

1.008.652
-

994.176
-1,4

993.299
-0,1

1.027.534
3,4

969.282
-5,7

Fonte: Portal do Empreendedor.
Elaboração: Divisão Econômica – CNC.

No começo de 2016, com base nas médias aritméticas históricas dos
registros, a Divisão Econômica da CNC projetou que o volume de inscritos no portal do empreendedor poderá ficar acima de 10 milhões em
abril de 2020 (ver Gráfico 6).
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Gráfico 6. Número de MEI – 2012 a abril de 2020

Projeção CNC

Fonte: Portal do Empreendedor.
Elaboração: Divisão Econômica – CNC.

Quem pode ser MEI? No portal do empreendedor, exatamente na
área de busca na qual está o campo de pesquisa com a indicação da lupa,
é possível consultar as atividades permitidas.
As atividades ultrapassam em número 450, sinal de que a lista é bem
extensa, envolvendo praticamente todos os setores da economia.
No conjunto das atividades permitidas para o MEI, chama a atenção o leque de opções para o setor do comércio, bem como a quantidade massiva de atividades que se enquadram nos serviços. Assim,
comércio e serviços são os setores da economia com o maior número
de opções de cadastro.
A relação de todas as atividades para o MEI pode ser acessada no
seguinte endereço eletrônico:
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/legislacao/resolucoes/arquivos/
ANEXO_XIII.pdf
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8

As MPE no Simples
Nacional

N

uma área destinada a informar acontecimentos administrativos e disponibilizar estatísticas do Simples Nacional em https://
www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/, a Receita Federal do Brasil apresenta uma série de dados a respeito das MPE.
O link acima é extremamente rico em conteúdos, conectando diretamente informações que permitem pesquisas e geram conclusões
acerca do segmento das menores empresas, como, por exemplo, a legislação, manuais, convênios, perguntas e respostas, notícias, agenda e
dados quantitativos.
Assim, torna-se fonte para aqueles que desejam conhecer mais a fundo
a evolução do segmento junto ao fisco. O volume das informações tem a
ver com o crescimento das MPE na economia brasileira. Principalmente
à medida que mais vantagens e benefícios em favor dessas empresas são
concedidos, mais políticas são implantadas e o segmento cresce.
Sempre que pensar em criar favorecimento às MPE pode-se ter certeza de que a contrapartida será o aumento dos negócios na economia,
com a geração de mais oportunidades, emprego, renda e desenvolvimento, movimento antecipado pela formalização de empresas.
No que diz respeito à disponibilidade das estatísticas diretamente no
site, a pessoa que estiver interessada em saber mais sobre o que acontece
com as empresas de micro e pequeno portes no regime tributário do
Simples Nacional poderá examinar seis grupos de informações, a saber:
- Optantes do Simples Nacional e Simei.
- Quantidade de optantes – Simei.
- Quantidade de optantes – Simples Nacional (inclusive Simei).
- Resumo da arrecadação – 2007 a 2016.
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- Distribuição de ICMS para estados.
- Distribuição de ISSQN para municípios.
Dessa forma, as estatísticas encontram-se distribuídas entre as que
fazem parte do Simples Nacional (Sinac) e as do Simei (sistema de recolhimento em valores fixos mensais dos tributos abrangidos pelo Simples
Nacional, devidos pelo microempreendedor individual, conforme previsto
no artigo 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006).
As informações da Sinac estão desagregadas da seguinte forma:
• Optantes por UF e município.
• Optantes por CNAE e município.
• Estatísticas de pedidos de opção pelo Simples.
• Eventos de inclusão.
• Eventos de exclusão.
• Total de eventos praticados por mês.
Já com relação às estatísticas relativas ao Simei, estas são decompostas
como segue adiante:
a) Optantes por UF e município:
- MEI formalizados no portal empreendedor.
- Empresários individuais e microempresas que optaram pelo Simei no início do exercício fiscal.
- Total geral de MEI.
b) Optantes por CNAE, UF e município:
- MEI formalizados no portal empreendedor.
- Empresários individuais e microempresas que optaram pelo Simei no início do exercício fiscal.
- Total geral de MEI.
c) Eventos Simei:
- Enquadramento.
- Desenquadramento.
*****
As muitas opções de busca por registros conferem ao site da Receita
Federal dimensão vasta porque a base de dados é extensa, assim como o
volume de informações que se pode extrair de lá. Por exemplo, a Tabela
4 apresenta o número de empresas optantes pelo Simples Nacional em
31 de dezembro de 2016. Dela, verifica-se que os estados de São Paulo,
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Bahia – os mais populosos e ricos
– são os que revelam o maior número de empresas inscritas nesse regime
tributário, respectivamente.
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Tabela 4. Total de empresas optantes pelo Simples Nacional
Total
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO

TOTAL

Número
27.163
115.263
104.591
27.731
674.592
375.067
208.815
267.579
396.404
180.655
1.251.415
150.750
193.324
257.938
137.706
335.084
104.394
761.819
1.161.377
145.658
77.168
20.749
784.746
477.390
67.473
3.204.939
78.491

11.588.281

Fonte: Receita Federal.

Há que se considerar outro fator relevante para o rol de informações importantes sobre as MPE: independentemente da conjuntura, se a economia
estiver crescendo (2013) ou se estiver vivendo fase de recessão (2015-2016),
a arrecadação nominal também tem crescido.
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Uma das explicações para o crescimento nominal da arrecadação do governo com as MPE tem a ver com a universalização do Simples Nacional,
com a possibilidade de mais empresas ingressarem no sistema.
O fato está associado às atualizações da legislação. Os aperfeiçoamentos
das regras permitiram que novos setores da atividade econômica pudessem
optar por esse regime tributário.
Tal circunstância tem implicado no aumento do número de empresas
a fim de usufruírem das vantagens fiscais. Consequentemente, a arrecadação governamental com os impostos do Simples Nacional veio subindo.
É relevante destacar os benefícios desse regime simplificado de pagamento de impostos, tanto para as empresas quanto para o governo, por
meio de duas formas:
1) para as empresas, a apuração do recolhimento é rápida, elaborada
pelo próprio sistema on-line e feita sobre o faturamento, de acordo com
a alíquota definida por faixa de faturamento acumulado em 12 meses;
2) para o governo, a arrecadação fica concentrada através do recebimento de pagamento de oito impostos num único boleto para posterior distribuição entre os entes favorecidos da administração (Previdência, União, estados e municípios).
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Gráfico 7.
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69,492
59,002
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Fonte: Receita Federal. * Até outubro de 2016.

Lembrando, no boleto de pagamento dos impostos a recolher gerado
pelo sistema do Simples Nacional, a MPE paga mensalmente de uma
única vez imposto de renda de pessoa jurídica, contribuição social sobre
o lucro líquido, PIS/PASEP, Cofins, contribuição para a Previdência,
IPI, ICMS e ISS.
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9

A importância de
remover entraves
das MPE

A

crise que vem contraindo as atividades econômicas no Brasil entre
2015-2016, em virtude do déficit financeiro e do tamanho da dívida do setor público, e se estendendo por 2017, pelo menos durante
o primeiro semestre, delega para o setor privado produtivo a incumbência
de assumir o papel de protagonista do processo de crescimento e de desenvolvimento, uma vez que o governo teve o seu papel reduzido por causa
dos problemas decorrentes do desequilíbrio financeiro, bem como da necessidade de implementar ajustes para atingir equilíbrio nas suas finanças,
tendo que obrigatória e primeiramente agir no sentido de diminuir gastos.
Por causa da extensão do tamanho do ajuste do setor público, a diminuição dos gastos do governo (por extensão, das suas compras) diminui
o faturamento de diversos segmentos das empresas dependente das encomendas do governo. A queda de receitas das empresas tem implicações
negativas no nível de emprego e da renda agregada.
Diante da dimensão do ajuste e dos impactos que vêm recaindo sobre
a sociedade, é imperioso que as políticas públicas (anticíclicas) venham
diminuir os efeitos da recessão. Que as políticas sejam definidas no sentido de estabelecer condições para dar apoio ao setor produtivo, especialmente o de menor porte, de modo que os negócios da iniciativa privada
possam servir de alavanca para a retomada do crescimento.
Em face dos problemas sociais decorrentes da recessão (como o desemprego e a deterioração da qualidade de vida), sem o devido apoio ao
setor privado, a situação pode atrasar o processo de recuperação econômica e de melhoria do nível de emprego. Sem o fortalecimento do setor
privado, o mercado deve continuar enfraquecido diante da diminuição
da procura de bens e serviços.
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Isso porque, com base na situação presente das finanças públicas
no Brasil, em que o governo gasta mais do que arrecada, constituindo
sucessivos déficits fiscais, pode-se afirmar o esgotamento do modelo
de crescimento econômico decorrente da excessiva participação do
Estado na geração de empregos, realização de investimentos e produção de bens e serviços.
Esse modelo, ao mesmo tempo que produziu forte presença do Estado
na economia brasileira, redundou na realização de déficits fiscais que
praticamente não têm como ser cobertos pelo aumento de impostos ou
pelo endividamento ou emissão de moeda – o que traria de volta rapidamente a inflação.
Aumento de impostos fica para depois, dado que a capacidade contributiva da sociedade parece que chegou no limite da renda, porque a carga tributária no Brasil tornou-se alta demais em comparação à de países
com padrão de vida e nível médio de renda semelhantes.
Enquanto a carga tributária do brasileiro é alta para o seu nível de
renda, e praticamente não existe prestação de serviços compatível. A participação do Estado nos países classificados no mesmo porte ou com características parecidas com o Brasil revela prestação dos serviços públicos
(segurança, saúde, educação e outros serviços) melhor do que a nossa.
Assim, com a crise fiscal, ao que tudo indica, parece que se chegou ao
ponto em que ficou muito difícil para o governo continuar financiando
déficits através da transferência de renda do setor privado para o público
via elevação de impostos.
O momento atual da economia nacional implica na mudança radical
das políticas públicas. As medidas a serem tomadas precisam favorecer
a atividade empresarial a fim de que o produto interno volte a crescer.
E essas medidas passam por políticas que liberem o crédito para as
MPE a taxas competitivas; deem sustentação ao nível de emprego sem
penalizar com aumento de impostos o setor produtivo privado; utilizem
instrumentos que venham a diminuir ou eliminar a burocracia; que a
ação do Estado seja para fazer regulamentação do mercado de modo a
torná-lo mais competitivo; e que medidas desburocratizem e permitam a
prospecção das MPE no mercado externo.
No contexto em meio ao enfraquecimento do mercado interno, medidas para que o investimento pudesse acontecer seriam as mais recomendadas de modo que houvesse incentivos às contratações, ao aumento da
renda e ao crescimento da demanda agregada.
No espectro da política monetária, uma medida poderia ser a diminuição da taxa básica de juros, o que reduziria o custo de capital para
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estimular o crédito, bem como para mitigar a magnitude da dívida pública, além de incentivar investimentos e consumo.
Outra medida voltada para a área fiscal poderia ser a melhoria na
gestão dos gastos públicos, com o governo realizando um choque de
gestão dos mesmos e de qualidade de modo a ser possível melhorar
os mecanismos de controle, bem como os de aplicação, destinação e
execução eficientes.
A situação fiscal do governo é mesmo bem complicada. O combate
gradualista aos problemas fiscais gerou aceitação do mercado. No entanto, tem havido turbulências com relação à crise política e seus efeitos.
Embora haja probabilidade de aprovação de algumas reformas, por
causa da crise do governo, as dificuldades de condução do processo no
Congresso Nacional tornam o ajuste nas contas públicas mais distante.
Assim sendo, a gangorra dos eventos da política traz consequências
negativas que desagradam à sociedade, enquanto verifica-se que a economia vai sendo prejudicada e a solução mais definitiva para os problemas
estruturais do setor público prossegue sendo postergada.
*****
As previsões a respeito do comportamento da economia brasileira
para o biênio 2017-2018 são relativamente melhores, porque, ao que
tudo indica, segundo as previsões do mercado financeiro, a economia
deverá voltar a crescer, ainda que a taxas abaixo das necessidades socioeconômicas e o desemprego possa ainda permanecer elevado.
À recessão de 2015 (queda do PIB de -3,8%) somou-se a retração de
2016 (-3,6%). Possivelmente, o crescimento de 2017 deverá ser tímido e
poderá ficar entre 0% e 0,5%, conforme as projeções.
A repetição da crise aguda de um ano para outro produziu enorme estrago e tem deixado para depois soluções mais efetivas para os principais
problemas que afetam o País, como é o caso da dívida pública, o déficit
e a necessidade de se implementar reformas estruturais.
Por outro lado, enquanto a economia não volta a crescer, a conjuntura
tem ampliado a quantidade de mão de obra desempregada para um patamar superior a 13,5 milhões.
As instituições que trabalham com projeções sobre o comportamento
da economia brasileira estimam que o produto poderá crescer perto de
2,5% em 2018, assim como repetir esta taxa em 2019.
Para que o PIB cresça no nível esperado, a economia vai depender de
alguns fatores, como a retomada das exportações, da expansão da agropecuária e da melhoria da produção industrial voltada para ao mercado
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externo, principalmente, porque não se tem no cenário de curto prazo
fundamento consistente para aumento do consumo por parte das famílias que implique em seguida na elevação acentuada dos investimentos.
Não há de imediato expectativas de recuperação do mercado de trabalho nem altas perspectivas para que o investimento cresça com o mercado desaquecido e as taxas de juros reais.
E será na esteira da tímida expectativa de recuperação econômica que
o desemprego irá diminuir, de maneira gradual, uma vez que não serão
todas as empresas que contratarão mão de obra. Pois, além de as empresas estarem com elevada capacidade ociosa, a retomada do crescimento
será puxada somente por alguns setores, inicialmente.
O País já passou por várias crises, dentre elas, algumas muito graves.
Nessas situações, as empresas sempre foram muito afetadas. Vale lembrar
as do período interguerras mundiais do século passado, quando houve a
quebra da bolsa de Nova York e a diminuição das exportações de café.
Apesar do abalo com a recessão internacional, o País procurou criar
condições para ficar na contramão do mercado externo, voltando-se para
o mercado interno, a fim de fazer o consumo crescer e criar estímulos
para a industrialização incipiente. Esse processo ficou bastante conhecido como o de substituição das importações.
Dando um salto no tempo, durante o início dos anos 1980, a recessão
vivida por causa do preço do petróleo, do choque dos juros da dívida
externa, dos mecanismos de indexação e dos planos heterodoxos fracassados de combate à inflação conduziu a economia à conjuntura de
estagnação por praticamente uma década.
Os problemas com a inflação se prolongaram na década seguinte e a aplicação do Plano Collor I, em março de 1990, com o sequestro das contas
bancárias e a abrupta diminuição da liquidez do sistema econômico, acabou
por detonar a contração do PIB na ordem de 4,3% nesse mesmo ano.
Recessões e problemas macro sempre afetaram os mercados, fazendo
com que somente as empresas mais eficazes e fortes fossem capazes de
sobreviver – o que não seria o caso das MPE se houvesse uma legislação
que as protegesse.
Então, diante da conjuntura de crise alinhada com uma estrutura organizada e dominada pelo poder das grandes empresas e uma legislação
vigente que tratava igualmente as MPE com as médias e grandes, tem-se
a constituição do pior ambiente para que as micro e pequenas empresas
continuassem funcionando.
Esses fatores contribuíram sobremaneira para que o País fosse bastante desigual, tanto em oportunidades quanto com relação à repartição da
renda gerada pelo processo produtivo.
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Da maneira como os mercados produtores foram organizados estruturalmente no País, às MPE, coube espaço complementar. Quer dizer,
essas empresas procuraram atuar onde às médias e grandes não interessavam, embora sempre houvesse mercado para todo o tipo de empresas.
Essas condições objetivamente causavam distorções na disputa de mercado pelo consumidor porque as médias e grandes empresas predominavam.
Às MPE cabiam pequenas fatias do mercado. Em virtude de isso ser
estrutural, quando havia retração das vendas, as MPE constituíam-se
nas mais castigadas, porque detinham baixa parcela do mercado e, em
geral, eram as mais suscetíveis a essas fases.
Portanto, nos períodos de crise, as MPE apresentavam-se fragilizadas pela convergência da queda do faturamento e dos custos financeiros
elevados (no caso das que necessitavam de empréstimos/financiamentos
ou das que tinha feito uso de empréstimo/financiamento), bem como da
convivência com uma legislação pesada e míope, que gerava muito mais
problemas do que facilidades.
De um modo geral, as mudanças que acontecem quando a economia
encolhe fazem com que as empresas tenham que se adaptar a um ambiente mais hostil ao desenvolvimento dos negócios, atingindo de maneira virulenta e com mais força as empresas menores, deixando-as mais
suscetíveis ao fracasso.
Quando o crédito poderia ser uma porta de saída para o enfrentamento da conjuntura restritiva, para as MPE, a situação não se torna tão
confortável como poderia ser. Alguns fatores influenciam a situação: por
exemplo, elas possuem relação com o setor bancário diferente das médias
e grandes empresas.
As MPE se tornam debilitadas quando o dinheiro fica escasso e
encarece. A maioria não possui garantias suficientes; tampouco revelam condições de fazer reciprocidade para o crédito bancário. Nem
sempre o relacionamento com o gerente do banco é amigável ou francamente favorável.
Também os custos dos serviços bancários são efetivamente caros para
as MPE, quer sejam os cobrados na intermediação financeira quer sejam
na ponta, via taxa de juros aplicada ao crédito.
Não bastasse isso, diante da diminuição da procura combinada com a
escassez de dinheiro, as MPE demonstram certa incapacidade de elaborar planejamento exclusivo para a conjuntura porque não se prepararam
previamente para isso, uma vez que muitas vezes a gestão trabalha apenas em conseguir fechar o mês.
Isso significa que em boa parte dos casos falta ao gestor capacidade
para elaborar um planejamento estratégico que contemple a empresa no
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longo prazo, em vez de focar somente em cumprir e honrar com responsabilidade e obrigações.
É importante para o empresário contemplar o futuro, estabelecer condições básicas a fim de estimar, supor e quem sabe até determinar os
meios para se chegar ao objetivo, no que diz respeito a planejar como
estará a empresa no futuro não muito remoto.
Em alguns casos, o caminho para melhorar o cenário da empresa
e suas perspectivas passa por uma revisão das ações do gerenciamento
do fluxo financeiro e de medidas administrativas, como fazer retiradas
menores; reduzir certos custos e desperdícios; elevar o provisionamento
do exercício; ampliar prazos com compras e estender prazos com fornecedores; capacitar o pessoal; etc.
*****
Reportagem de O Estado de S. Paulo, de 27 de novembro de 2016,
intitulada Um ambiente mais amigável para os negócios reforçou a importância que deve ser dada para a evolução dos negócios relativos ao
setor privado sob o prisma das MPE.
A matéria jornalística teve ampla abordagem sobre empreendedorismo, políticas públicas, ações do Legislativo, entre outras, dando destaque ao desenvolvimento dos pequenos negócios.
Isso porque a presença das MPE na economia brasileira vem crescendo há mais de três décadas, passando de 21% do PIB em 1985 para 27%
em 2011, segundo estudo da Fundação Getulio Vargas.
Sob a ótica da participação no PIB, se leis continuarem sendo implementadas respeitando o tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Constituição Federal, a inserção das MPE na economia irá acelerar-se, podendo aproximar-se da taxa de países como Itália e Estados
Unidos, por exemplo, em menos de 30 anos.
Ainda que as MPE nacionais não possuam a expressão representativa que as MPE norte-americanas detêm, cuja dimensão é a de
empregar até 500 pessoas, sendo responsável por até 65% do PIB estadunidense, no Brasil, pelo menos, está estabelecida a tendência de
crescimento da participação dessas empresas no processo de geração
do produto interno.
E tal situação hoje é importantíssima quando se tem um quadro da
economia com desemprego elevado, retração das vendas, diminuição da
atividade industrial, carestia e custo de capital situado acima de 10,0%
ao ano, como é o caso da Selic (10,25% em julho de 2017, com previsão
de fechar o ano de 2017 em 8,50%).
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Apesar da queda das vendas no mercado interno, a taxa de juros básica nesse patamar ainda coloca o Brasil na liderança global ou no pódio
dos três primeiros do ranking de taxas de juros reais, assim como promove junto aos agentes econômicos forte aversão ao risco.
A consequência disso é a escassez de investimento produtivo diante
das necessidades sociais; a aplicação dos recursos da poupança em títulos pré e pós-fixados com retorno alto e garantido; a fuga dos riscos
inerentes à produção de bens e serviços; e, por conseguinte, a criação de
dificuldades maiores para a retomada do crescimento.
A questão das barreiras ao desenvolvimento dos pequenos negócios
não se situa somente no custo financeiro do dinheiro de terceiros. Ela
tem muito a ver em adição com a burocracia e as demais exigências para
que um negócio possa existir.
De acordo com a reportagem do Estadão, o Brasil é um dos piores países do mundo em que um negócio possa vir a fluir livremente sem tanta
perda de tempo com idas e vindas aos balcões da administração pública.
Por detrás da burocracia existe a pressão do Estado para controlar as atividades que serve de combustível para retroalimentar a burocracia, o que
caracteriza para o empreendedor e seu empreendimento enorme perda
de tempo e aumento de custos.
A pesada burocracia é uma barreira muitas das vezes quase que intransponível. Ela pode representar junto com a carga tributária um freio ao crescimento de diversos tipos de negócios empresariais; e em muitos casos pode acabar
conduzindo ao encerramento das portas do estabelecimento porque o dono
pode não saber lidar nem ocupar-se com o volume de papéis e de obrigações.
De acordo com o estudo Doing Business 2017, financiado pelo Banco
Mundial, no grupo de 190 países, o Brasil ocupa a 123ª colocação, esta
posição é relativa ao peso da burocracia e seu enfrentamento.
Os critérios do Doing Business 2017 para a classificação foram os
seguintes: classificação com base na abertura de empresas; obtenção de
alvarás de construção; obtenção de eletricidade; registro de propriedade;
proteção aos investidores minoritários; pagamentos de impostos; comércio internacional; execução de contratos; e resolução de insolvência.
O posicionamento do Brasil nesse ranking escancara o quanto o ambiente para negócios no mercado brasileiro está na contramão em relação
ao que acontece no mundo mais desenvolvido.
Dadas as condições brasileiras, é de interesse ressaltar que, mesmo
com toda força em contrário provocada pela interferência do Estado na
vida do empresário (carga tributária, exigências, burocracia, taxas, obrigações acessórias, etc.), o País ainda consegue respirar e pode voltar a
crescer, graças ao empreendedorismo.
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Tal constatação deflagra a situação complicada em que o empresário
se mete quando decide abrir um empreendimento para obter ganho e
fazer do lucro a sua renda, ou quando resolve continuar tocando o seu
negócio em vez de simplesmente aplicar seus recursos na ciranda financeira e ganhar pelo menos 11% ao ano com títulos de renda fixa.
Diante do tamanho da ingerência que o Estado faz sobre a atividade empresarial e que atua em sentido contrário ao progresso de
uma MPE, contrariando a lógica do caminho percorrido pelas economias mais ricas, em certo sentido, dá até para conjecturar (desanimadamente) que todo o arcabouço legal e institucional que se tem
no Brasil foi constituído para condená-lo ao atraso em detrimento da
capacidade produtiva, mas em favor do crescimento do aparato do
Estado Nacional.
Mas a luta do segmento das MPE contra o Estado por maiores conquistas não termina apenas com o enfrentamento contra a burocracia. A
burocracia é apenas um dos componentes de peso que incidem sobre a
empresa – podendo vir a ser responsável pelo seu fechamento.
Sobre uma unidade de produção de micro ou pequeno porte, além da
burocracia, pesam a conjuntura econômica e a carga tributária que atravanca
o crescimento, empurrando milhares de empresas para a informalidade.
O peso da carga tributária faz com que muitas MPE optem pela
permanência na informalidade em vez de terem que assumir compromissos que podem redundar em maiores ganhos de escala no mercado formal regulamentado.
Na informalidade, as empresas assumem o determinismo econômico de
sempre, ficarem nanicas, visto que é muito mais difícil conseguirem crescer.
*****
Num ranking de 186 países, de acordo com a organização The Heritage Foundation, o índice de liberdade econômica situa o Brasil na 122ª
posição, mostrando que o País está muito distante daqueles que apresentam uma estrutura de mercado relativamente livre e, consequentemente,
são mais desenvolvidos.
O índice é resultado da classificação com base nos critérios de eficiência regulatória, império da lei, intervenção do Estado na economia e
abertura de mercado.
O corte para a classificação é feito pelas estruturas de mercado regulatório da seguinte maneira: predominantemente livre; moderadamente
livre; predominante não livre; e reprimida. O Brasil está enquadrado no
terceiro grupo – o predominante não livre.
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Essa situação está coerente com o que se tem na prática, em que as
restrições e exigências governamentais em todos os níveis da administração (municipal, estadual e federal) impõem sobre a atividade empresarial
tremendo ônus, seja financeiro através da cobrança de taxas, seja o de
perda de tempo, entre outros.
Com relação à solução dos seus problemas internos, o Brasil tem-se
esforçado em buscar superar os prejuízos causados pelo superdimensionamento do Estado na vida das pessoas, bem como na das empresas. Ao
menos é o que se tem visto, apesar dos indicadores mostrarem que falta
muito para construir.
Os passos dados têm sido no sentido de remover barreiras, papéis, idas
e vindas a seções e repartições públicas, e também diminuir processos,
tempo, recursos, melhorar a gestão dos controles, etc., procurando integrar ações tributárias, desburocratizantes, tecnológicas e inovadoras.
Com relação a alguns desses passos, pode-se mencionar a Redesim
para diminuir o tempo de abertura e fechamento de empresas; as recentes mudanças no Simples Nacional; a criação da Empresa Simples
de Crédito; o eSocial; as iniciativas com o Poupatempo; e diminuição
da burocracia através da racionalização de processos e investimentos em
tecnologia, bem como a redução do número de obrigações acessórias.
Infelizmente, no Brasil, existem aspectos culturais que remontam
ao passado longínquo. A origem das causas para se conseguir explicar por que os empresários brasileiros necessitam cumprir verdadeira
saga para poder agir em prol dos seus interesses e em defesa dos seus
negócios vem desde o estabelecimento do Estado, com maior grau a
partir dos anos 1930.
O seu tamanho, a função do Estado como fornecedor e provedor de
bens e serviços públicos, o elevado contingente de pessoal, a burocracia
e o alto custo de manutenção dos Poderes da República e das esferas de
governo em estados e municípios determinam peso significativo sobre as
famílias e as empresas do setor privado, afetando-lhes decisões de gastos
e de poupança através da alta carga tributária.
Situação atípica para as economias centrais, mas típicas de um país
que parece ter tudo para dar certo, mas não dá, pois não consegue manter-se em crescimento sustentado por muito tempo.
O Brasil é naturalmente rico, mas possui uma estrutura de serviço
público montada para ser inchada (em tamanho e uso dos recursos) e
paquidérmica (quando medidas devem ser tomadas).
O fenômeno pode ser verificado pelo tamanho da cobertura dos gastos públicos, que é o nível de cobrança de impostos. Assim, a carga tributária extraída da renda das famílias e do valor gerado pelas empresas é
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significativa, afetando a capacidade desses agentes econômicos de poderem investir e consumir.
A despeito de qualquer conjuntura (recessão ou crescimento econômico), verifica-se que o Estado atua de maneira paradoxal. Ele se torna contraditório porque tem expectativa que a iniciativa privada possa crescer
gerando, assim, postos de trabalho, emprego e renda, enquanto também
espera que com o crescimento do setor privado os agentes possam contribuir mais para o governo em termos de impostos.
Não obstante ao gigantismo estatal, que se constitui num outro
freio ao crescimento econômico, apesar de tudo conspirar em contrário, mesmo assim o País consegue avançar, crescer, melhorar e modernizar-se, mostrando para a sociedade e para o resto do mundo a
sua energia e potencialidades.
Imagine o leitor como seria o nosso país se não fosse tão grande e
atrapalhada a estrutura e o tamanho do Estado na vida das pessoas e das
famílias, assim como o peso da carga tributária e da burocracia.
Sem ter que arcar com o ônus de carregar o Estado superpesado, certamente sobrariam mais recursos para investimentos (públicos e privados) e consumo das famílias, também.
Nesse cenário, o crescimento econômico poderia ser bem maior; as
decisões racionais dos agentes econômicos poderiam fluir com mais
velocidade num ambiente de clareza e segurança porque a burocracia
seria menor e não haveria tantas leis, que não teriam que mudar a
todo instante.
Nessa imagem seria justo pressupor que o Brasil poderia estar numa
posição de destaque no ranking das economias mais ricas.
*****
É crível supor que transformações mais profundas somente acontecem com o tempo e dependem da vontade política das autoridades, da
sensibilidade do Legislativo, da disponibilidade de recursos, do envolvimento e da atribuição das funções dos agentes públicos em favor das
reformas, entre outros fatores.
Os processos de mudança e de modernização do Estado Nacional,
tal como está acontecendo no momento com algumas reformas sendo
aprovadas e tentadas, como a da terceirização, a previdenciária, a trabalhista, a sindical, e outras aguardadas, como a tributária, a eleitoral, a
administrativa do Estado, entre outras, deverão mudar relações sociais
de produção e definir melhor a participação do setor público e do setor
privado na geração dos bens e serviços.
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De certo é que aumentará a importância da iniciativa privada no crescimento econômico, tendo em vista o esgotamento do modelo em que a
presença do Estado na economia redundou nos superdéficits, alta carga
tributária, precariedade na prestação de alguns serviços públicos e inchamento do setor público.
Diante do desequilíbrio das finanças públicas urge, então, fazer ajuste
fiscal cortando o governo na própria pele, reduzindo gastos e eliminando
desperdícios. Essa tem sido uma das principais reivindicações da parte
do setor privado junto às autoridades. O País poderá caminhar através da
reforma e da diminuição do peso do setor público na vida das pessoas.
Porque consideradas as possibilidades de diminuição das despesas do
setor público, novas condições poderão ou deverão surgir para que o
setor privado possa aproveitar, tornando-se o protagonista da retomada do crescimento econômico, através do investimento produtivo e das
oportunidades de negócios que irão aparecer.
Torna-se, portanto, apropriado para que sejam definidas diretrizes
que deverão colocar a economia nacional no rumo correto para dar
maior liberdade de ação às empresas; e às MPE, algo tão esperado
para que o setor privado possa exercer função relevante para a retomada do crescimento.
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10

A Lei
Complementar
nº 155/2016

N

o dia 28 de outubro de 2016, a Lei Complementar (LC) nº
155/2016 foi publicada no Diário Oficial da União após sanção
presidencial. Essa LC reformou profundamente o Simples Nacional procurando aperfeiçoá-lo e torná-lo mais simples.
Ao mesmo tempo, dependendo do ramo da atividade e do número
de empregados, a lei também visou a desonerar as MPE, diminuindo o
ônus fiscal.
Alguns dos argumentos para justificar a reforma do Simples Nacional
foram:
• diminuir o número de tabelas;
• incluir praticamente todas as atividades econômicas no regime
tributário;
• criar mecanismos amortecedores para as empresas que mudavam de faixa de faturamento por causa do aumento das vendas e
sofriam aumento abrupto da carga tributária;
• elevar o teto de faturamento para fins de classificação das MPE.
A despeito dos benefícios que o Simples Nacional a princípio pode parecer trazer, deve-se chamar a atenção para que o empresário se organize
a fim de fazer planejamento tributário com o seu contador, de verificar
qual será o melhor regime para pagamento de impostos, se o Simples
Nacional ou o lucro presumido.
A definição do regime tributário é importante porque haverá bônus e
ônus. O governo cede por um lado, investe em sistemas para facilitar a vida
do empresário, mas cobra por outro. Esse custo é que deve ser ponderado
na relação custo-benefício. Para a melhor escolha do regime tributário, o
auxílio de quem entende da sistemática contábil torna-se imprescindível.
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Nesse sentido, para as MPE (uma vez que não possuem equipes, seções especializadas de profissionais, um corpo administrativo que lide
somente com aspectos tributários), o contador assume papel importantíssimo sobre as contas da empresa.
Na prática, o profissional de contabilidade irá adquirir função de
consultor na medida em que poderá subsidiar o empresário com as
informações, fazer simulações e estabelecer estratégias necessárias
para a melhor opção, aquela em que sobre a MPE irá incidir o menor
volume de impostos.
*****
No contexto político e econômico das modificações (profundas), bem
como das inovações que a Lei Complementar nº 155/2016 trouxe para as
MPE, é preciso ressaltar o conjunto de avanços significativos.
Alguns dispositivos da legislação atenderam demandas empresariais
antigas, enquanto outros podem ser considerados verdadeiras conquistas
do segmento, e outros, novidades.
Sendo assim, pode-se dizer que em linhas gerais a lei procurou inovar.
Entretanto, muitos pontos somente entrarão em vigor a partir de
2018; até lá as empresas vão necessitar conhecer a legislação para
que não sejam pegas de surpresa. Dessa forma, portanto, o ano de
2017 irá caracterizar-se por ser travessia para quando as novas regras chegarem.
Material farto sobre a citada LC encontra-se disponível na internet. O portal dos profissionais de contabilidade, em http://www.
contabeis.com.br/noticias/30132/simples-nacional-lei-complementar-1552016-traz-novas-regras-e-limites/, faz resumo de alguns assuntos, o qual vale a pena ser reproduzido aqui em itálico igualmente
como está no site:

1. Novo limite anual da receita bruta:
Microempresa = R$ 900 mil;
Pequena empresa = até R$ 4,8 milhões;
Empreendedor individual = R$ 81 mil.
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2. ICMS/ISS – Não estão contemplados no
regime:
A partir de R$ 3,6 milhões, o ICMS e o ISS não estão contemplados no
recolhimento do Simples Nacional. Esses impostos deverão ser pagos de acordo com as regras normais, ou seja, serão apurados e pagos em guia única.

3. Bebidas alcoólicas poderão aderir ao Simples
Nacional
Poderão aderir as MPE que exerçam atividade de produção ou venda.

3.1 Bebidas alcoólicas, exceto aquelas produzidas ou vendidas no atacado por:
a. micro e pequenas cervejarias;
b. micro e pequenas vinícolas;
c. produtores de licores; e
d. micro e pequenas destilarias.

4. Parcelamento de débitos vencidos até a
competência de maio de 2016:
Poderão ser pagos em até 120 (cento e vinte) meses os débitos vencidos
até a competência do mês de maio de 2016 e apurados na forma do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, devidos
pelas MPE.

4.1 Prazo para adesão ao parcelamento
O pedido de parcelamento deverá ser apresentado em até 90 (noventa)
dias contados a partir da regulamentação, podendo esse prazo ser prorrogado
ou reaberto por igual período pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, e
independerá de apresentação de garantia.
4.2 Valor das parcelas
O valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 300,00 (trezentos reais).
4.3 Desistência de parcelamento anterior
O pedido deste parcelamento implicará desistência compulsória e definitiva do parcelamento anterior, sem restabelecimento.

CNC | MPE – Avanços importantes para as micro e pequenas empresas - 2017 - 2018

75

4.4 Juros Selic
O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será
acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia – Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até
o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente
ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.

5. Novo limite de R$ 4,8 milhões
A empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional em 31 de
dezembro de 2017 que durante o calendário de 2017 auferir receita bruta
total anual entre R$ 3,6 milhões e R$ 4,8 milhões continuará automaticamente incluída no Simples Nacional com efeitos a partir de 1º de janeiro de
2018, ressalvado o direito de exclusão por comunicação da optante.
Assim, o novo limite de receita bruta não se aplica ao ano-calendário
em curso (2016-2017). A empresa optante pelo Simples Nacional que tiver
receita superior a R$ 3,6 milhões em 2016 será excluída do regime a partir
de 2017 (considerando as demais regras de exclusão por excesso de receita).

6. Tabelas e faixas
A partir de 2018, o regime passará a contar com cinco tabelas e apenas
seis faixas de faturamento. Até 2017, o regime permanecerá com seis tabelas
e 20 faixas de faturamento.
Importante lembrar: As alterações no Simples Nacional passam a vigorar somente em 2018.
*****
Alguns artigos da LC nº 155/2016 não tiveram repercussão nem foram objeto de análises, embora possam ser considerados de valor para o
segmento das MPE, também.
Alguns procuraram dar uma nova redação ao que já existia na Lei Complementar nº 123/2016 (conhecida como a Lei Geral das MPE), com o
objetivo de proporcionar maior aplicabilidade ao dispositivo legal.
Outros artigos se constituíram em novidade e se destinaram a modernizar a
legislação com o fim de adequá-la à realidade econômica diante da rapidez com
o que o mercado vem sofrendo mudanças, exigindo cada vez mais novas regulamentações, melhor tratamento diferenciado para as empresas de menor porte, bem
como acompanhamento do que tem acontecido nos países mais desenvolvidos.
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*****
• Art. 3º O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado
do Trabalho e Previdência Social definirão, em ato conjunto, a forma, a
periodicidade e o prazo de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço – FGTS, das contribuições previdenciárias e das contribuições
devidas a terceiros, por meio de declaração unificada.
Essa iniciativa da lei obriga os ministros da Fazenda e do Trabalho a
facilitarem processos de maneira a unificar procedimentos para diminuir a
burocracia existente nos sistemas que recolhem os dois institutos para empregadores e trabalhadores.
*****
• Art. 15-A . É instituído o Programa de Fomento às Atividades Produtivas de Pequeno Porte Urbanas, com o objetivo de promover a cidadania e de melhorar as condições de vida e de renda de empreendedores em
situação de pobreza.
• § 1º O Programa de Fomento às Atividades Produtivas de Pequeno
Porte Urbanas beneficiará os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico que exerçam atividade
produtiva de pequeno porte formalizada, na qualidade de Microempreendedor Individual – MEI, conforme definido no art. 18-A da Lei
Complementar nº 123/2006.
• § 2º O Programa de Fomento às Atividades Produtivas de Pequeno
Porte Urbanas será executado por meio da transferência de recursos financeiros não reembolsáveis e da disponibilização de serviços de assistência técnica
e gerencial, sob a responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social
e Agrário, ao qual caberá definir as normas complementares do Programa.
• § 3º O Poder Executivo disporá sobre a participação de outros ministérios e de outras instituições vinculadas no planejamento, na execução, no monitoramento e na avaliação do Programa de que trata o caput
deste artigo.
• § 4º. Para cumprir os objetivos do Programa de Fomento às Atividades
Produtivas de Pequeno Porte Urbanas, a União é autorizada a estabelecer cooperação com serviços sociais autônomos e entidades de apoio e fomento empresariais, com ou sem transferência de recursos financeiros, para a disponibilização
de serviços de assistência técnica e gerencial a empreendedores em situação de
pobreza inscritos no CadÚnico que desenvolvam atividade produtiva de pequeno porte formalizada, na qualidade de MEI, conforme definido no art. 18-A da
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

CNC | MPE – Avanços importantes para as micro e pequenas empresas - 2017 - 2018

77

• § 5º O recebimento de recursos do Programa de Fomento às Atividades
Produtivas de Pequeno Porte Urbanas tem caráter temporário e não gera
direito adquirido.
• Art. 15-B. É a União autorizada a transferir diretamente ao empreendedor beneficiário do Programa de Fomento às Atividades Produtivas de
Pequeno Porte Urbanas os recursos financeiros no valor de até R$ 2.400,00
(dois mil e quatrocentos reais), na forma de regulamento.
• § 1º A função de agente operador do Programa de Fomento às Atividades Produtivas de Pequeno Porte Urbanas será atribuída à instituição
financeira oficial, mediante remuneração e condições pactuadas com o Governo Federal.
• § 2º Os recursos transferidos no âmbito do Programa de Fomento
às Atividades Produtivas de Pequeno Porte Urbanas não compõem a receita bruta para efeito de enquadramento nos limites a que se referem os
parágrafos 1º e 2º do art. 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006.
A criação desse programa basicamente não foi explorada pela imprensa e meios midiáticos, em geral. Ele manifesta a preocupação do
formulador de política pública para com o MEI em condição de pobreza e as possibilidades que podem ser aplicadas e aprimoradas para
que a atividade empreendedora desse público-alvo possa melhorar
sua condição de vida.
Também chama a atenção o estabelecimento da transferência de recursos não reembolsáveis no valor de até R$ 2.400,00. Naturalmente
que tal quantia não irá modificar a vida de ninguém de maneira radical.
No entanto, dependendo do caso e do nível de pobreza, a transferência
pode se constituir num divisor de águas para quem irá recebê-la, porque
os recursos podem permitir que o MEI venha comprar o equipamento
de que tanto necessitava ou possa vir a fazer gestão financeira providencial para que algumas carências sejam atendidas.
Para obter alguns resultados estimados, o governo não estará sozinho.
Para isso ele contará com a participação das entidades pertencentes ao
sistema do serviço social autônomo.
Apesar da importância reconhecida da iniciativa com esse programa,
cabe tecer algumas críticas. No contexto da recessão e do enfraquecimento da arrecadação fiscal em virtude da queda da atividade econômica e do desemprego maior, o programa possui valor de transferência baixo, assim como tem caráter provisório, temporário, infelizmente, diante
do tamanho da crise e do volume do desemprego.
O que se vai ter também na prática é que o governo procurará dar a
vara de pescar e o anzol ao pescador, enquanto outras iniciativas irão au-
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xiliá-lo a pescar, procurando dar ao empreendedor novas condições para
a sua atividade, assim como aprimorar antigas competências pessoais.
Tudo será realizado sem grandes certezas a respeito do que o governo
conseguirá colher do MEI mais adiante.
*****
• Art. 9º Poderão ser parcelados em até cento e vinte meses os débitos
vencidos até a competência do mês de maio de 2016 e apurados na forma
do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas MPE – Simples Nacional, de que trata a Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2016.
• § 1º O disposto neste artigo aplica-se aos créditos constituídos ou não,
com exigibilidade suspensa ou não, parcelados ou não e inscritos ou não em
dívida ativa do respectivo ente federativo, mesmo em fase de execução fiscal já
ajuizada.
• § 2º O pedido de parcelamento previsto no caput deste artigo deverá ser
apresentado em até noventa dias contados a partir da regulamentação deste
artigo, podendo esse prazo ser prorrogado ou reaberto por igual período pelo
Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN, e independerá de apresentação de garantia.
• § 3º A dívida objeto do parcelamento será consolidada na data de seu
requerimento e será dividida pelo número de prestações que forem indicadas
pelo sujeito passivo, não podendo cada prestação mensal ser inferior a R$
300,00 (trezentos reais) para MPE.
• § 4º Até o mês anterior ao da consolidação dos parcelamentos de que
trata o caput, o devedor é obrigado a calcular e a recolher mensalmente a
parcela equivalente ao maior valor entre:
I – o montante dos débitos objeto do parcelamento dividido pelo número
de prestações pretendidas;
II – os valores constantes no § 3º deste artigo.
• § 5º Por ocasião da consolidação, será exigida a regularidade de todas
as prestações devidas desde o mês da adesão até o mês anterior ao da conclusão dos débitos parcelados.
• § 6º Poderão ainda ser parcelados, na forma e nas condições previstas
nesta Lei Complementar, os débitos parcelados de acordo com os §§ 15 a 24
do art. 21 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
• § 7º O pedido de parcelamento de que trata o § 2º deste artigo implicará desistência compulsória e definitiva do parcelamento anterior, sem restabelecimento dos parcelamentos rescindidos caso não seja efetuado pagamento
da primeira prestação.
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• § 8º O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento,
será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até
o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao
mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
O art. 9º e mais oito parágrafos definem as regras de alongamento
do prazo para o pagamento de débitos fiscais das MPE no regime do
Simples Nacional.
No último parágrafo, verifica-se, apesar de parecer benefício, que o governo federal cobra do empresário da MPE pela medida. Porque além dos
juros da SELIC no débito soma-se 1% de acréscimo – o que de acordo com
a movimentação financeira, o fluxo de caixa, pode não ser algo muito vantajoso, dependendo do volume de vendas da empresa e do seu resultado final.
Sobre a renegociação da dívida com prazo maior, tem-se a interpretação de que o recolhimento de impostos das MPE tem se tornado peça
importante para a arrecadação com o passar do tempo. Ou seja, independentemente da situação das finanças públicas, se deficitária ou superavitária, o governo cada vez mais conta com os recursos recolhidos
dessas empresas para reforçar seu caixa.
Antes de tomar qualquer decisão é recomendável que o empresário
que achar por bem optar pelo caminho de estender seu débito ponderar
com o seu contador, fazer simulações, criar cenários de curto, médio e
longo prazos a fim de decidir se valerá a pena a escolha da renegociação
da dívida, na qual irá comprometer parte do caixa da empresa somente
para honrar dívida fiscal pelo intervalo de 10 anos.
A dívida pode iniciar-se pequena e atraente, mas com o tempo tem a
correção pelos juros. Não bastasse a pressão de saída de recursos com o
pagamento dos débitos acumulados atrasados de todos os meses do exercício, ainda irá pesar sobre a saída de recursos o recolhimento normal das
parcelas correntes de Simples Nacional.
*****
• Art. 42. Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das MPE somente será exigida para efeito de assinatura
do contrato.
•
Art. 43. As MPE, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito
de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta
apresente alguma restrição.
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• § 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento
ou parcelamento do débito e para a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Através dos arts. 42 e 43 e do § 1º, a lei abre uma janela de oportunidade para as MPE nas compras públicas. Isso porque no caso de não
conseguirem cumprir preliminarmente com todas as exigências para fins
de fechamento dos contratos com o governo, flexibiliza-se o prazo para
que a MPE possa apresentar toda a documentação.
*****
• Art. 49-A. Parágrafo único. As pessoas jurídicas prestadoras de serviço de logística internacional, quando contratadas pelas empresas descritas
nesta Lei Complementar, estão autorizadas a realizar atividades relativas a
licenciamento administrativo, despacho aduaneiro, consolidação e desconsolidação de carga e a contratar seguro, câmbio, transporte e armazenagem de
mercadorias, objeto da prestação do serviço de forma simplificada e por meio
eletrônico, na forma de regulamento.
A lei busca ampliar a participação das MPE no comércio exterior brasileiro, facilitando alguns aspectos operacionais, notadamente no que
respeita superar obstáculos da burocracia e das exigências para poderem
se inserir com maior intensidade no mercado internacional.
Para isso a lei de maneira ampla estimula a atuação das empresas operadoras de serviços de logística internacional quando contratadas pelas
MPE de modo a tornar mais rápidos certos procedimentos para o despacho dos produtos.
*****
• Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhistas, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo e de
uso e ocupação do solo das MPE, deverá ser prioritariamente orientadora
quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco
compatível com esse procedimento.
Esse artigo representa de certo modo um alívio para as MPE porque a
fiscalização não terá aspecto punitivo. Pelo contrário, a fiscalização será
orientadora, sinal de que dessa forma haverá condições para que a MPE
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se adeque às exigências da lei ou da situação em que se encontra, sem
sofrer punição ou ter que arcar com o pagamento de multas, pelo menos
num primeiro momento. Objetivamente, o texto assegura à empresa fôlego relativo para poder enfrentar e chegar à solução de certos problemas,
corrigindo-os, segundo recomendação da fiscalização, quando possível.
*****
• Art. 58. Os bancos comerciais públicos e os bancos múltiplos com carteira comercial, a Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES manterão linhas de crédito específicas para as MPE, vinculadas à reciprocidade social, devendo o montante
disponível e suas condições de acesso ser expressos nos respectivos orçamentos
e amplamente divulgados.
• § 1º As instituições mencionadas no caput deste artigo deverão publicar, juntamente com os respectivos balanços, relatório circunstanciado
dos recursos alocados às linhas de crédito referidas no caput e daqueles que
efetivamente utilizados, consignando, obrigatoriamente, as justificativas do
desempenho alcançado.
O art. 58 seguido do § 1º vem para atender à antiga demanda empresarial no sentido de as instituições citadas virem a informar demonstrações financeiras de interesse do segmento. Isso porque os empresários
sempre quiseram conhecer o tratamento recebido pelas MPE junto a
essas organizações. Portanto, essa informação é relevante na medida em
que diante dos números contábeis podem surgir novos programas que
poderão beneficiar exclusivamente o segmento.
No que diz respeito às linhas de crédito, ao mesmo tempo que a lei
cria vantagens para o segmento, também impõe responsabilidades às
MPE, quando vincula a acessibilidade ao crédito à reciprocidade social.
Isso quer dizer que, para obter certas vantagens em empréstimos e financiamentos (taxas menores, melhores condições de pagamento, prazo
de carência, assessoria do Sebrae, etc.), as MPE vão ter que manter o
nível de emprego, por exemplo. Manter a quantidade de empregados
por causa da necessidade de ajuste do negócio à situação momentânea da
economia pode ser tarefa árdua frente a uma conjuntura recessiva.
*****
Investidor-anjo
• Art. 61-A. Para incentivar as atividades de inovação e os investimentos

produtivos, a sociedade enquadrada como MPE, nos termos desta Lei Com-
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plementar, poderá admitir o aporte de capital, que não integrará o capital
social da empresa.
• § 1º As finalidades de fomento à inovação e aos investimentos produtivos deverão constar do contrato de participação, com vigência não superior
a sete anos.
• § 2º O aporte de capital poderá ser realizado por pessoa física ou por
pessoa jurídica, denominadas investidor-anjo.
• § 3º A atividade constitutiva do objeto social é exercida por sócios regulares, em seu nome individual e sob sua exclusiva responsabilidade.
• § 4º O investidor-anjo.
I – não será considerado sócio nem terá qualquer direito à gerência ou
voto na administração da empresa.
II – não responderá por qualquer dívida da empresa, inclusive em recuperação judicial, não se aplicando a ele o art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 – Código Civil.
III – será remunerado por seus aportes, nos termos do contrato de participação, pelo prazo de cinco anos.
• § 5º Para fins de enquadramento da sociedade como MPE, os valores
de capital aportado não são considerados receita da sociedade.
• § 6º Ao final de cada período, o investidor-anjo fará jus à remuneração correspondente aos resultados distribuídos, conforme contrato de participação, não superior a 50% (cinquenta por cento) dos lucros da sociedade
enquadrada como MPE.
• § 7º O investidor-anjo somente poderá exercer o direito de resgate depois de decorridos, no mínimo, dois anos do aporte de capital, ou prazo superior estabelecido no contrato de participação, e seus haveres serão pagos na
forma do art. 1.031 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código
Civil, não podendo ultrapassar o valor investido devidamente corrigido.
• § 8º O disposto no § 7º deste artigo não impede a transferência da
titularidade do aporte para terceiros.
• § 9º A transferência de titularidade do aporte para terceiro alheio à sociedade dependerá do consentimento dos sócios, salvo estipulação contratual
expressa em contrário.
• § 10. O Ministério da Fazenda poderá regulamentar a tributação
sobre retirada do capital investido.
• Art. 61-B. A emissão e a titularidade de aportes especiais não impedem
a fruição do Simples Nacional.
• Art. 61-C. Caso os sócios decidam pela venda da empresa, o investidor-anjo terá direito de preferência na aquisição, bem como direito de venda
conjunta da titularidade do aporte de capital, nos mesmos termos e condições
que forem ofertados aos sócios regulares.
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• Art. 61-D. Os fundos de investimento poderão aportar capital como
investidores-anjo em MPE.
O surgimento da figura do investidor-anjo como um agente alavancador de negócios na economia brasileira dentro das condições apresentadas pela nova legislação corresponde a uma novidade que merece ser
comemorada porque a lei desobriga que esse agente seja responsável pela
empresa, bem como pelos efeitos da gestão.
Portanto, com a LC, o investidor-anjo não responde por obrigações
pertinentes à empresa; mas, sim, cumpre com o papel específico de investidor, apenas. Na forma da lei, o investidor não terá que arcar com
obrigações tributárias, trabalhistas, dívidas previdenciárias, dívidas com o
FGTS, entre outros encargos fora da sua alçada de provedor de recursos.
Com a legislação deixando de ser desfavorável ou pouco atraente com
o aporte do investidor, sem ingerência alheia, pode ser que a MPE tenha
um campo enorme para desenvolver o seu potencial, ao mesmo tempo
que o investidor-anjo vai querer simplesmente colher bons frutos do investimento dos seus recursos apostando na sustentabilidade e expansão
da empresa no mercado.
Uma vez que não poderá interferir na gestão, o investidor-anjo terá
que torcer para que a MPE atenda às suas expectativas, pois, uma vez que
colocou recursos nela, entendeu que a empresa poderia ser uma ótima
oportunidade tendo como fim o retorno investido, o fortalecimento da
MPE e a sustentabilidade econômico-financeira da mesma.
O investidor-anjo poderá ter uma função social a cumprir. Iniciativas
de investimento em empresas na fase inicial podem acarretar na melhoria dos negócios no País, criando sustentabilidade. Outro efeito teria a
ver com o desenvolvimento da sociedade, devido aos novos negócios que
serão criados pela ação empreendedora e pelo apoio dos investidores.
Os aportes realizados pelos investidores-anjo se disseminados tenderão a contribuir para o desenvolvimento das empresas nascentes (start-ups) em suas atividades inovadoras, visto que os investimentos nas
empresas com potencial se constituem numa vigorosa ferramenta para
que uma empresa possa gerar valor enquanto cresce, podendo, assim,
firmar-se no mercado competitivo de maneira mais estruturada, alicerçada, podendo operar por muito mais tempo.
Supondo que a situação desses investimentos se multiplique pelos
quatro cantos do País, vai-se criar muita expectativa a respeito de profundas mudanças sociais que poderão vir a acontecer com a economia
brasileira em termos de melhorias.
Imagine como seria o efeito multiplicador gerado por uma quantidade satisfatória de empresas que se lançam no mercado e encontram
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respaldo financeiro para continuarem seus planos de investimentos e de
crescimento, através dos valores alocados pelos anjos.
Se alguém quiser prospectar sobre investidor-anjo deve ir ao site http://
www.anjosdobrasil.net/o-que-eacute-um-investidor-anjo.html. Lá existe
bastante informação sobre essa figura a despeito do tratamento dado
pela LC nº 155/2016.
*****
• Art. 67-A . O órgão competente do Poder Executivo disponibilizará na
internet informações sobre certificação de qualidade de produtos e processos
para MPE.
• Parágrafo único. Os órgãos da administração direta e indireta
e as entidades certificadoras privadas, responsáveis pela criação, regulação e gestão de processos, deverão, sempre que solicitados, disponibilizar ao órgão competente do Poder Executivo informações relevantes,
procedimentos e normas aplicáveis aos processos de certificação em seu
escopo de atuação.
Nesse artigo, a lei externa o interesse do governo em disseminar informações para que as empresas possam acompanhar o que vem acontecendo no mercado. Isso porque as iniciativas de uma empresa no mercado
competitivo devem ser pautadas pela excelência do planejamento.
Para o uso mais eficiente dessa ferramenta de processo de gestão, em
face da concorrência, necessita-se cada vez mais de recursos modernos,
os quais condizem com, por exemplo, digitalização e certificação.
Nessa vertente, a qualidade dos trabalhos e dos processos de uma
MPE deve ser um atributo intrínseco à própria empresa em qualquer
fase do processo produtivo, principalmente quando se objetiva ter incremento da lucratividade.
O princípio da melhoria de gestão e qualidade na empresa tem como
objetivo vendas maiores, bons lucros, possibilidade de crescimento e a
conquista de novos mercados. No fim, sempre espera-se que a MPE se
desenvolva competitivamente. Para isso, ela terá que elaborar processos
produtivos com eficácia.
A certificação dá credibilidade à empresa. Por exemplo, para uma
MPE na qual os recursos normalmente são escassos, a certificação pode
vir a fazer a diferença para a empresa, porque ela deverá destacar-se entre
os seus competidores mais próximos.
Com certificação, a MPE poderá adquirir mais clientes/consumidores. Também vai poder fazer diferença nas relações com o mercado no
tocante ao relacionamento com governo, fornecedores e clientes.
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Uma empresa certificada significa dizer que ela está atendendo a mais
uma exigência do mercado, adequando-se a novos modelos e padrões tecnológicos em decorrência da modernidade das transações no meio digital.
Os consumidores, parceiros, concorrentes e fornecedores passam a
enxergar a empresa com outros olhos. Porque, com a certificação, a
empresa melhora seu status e se capacita para ampliar relações junto a
clientes e fornecedores. Logo, certificada a MPE, aumenta o potencial
de crescimento podendo acessar novos mercados, antes inimagináveis
sem a certificação.
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11

O novo Simples
Nacional

A

proveitando outro conteúdo da mesma fonte que inspirou o capítulo anterior, o site Contábeis – O Portal da Profissão Contábil,
no endereço http://www.contabeis.com.br/legislacao/1419675/
lei-complementar-155-2016/, expõe as oito principais mudanças ocorridas no Simples Nacional, que passarão a vigorar em 2018.
De acordo com esse portal de contabilidade, as alterações para as
MPE serão as seguintes:
1. aumenta de R$ 3,6 milhões para R$ 4,8 milhões o limite máximo
de receita bruta para as empresas participarem do regime de tributação do Simples Nacional. No entanto, para efeito de recolhimento
do ICMS e do ISS no Simples Nacional, o limite máximo de receita
será de R$ 3,6 milhões;
2. poderão se enquadrar no Simples Nacional as micro e pequenas
cervejarias, destilarias, vinícolas e produtores de licores, desde que
registradas no Ministério da Agricultura e obedecida a regulamentação da Anvisa, no que se refere à produção e comercialização das
bebidas alcoólicas;
3. altera as tabelas de apuração do Simples Nacional, que passará a ser
apurado através de alíquota efetiva. As novas tabelas passarão a ter novas faixas e alíquotas, bem como uma parcela a deduzir em cada faixa;
4. realoca o enquadramento de determinados prestadores de serviços
nas tabelas de apuração do Simples Nacional, bem como estabelece,
para algumas atividades, a migração da tabela do Anexo III para a
tabela do Anexo V, caso a relação entre a folha de salários e a receita
bruta seja inferior ao limite de 28%;

CNC | MPE – Avanços importantes para as micro e pequenas empresas - 2017 - 2018

87

5. aumenta o limite de receita bruta do MEI (microempreendedor
individual) de R$ 60 mil para R$ 81 mil;
6. poderá se enquadrar como MEI o empreendedor que exerça as
atividades de industrialização, comercialização e prestação de serviços no âmbito rural, garantida a condição de segurado especial da
Previdência Social;
7. os Estados cuja participação no PIB brasileiro seja de até 1% poderão optar pela aplicação do sublimite para efeito de recolhimento do
ICMS na forma do Simples Nacional nos respectivos territórios, para
empresas com receita bruta anual de até R$ 1,8 milhão. Os Estados
que não tenham adotado sublimite de até R$ 1,8 milhão e aqueles
cuja participação no PIB seja superior a 1%, observarão o sublimite no
valor de R$ 3,6 milhões para efeito de recolhimento do ICMS e do ISS;
8. os valores repassados aos profissionais contratados por meio de parceria em salões de beleza, nos termos da legislação civil, não integrarão a receita bruta da empresa contratante para fins de tributação no
Simples Nacional, cabendo ao contratante a retenção e o recolhimento dos tributos devidos pelo contratado.
No endereço eletrônico que segue adiante são encontradas as novas
tabelas do Simples Nacional (os conhecidos Anexos). Como já foi informado, as tabelas são em menor número, assim como as faixas de faturamento. Os novos conceitos e a aplicação das novas alíquotas somente
vigorarão em 2018.
Além das mudanças, uma novidade: a introdução da parcela de valor
a deduzir igualmente como acontece com as pessoas físicas no imposto
de renda. Essa introdução procura estabelecer um sistema de pagamento
de impostos mais justo quando a MPE muda de faixa de acordo com o
aumento do faturamento.
Com a parcela de valor a deduzir espera-se que a elevação da carga tributária seja suavizada. Dessa forma, as estimativas são as de que, em vez
de haver uma abrupta escalada com a elevação do imposto a pagar (o que
poderia corresponder a uma subida por degraus), haja incremento de impostos de maneira linear, sem que isso represente penalizar a MPE. Com
a tabela, eliminou-se o problema do aumento da alcunha fiscal porque
a empresa vendeu mais e passou para uma faixa de faturamento maior.
Assim, com a suavização do aumento de impostos a pagar, a nova
legislação procura corrigir um erro de origem na concepção, não impactando sobremaneira o caixa da empresa, a qual foi bem porque vendeu
mais e passou para outra faixa de faturamento acumulado.
https://www.contabilizei.com.br/contabilidade-online/tabela-simples-nacional/#10

88

CNC | MPE – Avanços importantes para as micro e pequenas empresas - 2017 - 2018

A seguir os novos (cinco) Anexos, de acordo com a Lei Complementar. Eles começam com o setor do comércio, o mais beneficiado com as
menores alíquotas, passando pelo segmento das indústrias, até chegar
aos últimos três anexos para a tributação dos serviços.
Anexo I

COMÉRCIO
Faixas

Receita bruta em 12
meses (R$)

Valor a deduzir
(R$)

Alíquota (%)

I

Até 180.000,00

4,00

-

II

De 180.000,01 a
360.000,00

7,30

5.940,00

III

De 360.000,01 a
720.000,00

9,50

13.860,00

IV

De 720.000,01 a
1.800.000,00

10,70

22.500,00

V

De 1.800.000,01 a
3.600.000,00

14,30

87.300,00

VI

De 3.600.000,01 a
4.800.000,00

19,00

378.000,00

COMÉRCIO
Percentual de repartição dos tributos
PIS/
Pasep CPP (%)
(%)

IRPJ (%)

CSLL
(%)

Cofins
(%)

I

5,50

3,50

12,74

2,76

41,50

34,00

II

5,50

3,50

12,74

2,76

41,50

34,00

III

5,50

3,50

12,74

2,76

42,00

33,50

IV

5,50

3,50

12,74

2,76

42,00

33,50

V

5,50

3,50

12,74

2,76

42,00

33,50

VI

13,50

10,00

28,27

6,13

42,10

-

Faixas

ICMS (%)
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Anexo II

INDÚSTRIA
Receita bruta em 12
meses (R$)

Faixas

Alíquota (%)

Valor a deduzir
(R$)

I

Até 180.000,00

4,50

II

De 180.000,01 a
360.000,00

7,80

5.940,00

III

De 360.000,01 a
720.000,00

10,00

13.860,00

IV

De 720.000,01 a
1.800.000,00

11,20

22.500,00

V

De 1.800.000,01 a
3.600.000,00

17,70

85.500,00

VI

De 3.600.000,01 a
4.800.000,00

39,00

720.000,00

INDÚSTRIA
Percentual de repartição dos tributos
PIS/
Pasep CPP (%) IPI (%)
(%)

IRPJ (%)

CSLL
(%)

Cofins
(%)

I

5,50

3,50

11,51

2,49

37,50

7,50

32,00

II

5,50

3,50

11,51

2,49

37,50

7,50

32,00

III

5,50

3,50

11,51

2,49

37,50

7,50

32,00

IV

5,50

3,50

11,51

2,49

37,50

7,50

32,00

V

5,50

3,50

11,51

2,49

37,50

7,50

32,00

VI

8,50

7,50

20,96

4,54

23,50

35,00

-

Faixas
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Receitas de locação de bens móveis e prestação de serviços não relacionados no § 5º-C do art. 18 dessa Lei Complementar.
Anexo III

SERVIÇOS
Receitas de locação de bens móveis e prestação de
serviços não relacionados no § 5º-C do art. 18 dessa Lei
Complementar
Faixas

Receita bruta em 12
meses (R$)

Alíquota (%)

Valor a deduzir
(R$)

I

Até 180.000,00

6,00

-

II

De 180.000,01 a
360.000,00

11,20

9.360,00

III

De 360.000,01 a
720.000,00

13,50

17.640,00

IV

De 720.000,01 a
1.800.000,00

16,00

35.640,00

V

De 1.800.000,01 a
3.600.000,00

21,00

125.640,00

VI

De 3.600.000,01 a
4.800.000,00

33,00

648.000,00

CNC | MPE – Avanços importantes para as micro e pequenas empresas - 2017 - 2018

91

SERVIÇOS
Percentual de repartição dos tributos
PIS/
Pasep CPP (%)
(%)

IRPJ (%)

CSLL
(%)

Cofins
(%)

I

4,00

3,50

12,82

2,78

43,40

33,50

II

4,00

3,50

14,05

3,05

43,40

32,00

III

4,00

3,50

13,64

2,96

43,40

32,50

IV

4,00

3,50

13,64

2,96

43,40

32,50

V

4,00

3,50

12,82

2,78

43,40

33,5*

VI

35,00

15,00

16,03

3,47

30,50

-

Faixas

ISS(%)*

* O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma
faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na quinta faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 14,92537%, a repartição será:

IRPJ
Quinta faixa
com alíquota
efetiva superior a
14,92537%

92

(Alíquota
efetiva
- 5%) x
6,02%

CSLL
(Alíquota
efetiva
- 5%) x
5,26%

Cofins
(Alíquota
efetiva
- 5%) x
19,28%

PIS/
Pasep
(Alíquota
efetiva
- 5%) x
4,18%

CPP
(Alíquota
efetiva - 5%) x
65,26%

ISS
Percentual
de ISS fixo
em 5%
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Anexo IV

Receitas de locação de bens móveis e prestação de
serviços não relacionados no § 5º-C do art. 18 dessa Lei
Complementar
Faixas

Receita bruta em 12
meses (R$)

Alíquota (%)

Valor a deduzir
(R$)

I

Até 180.000,00

4,50

-

II

De 180.000,01 a
360.000,00

9,00

8.100,00

III

De 360.000,01 a
720.000,00

10,20

12.420,00

IV

De 720.000,01 a
1.800.000,00

14,00

39.780,00

V

De 1.800.000,01 a
3.600.000,00

22,00

183.780,00

VI

De 3.600.000,01 a
4.800.000,00

33,00

828.000,00
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Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5º-C
do art. 18 dessa Lei Complementar.

Percentual de repartição dos tributos
Faixas

IRPJ (%)

CSLL
(%)

Cofins
(%)

PIS/
Pasep ISS(%)*
(%)

I

18,80

15,20

17,67

3,83

44,50

II

19,80

15,20

20,55

4,45

40,00

III

20,80

15,20

19,73

4,27

40,00

IV

17,80

19,20

18,90

4,10

40,00

V

18,80

19,20

18,08

3,92

40%*

VI

53,50

21,50

20,55

4,45

-

* O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma
faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na quinta faixa, quando a
alíquota efetiva for superior a 14,92537%, a repartição será:

IRPJ
Quinta faixa
com alíquota
efetiva superior a
12,50%

94

(Alíquota
efetiva
- 5%) x
31,33%

CSLL
(Alíquota
efetiva
- 5%) x
32,00%

Cofins
(Alíquota
efetiva
- 5%) x
30,13%

PIS/
Pasep
(Alíquota
efetiva
- 5%) x
6,54%

ISS
Percentual
de ISS fixo
em 5%
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Anexo V

Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5º-I do art. 18 dessa Lei Complementar
Faixas

Receita bruta em 12
meses (R$)

Alíquota (%)

Valor a deduzir
(R$)

I

Até 180.000,00

15,50

-

II

De 180.000,01 a
360.000,00

18,00

4.500,00

III

De 360.000,01 a
720.000,00

19,50

9.900,00

IV

De 720.000,01 a
1.800.000,00

20,50

17.100,00

V

De 1.800.000,01 a
3.600.000,00

23,00

62.100,00

VI

De 3.600.000,01 a
4.800.000,00

30,50

540.000,00

Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no §
5º-I do art. 18 dessa Lei Complementar

Percentual de repartição dos tributos
IRPJ (%)

CSLL
(%)

Cofins
(%)

PIS/Pasep (%)

CPP (%)

ISS (%)

I

25,00

15,00

14,10

3,05

28,85

14,00

II

23,00

15,00

14,10

3,05

27,85

17,00

III

24,00

15,00

14,92

3,23

23,85

19,00

IV

21,00

15,00

15,74

3,41

23,85

21,00

V

23,00

12,50

14,10

3,05

23,85

23,50

VI

35,00

15,50

16,44

3,56

29,50

-

Faixas
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12

A importância
de inovar
sempre

N

o mundo corporativo, no qual prevalece a competição acirrada
pela busca de mercados, a única certeza que as empresas podem
ter, através de uma perspectiva sob a ótica inovadora, é a de que
a inovação deve ser o caminho seguro para que possam manter-se vivas.
Com os mercados funcionando em constante mudança, as empresas
cada vez mais necessitam se reinventar, tentando fazer diferente para
colher resultados também diferentes.
Uma das formas para as empresas conseguirem novos resultados seria
aproveitando as oportunidades que o mercado proporciona para inovar.
Se não fizerem isso, aquela máxima que diz nenhuma boa ideia resiste
à má implementação e a um serviço ruim pode conduzir ao fracasso da
inovação e quem sabe até ao fim da organização.
Atualmente, são poucos os gestores que entendem a dinâmica dos
processos de gestão da inovação. Por isso, quem sai na frente tem vantagem. Quem cria algo novo pode vir a dar-se bem. Isso porque são
ainda poucas as organizações que estão preocupadas com o tema. E, por
conseguinte, também são poucas as que estão conseguindo gerir adequadamente processos e pessoas para gerar inovação.
Para que uma inovação possa vir a ser proposta à sociedade por uma
empresa, ao menos três perguntas devem ser respondidas:
• É mercadologicamente desejável?
• É tecnologicamente possível?
• É comercialmente viável, escalável e replicável?
O processo de criação da inovação é inerente ao da percepção da qualidade, cujo atributo principal deve ser encontrar, conhecer os motivos
que levam o usuário/cliente/consumidor a adotar a inovação.
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Esse movimento tem a ver com a adoção do modelo de negócio, bem
como com a criação de valor tangível e intangível pela empresa, levando-se em consideração o custo da mudança e as barreiras à implementação
da inovação, tais como a concorrência, a reação da concorrência e a blindagem a ser feita para proteger a inovação da concorrência.
No mundo em transformações aceleradas, as organizações também
precisam observar, além do foco no cliente, o foco do cliente, de maneira
a ratificar a percepção do que esses precisam. Essa é a simetria da observação que pode resultar no sucesso de qualquer inovação. Observar quais
as necessidades do cliente e do que ele precisa são as primeiras bases para
alicerçar a inovação.
Sob esse enfoque, existem algumas maneiras de medir a inovação. As
métricas da inovação seriam as seguintes:
• Habilidade dos novos produtos resolverem problemas dos clientes.
• Sucesso comercial de novos produtos.
• Capacidade tecnológica dos novos produtos.
• Competitividade dos novos produtos.
• Lucros da organização.
• Número de produtos.
• Número de produtos introduzidos no mercado.
Quando se tem o foco do cliente, o desenvolvimento da inovação
busca gerar valor para o usuário/cliente do produto ou serviço. Afinal,
o conceito de valor está muito mais ligado ao desejo que foi despertado
no consumidor, uma vez que é ele quem paga pelo que adquire. Como
despertar valor no cliente consiste no desafio a ser enfrentado.
Afinal, se produtos e serviços têm preço, são os benefícios que possuem valor; e isso está diretamente relacionado com o interesse do consumidor e com quanto o mesmo estará disposto a gastar pelo bem ou
serviço. Assim, o valor gerado pode ser definido pelo mercado e deverá
estar de acordo com o desejo do cliente.
A inovação existe para resolver problemas, atender necessidades
e realizar tarefas importantes. Se não surgir para suprir demandas,
perde finalidade.
As empresas intimamente sintonizadas com os acontecimentos e as
mudanças rápidas do mercado têm-se preocupado com questões objetivas maiores, como, por exemplo:
a. Quais os produtos/serviços que o mercado quer e não tem sido
possível oferecer?
b. Quais são as aspirações, os desejos e as necessidades do consumidor?
c. Quais as dificuldades/os problemas que os clientes possuem ao
usar o que é ofertado pela empresa?
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Na busca pelas respostas desses questionamentos, qualquer processo
de inovação segue roteiro mais ou menos preestabelecido por especialistas e estudiosos no assunto, da seguinte maneira:
I. identificar necessidades/tendências e problemas;
II. definir o problema adequadamente;
III. prototipar, testar a solução;
IV. buscar recursos;
V. identificar barreiras e monitorar a concorrência;
VI. identificar como monetizar o negócio.
Para que um processo de inovação cumpra o desempenho do seu ciclo
completo, é interessante a organização possuir uma área para fazer gestão estratégica dos recursos, tendo, como meios para alcançar resultados,
fatores como propósito e engajamento do pessoal empregado, de modo
que a mesma possa obter vantagem competitiva na área na qual atua.
Quando se contempla o presente de olho no futuro, procurando vislumbrar o que está porvir, estimativas elaboradas por especialistas auxiliam a
refletir sobre que tipo de mundo estará sendo construído daqui a pouco.
Enquanto algumas profissões e atividades tendem a desaparecer em
pouco tempo, acredita-se que, a partir do ano de 2020, 75% do PIB global
será formado por produtos e serviços que ainda não foram inventados.
No meio do oceano de mudanças que estão por acontecer, nada mais
justificável do que apreciar o presente para poder elaborar cenários sobre
o futuro. Nesse contexto, também é válido mencionar que novas profissões aparecerão (como já está acontecendo), mas poderão ter vida útil
média reduzida, vigendo num prazo entre 12 e 14 anos.
O setor de serviços deverá puxar o crescimento das economias; enquanto o conhecimento estará sendo multiplicado e replicado numa velocidade difícil de acreditar, hoje.
A infraestrutura e os recursos estruturais, bem como os bens intelectuais decorrentes do uso e da exploração do capital humano, encontrarão
no capital derivado das redes sociais os fatores para o boom da produção
de informações que se transformarão posteriormente em conhecimento,
à medida que as inovações continuarem avançando.
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