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Simples para que?



Ambiente Hostil para os Pequenos Negócios
Necessidade de Reversão

Obstáculos

Elevada Informalidade

Concorrência 
Predatória

Alto Custo de 
Formalização

Alta Mortalidade Precoce

Baixa 
Competitividade

Empreendorismo
por Necessidade



DIMENSÃO
SISTEMICA DA

COMPETITIVIDADE

Tributação
Burocracia
Crédito
Tecnologia
Compras Governamentais
Conhecimento

APRIMORAMENTO DO AMBIENTE LEGAL E POLÍTICAS PÚBLICAS DE APOIO À 
COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL

Competitividade
Fatores e Condicionantes



Art. 170 – “A ordem econômica ... tem por fim ... existência digna, 
conforme os ditames da justiça social... observados os seguintes 
princípios:
...
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII - busca do pleno emprego;
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte ...”

Art.179 – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte ...
tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações ..., ou pela eliminação ou redução
destas por meio de lei.

Aspectos Constitucionais



Art. 146. Cabe à lei complementar:

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 
especialmente sobre:

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as 
microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes 
especiais ou simplificados...

Parágrafo único. A lei complementar ... também poderá instituir um 
regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios...
...
III - o recolhimento será unificado e centralizado ...

IV - a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas 
pelos entes federados, adotado cadastro nacional único de contribuintes. 

Aspectos Constitucionais



Simples Nacional
Tratamento Diferenciado, Simplificado e Favorecido

R$ 555 Bilhões arrecadados até 
out/2016

o Equidade (tratamento diferenciado)
o Capacidade contributiva 
o Progressividade
o Simplicidade
o Razoabilidade
o Transparência

o Eficácia 
o Acessibilidade - pequenos negócios
o Baixo custo de arrecadação – Estado
o Segurança jurídica – optantes e Entes

10,8 milhões de empregos 
gerados em 10 anos MPE
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Evolução da Legislação para os Pequenos 
Negócios



Redução da informalidade e geração de 
empregos



Simples por que?



Simples Nacional
Avaliação pelas Micro e Pequenas Empresas

O empresário da micro e pequena empresa acha o Simples vantajoso, 
mas que ainda pode ser melhorado.

Avaliação do Simples Nacional

Necessidade de Melhorar o Simples Nacional

Fonte: Sebrae (4.835 respondentes).
Nota: apenas empresas optantes.
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Saber que a empresa está em dia com as suas obrigações

Conhecer o quanto a empresa paga de imposto

Reduzir o peso dos impostos

Reduzir a burocracia

Aumentar a formalização dos negócios

Aumentar a formalização dos empregados

Reduzir as obrigações acessórias

Aumentar o número de empregados

Aumentar o faturamento

Fonte: Sebrae (4.835 respondentes).
Nota: apenas empresas optantes.

Quais seriam os benefícios mais importantes do Simples?
Empresas Optantes



Quais seriam os itens mais importantes para aperfeiçoar 
no Simples?

Fonte: Sebrae (4.835 respondentes).
Nota: apenas empresas optantes.
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Eliminar as alíquotas interestaduais de ICMS
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Atualizar anualmente a tabela do SIMPLES
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Empresas Optantes



Para além do Simples ...
ICMS 



PARTICIPAÇÃO DO ICMS NA ARRECADAÇÃO ESTADOS
Receitas Próprias

BASE 2011



Conflitos do Simples Nacional X ICMS
Mecanismos do ICMS que conflitam com o Simples

• Substituição Tributária indiscriminada

• Antecipação Tributária Integral

• Diferencial de alíquota interestadual

• Sublimites estaduais

• Geração insuficiente de crédito (dos insumos)

• “Controles” e declarações fragmentadas



Conflitos do Simples Nacional X ICMS
Consequências

 Ampliação da Carga Tributária

Arbitrariedade da pauta

Obrigações Adicionais

Multiplicidade de controles adicionais

 Conflito Federativo – Guerra Fiscal

 Oneração da Administração Pública



Conflitos do Simples Nacional X ICMS
Consequências

Descrédito do Mecanismo da Substituição 

 Ampliação da Necessidade de capital de Giro

 Geração de passivo tributário nas ME e EPP

 Estimulo à Informalidade

 Perda de Competitividade – empresarial e nacional

 Comprometimento do emprego e dinâmica econômica

Comprometimento do Simples Nacional.



Carga do ICMS média seguindo Lei Complementar 123/2006 – média comercio e
industria equivalente a 2,78% da receita bruta.
Devido aos regimes estaduais a carga tributária varia de 2,41% (PR) até 6,23%
(MT).

http://www.google.com.br/url?url=http://www.sinduscongoias.com/enic/cni/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiou5-CuvbQAhUMj5AKHRoxBg0QwW4IFjAA&usg=AFQjCNGVmj-V2AHaMVhiDtJit2_KIKpkPA
http://www.google.com.br/url?url=http://www.sinduscongoias.com/enic/cni/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiou5-CuvbQAhUMj5AKHRoxBg0QwW4IFjAA&usg=AFQjCNGVmj-V2AHaMVhiDtJit2_KIKpkPA
https://www.google.com.br/url?url=https://siglaportfolio.wordpress.com/principais-clientes/sebrae/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwidwMKguvbQAhVFH5AKHb3SB_8QwW4IGDAB&usg=AFQjCNEIrSlMEtUQm0NlhapalxnRAP19-g
https://www.google.com.br/url?url=https://siglaportfolio.wordpress.com/principais-clientes/sebrae/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwidwMKguvbQAhVFH5AKHb3SB_8QwW4IGDAB&usg=AFQjCNEIrSlMEtUQm0NlhapalxnRAP19-g


Evolução das Receitas dos Pequenos Negócios 
Brasil 

Receitas Totais X Receitas sujeitas a Substituição Tributária
2008 = 100%

Fonte: FGV Fonte:  Elaboração Sebrae com dados da FGV



ICMS limitador...
“Escala relevante” 



LC 123 

Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento 

único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:

XIII - ICMS devido:

§ 8o Em relação às bebidas não alcóolicas, massas alimentícias, produtos lácteos, 

carnes e suas preparações, preparações à base de cereais, chocolates, produtos de 

padaria e da indústria de bolachas e biscoitos, preparações para molhos e molhos 

preparados, preparações de produtos vegetais, telhas e outros produtos cerâmicos 

para construção e detergentes, aplica-se o disposto na alínea a do inciso XIII do §

1o aos fabricados em escala industrial relevante em cada segmento, observado o 

disposto no § 7o.

Regramento da Substituição Tributária
Escala Industrial Relevante



Regramento da Substituição Tributária
Escala Industrial Relevante

CONVÊNIO ICMS 149, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015

Cláusula segunda II - auferir, nos últimos 12 (doze) meses, receita bruta igual ou 

inferior a R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

III - possuir estabelecimento único.

CNAE Setor Receita Bruta Média  (em R$ mil)
11.2 Fabricação de bebidas não-alcoólicas 123.645,41                                                                        
10.94 Fabricação de massas alimentícias 20.808,70                                                                          
10.5 Laticínios 78.305,89                                                                          
10.1 Abate e fabricação de produtos de carne 185.283,91                                                                        
10.6 Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais 81.543,82                                                                          
10.93 Fabricação de produtos derivados do cacau, de chocolates e confeitos 257.079,42                                                                        
10.91 Fabricação de produtos de panificação 13.240,32                                                                          
10.95 Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos 41.849,21                                                                          
10.4 Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais 958.118,25                                                                        
23.42 Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários para uso estrutural na construção 9.353,76                                                                             
20.61 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos 133.838,09                                                                        
Fonte: Pesquisa Industrial Anual/IBGE 2013
Elaboração: CNI

Receita bruta anual média por empresa dos setores listados

http://www.google.com.br/url?url=http://www.sinduscongoias.com/enic/cni/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiou5-CuvbQAhUMj5AKHRoxBg0QwW4IFjAA&usg=AFQjCNGVmj-V2AHaMVhiDtJit2_KIKpkPA
http://www.google.com.br/url?url=http://www.sinduscongoias.com/enic/cni/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiou5-CuvbQAhUMj5AKHRoxBg0QwW4IFjAA&usg=AFQjCNGVmj-V2AHaMVhiDtJit2_KIKpkPA


Para além da Carga Tributária ...
“Burocracia” 



LEI COMPLEMENTAR 123

Art. 1o ........................:

§ 3o Ressalvado o disposto no Capítulo IV, toda nova obrigação que atinja as 

microempresas e empresas de pequeno porte deverá apresentar, no instrumento 

que a instituiu, especificação do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido

para cumprimento.

Art. 26. .........................:

§ 12. As informações a serem prestadas relativas ao ICMS devido na 

forma prevista nas alíneas a, g e h do inciso XIII do § 1o do art. 13 

serão fornecidas por meio de aplicativo único.

Obrigações Acessórias



CONVÊNIO ICMS 92, DE 20 DE AGOSTO DE 2015

Cláusula terceira Fica instituído o Código Especificador da Substituição Tributária -

CEST, que identifica a mercadoria passível de sujeição aos regimes de substituição 

tributária e de antecipação do recolhimento do imposto, relativos às operações 

subsequentes.

Obrigações Acessórias



AJUSTE SINIEF 12, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2015

Cláusula primeira Fica instituída a Declaração de Substituição Tributária, 

Diferencial de Alíquota e Antecipação - DeSTDA, a ser apresentada mensalmente 

pelos contribuintes de que trata a cláusula terceira.

§ 1º A Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota e Antecipação -

DeSTDA compõe-se de informações em meio digital dos resultados da apuração do 

ICMS de que tratam as alíneas “a”, “g” e “h” do inciso XIII do § 1º do art. 13 da LC 

123/2006, de interesse das administrações tributárias das unidades federadas.

Obrigações Acessórias



Obrigações Acessórias

O levantamento de todas as obrigações aplicáveis aos optantes 
do Simples Nacional que podem originar um passivo tributário, 
demonstram: 

• mais de 90 (noventa) obrigações principais e acessórias, 
grande parte delas se repetem mensalmente; 

• mais de 200 (duzentas) possibilidades de descumprimento 
destas obrigações; 

• mais de 100 (cem) dispositivos legais que regulamentam as 
obrigações (leis, decretos, portarias...).

Pergaminho



Para além do Simples ...
Repercussões do ICMS  na vida 



Repercussões  da Carga do ICMS para Optantes do Simples 
Nacional

Carga ICMS X Estoque de Emprego
Os estados com menor carga tributária tem maior estoque de emprego tanto nas 

MPE quanto no emprego total  (% vagas ocupadas / força de trabalho da UF). 

Fonte:  Elaboração Sebrae com dados do Monitoramento Tributário IOB e RAIS 2015



Repercussões da Carga do ICMS para Optantes do Simples 
Nacional

Carga ICMS X % MPE Ativas
Os estados com menor carga tributária tem maior representatividade das MPE 

ativas  (% nº MPE ativas conforme CSE / nº MPE optantes do Simples). 

Fonte:  Elaboração Sebrae com dados do Monitoramento Tributário IOB e CSE



Repercussões da Carga do ICMS para Optantes do Simples
Carga ICMS X % Faturamento Médio das MPE Ativas

Os estados com menor carga tributária tem maior faturamento médio entre as 
MPE ativas  (faturamento declarado na DASN / nº MPE ativas conforme CSE ).

Fonte:  Elaboração Sebrae com dados do Monitoramento Tributário IOB e CSE



Repercussões da Carga do ICMS para Optantes do Simples 
Nacional

Carga ICMS X % Rendimento de todos trabalhos

Os estados com menor carga tributária tem maior rendimento médio de todos os 
trabalhos . 

Fonte:  Elaboração Sebrae com dados do Monitoramento Tributário IOB e IBGE (PNAD Trimestral)



Repercussões da Carga do ICMS para Optantes do Simples 
Nacional

Carga ICMS X % Índice de Informalidade

Os estados com menor carga tributária tem menor índice de informalidade no 
mercado de trabalho. 

Fonte:  Elaboração Sebrae com dados do Monitoramento Tributário IOB e IBGE (PNAD Trimestral)



“Incompreensão” do Simples ...
“Gasto” Tributário 



Simples Nacional é um direito constitucional e não uma exceção ao 
sistema. É uma prerrogativa do empresário.

Simples Como Gasto Tributário
Conceito de Gasto Tributário adotado pela Receita Federal do Brasil:

Gastos tributários são gastos indiretos do governo realizados por
intermédio do sistema tributário, visando a atender objetivos econômicos
e sociais.

São explicitados na norma que referencia o tributo, constituindo-se
uma exceção ao sistema tributário de referência, reduzindo a
arrecadação potencial e, consequentemente, aumentando a
disponibilidade econômica do contribuinte.

Fonte: Demonstrativo de Gastos Tributários – Receita Federal



Simples Nacional e Sobrevivência das Empresas

Nascer no âmbito do SIMPLES dobra a chance de sobrevivência dos 
pequenos negócios, comparado aos que nascem fora do SIMPLES

Fonte: Sebrae



Credenciais do Simples ...
Ganha & Ganha



Simples Nacional X Receitas Federais
O crescimento da arrecadação do Simples é proporcionalmente dez vezes superior 

ao crescimento da arrecadação das receitas federais.

Fonte:  Elaboração Sebrae com dados da Receita Federal



Contribuição dos Pequenos Negócios para o Emprego



Contribuição do Consumo das Família para Formação do PIB
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Desafios do Simples ...
Resgate dos fundamentos e + 



 Papel indutor da expansão da base de arrecadação direta

 Papel secundário na arrecadação direta  

 Vinculações tributárias:

 Previdência – sustentabilidade

 Municípios – receita própria e apoio local

 Desoneração das contratações formais de trabalho

 Formalização das transações na cadeia de suprimentos

 Simplificação extrema pela automação das obrigações

 Expansão do tecido econômico do País e formação do PIB

Fundamentos Estratégicos dos Pequenos Negócios
Ambiente de Negócios, Competitividade e Dinamização da Economia



 Manutenção da eficácia do Simples Nacional: 

 Atualização de valores nominais

 Blindagem do ICMS

 Nacionalização do ICMS – regras únicas e nacionais

 Integração e automação das obrigações acessórias

 Tributárias - NF-e

 Trabalhistas – e-Social

 Licenciamentos - Redesimples

 Reforma tributária – Sistêmica!

Medidas Estruturantes – Simples e mais...
Ambiente de Negócios, Competitividade e Dinamização da Economia



bruno.quick@sebrae.com.br
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