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A modernização e o desenvolvimento
negócios em Minas Gerais passam p
do Estado, de um Programa de Desen
Negócios, que estimule a capacitaçãq
pequenas empresas	 Á

Maria Sylvia de Souza Mayrink
Contadora, consultora de Políticas Públicas e conselheira efetiva do
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais (CRC/MG)

«

a última década, cm Minas Gerais, foram pro-
mulgadas três leis inspiradas na filosofia de co-
gestão e parceria que visavam promover a so-
brevivência das empresas integrantes do segmen-
to dos pequenos negócios, as quais encontravam-
se desestruturadas e fragilizadas diante da reali-
dade vivida. Essas empresas estavam suportan-
do a concorrência internacional em seu próprio
tcrrtorio, pois os produtos comercializados lo-
calmente eram originários de países com carga
tribuoiria reduzida; tecnologia de produção e ges-
tão de vanguarda; custos financeiros anuais mí-
nimos se comparados com as taxas de juros
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praticadas pJo Sistema Financeiro Brasileiro,
como acesso ao crédito com carência e juros
reduzidos; além de uma cultura de décadas e sé-
culos, que contempla tratamento diferenciado e
simplificado para o segmento.

Na primeira legislação promulgada em
1992, introduziu-se o tratamento diferenciado
para o segmento conforme regra fixada nas
Constituições Federal e Estadual. Essa deter-
minação visava incentivá-lo pela simplificação
de suas obrigações tributárias e administrativas,
com uma tributação reduzida que preservava
toda a filosofia existente no ICMS, cujo princi-
pal elemento não é cumulativo, compensando-
se o que for devido em cada operação relativa
à circulação de mercadorias ou prestação de
serviços com o montante cobrado nas opera-
ções anteriores pelo mesmo ou outro Estado
ou pelo Distrito Federal, com utilização de um
redutor sobre o ICMS a pagar.

Essa sistemática possibilitou que as opera-
ções realizadas pelas microempresas e empre-
sas de pequeno porte integrassem a cadeia pro-
dutiva, pois a elas era possível efetuar a transfe-
rência integral do ICMS devido em suas ope-
rações e destacado em suas notas fiscais, apro-
priar-se integralmente do crédito obtido em suas
compras de insumos e efetuar o pagamento do
ICMS devido. A carga tributária final foi ade-
quada à sua capacidade econômica e financeira
via aplicação do redutor anteriormente men-
cionado, o qual era definido para cada faixa de
Receita Bruta Anual.

Os pequenos negócios mineiros possuíam
também outro "calcanhar-de-aquiles": o apoio
creditício, para o qual desejavam que o Estado
de Minas Gerais, a exemplo das grandes na-
ções, dedicasse tratamento diferenciado de for-
ma estruturada, integrada e adequada ao seu po-
tencial e perfil cultural, econômico e financeiro.

Em 1997, foi editada a segunda legislação,
sob a inspiração da legislação federal, que criou
o Sistema Integrado de Pagamento de Impos-
tos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte (Simples), quando
foi adotada uma tributação fixa, via percentual,
rompendo com o princípio da não-
cumulatividade. Naquela época, mais de 170 mil
empresas foram incentivadas a renunciar a isen-
ção existente, trocando-a pela opção de uma

doação mensal de R$ 25,00, que capitalizaria o
Fundese/GeraMinas, pelo qual seria viabilizado
o crédito para o segmento.

Nessa legislação, foram adotados incentivos
de estimulo ao emprego, à capacitação gerencial
e profissional e ao investimento em máquinas,
equipamentos, instalações ou aquisições de no-
vas tecnologias necessárias ao desenvolvimento
das atividades econômicas das MPEs.

O rompimento com o princípio da não-
cumulatividade gerou protestos, que foram har-
monizados pelas declarações emitidas por re-
presentantes do governo do Estado de Minas,
que se comprometeram a alterar a legislação
vigente caso ela não fosse capaz de alavancar o
fomento ao desenvolvimento do segmento.

A terceira legislação, promulgada em 1999,
promoveu a expansão substancial dos
percentuais de tributação devida ao segmento,
elevou o limite da Receita Bruta Anual para as
microempresas de R$ 60 mil para R$ 90 mil e
expandiu o limite de Receita Bruta Anual da
empresa de pequeno porte para R$ 1,2 milhão,
adequando-o ao valor adotado pela legislação
federal no Simples.

A forma da aplicação da tributação devida
ao segmento torna-se complexa, contrariando
o princípio constitucional de que a essas orga-
nizações será dedicado tratamento jurídico di-
ferenciado, visando incentivá-las com a simpli-
ficação de suas obrigações administrativas, tri-
butárias, previdenciárias e creditícias.

As aquisições realizadas por essas empresas
com contribuintes localizados em outros Esta-
dos da Federação passam a sofrer a taxação adi-
cional, visando resguardar as indústrias localiza-
das em Minas Gerais, que estariam sofrendo re-
dução de suas vendas, pois o segmento estaria
adquirindo produtos fora do Estado, motivado
pelo diferencial de aliquota de 12% nas compras
interestaduais frente à alíquota interna de 18%.

A taxação adicional criada foi responsável
pelo aumento da carga tributária, cujo impacto
médio ficou em 134,72% para a indústria e
238,25% para o comércio.

Quando investigamos a causa que leva a
micro e pequena empresa a comprar fora do
Estado, encontramos fatores como o preço do
produto, a qualidade e a ausência de similar no
mercado mineiro.
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Os representantes do governo do Estado

de Minas Gerais, quando questionados pelos
parlamentares sobre o reflexo negativo do pro-
jeto de lei apresentado, que iria provocar au-
mento da carga tributária das MPEs, obtive-
ram como resposta que o governo mineiro se
comprometia em modificar a legislação pro-
posta caso essa provocasse ônus para o seg-
mento.

A escrituração normal de livros fiscais, se-
gundo texto promulgado, poderia ser dispensa-
da para as micro e pequenas empresas, mas o
decreto responsável pela regulamentação criou a
obrigatoriedade da escrituração dos livros "Re-
gistro de Entradas", "Registro de Saídas" e "Re-
gistro de Inventário", ficando dispensadas da es-
crituração dos demais livros fiscais e obrigadas à
entrega mensal da Declaração de Apuração e In-
formação do ICMS, modelo 2 (DAPI 2).

Todas as iniciativas que visam induzir e
promover a organização das atividades
gerenciais praticadas pelo segmento devem
ser louvadas como instrumentos de fortale-
cimento de sua atuação. Pergunta-se então:
"Por que não adotar a apuração do Imposto
Devido pelo Sistema de Débito e Crédito,
possibilitando o resgate do princípio da não~
cumulatividade do ICMS, que constitui ins-
trumento eficaz para integração das opera-

ções praticadas por essas empresas e da
deia produtiva subseqüente?"

O grande desafio vivido pela sociedade
neira constitui em alavancar o PIB mineiro po
meio do Programa de Fomento ao Desenvol-
vimento para as Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, que promove a adoção de po-
líticas específicas e programas de desenvolvi-
mento com visão setorial, local, regional e esta-
dual. Essas medidas construirão caminhos que
vão possibilitar a conquista de resultados para a
transformação da estrutura econômica, empre-
sarial, tecnológica e social de Minas Gerais, com
a geração de novos postos de trabalho e renda
e, sobretudo, alavancará a competitividade e a
qualidade nas micro e pequenas empresas.

UnlO. erll1s.e es-tatísk.
regional e setorkil

Estudando os dados existentes na Base de
Dados dos Contribuintes do ICMS de Minas
Gerais, encontramos o registro de que, até agos-
to de 2000, foram constituídas 881.684 empre-
sas no Estado. Nesse universo, encontramos
297.063 empresas que optaram pelas Leis nos
10.992, de 1992, e 12.708, de 1998, que não
processaram a sua migração para a Lei n°
13.437, de 1999.

O grande desafio
vivido pela
sociedade mineira
constitui em
alavancar o P18
mineiro por meio do
Programa de
Fomento ao
Desenvolvimento
para as
Microempresas e
Empresas de
Pequeno Porte
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Analisando a realidade presente, iremos en-
contrar 578.910 organizações na seguinte situa-
ção: 210.955 baixadas, 280.530 canceladas,
87.425 bloqueadas e tão-somente 302.774 em-
presas ativas, em funcionamento, representan-
do 34,34% das empresas originalmente consti-
tuídas.

A estatística setorial registra que o comércio
foi responsável pela constituição de 546.238
empresas, das quais somente 195.849 perma-
necem ativas, ou seja, 35,85% do total das em-
presas constituídas, enquanto o percentual de
64,14% retrata o conjunto das empresas que
foram bloqueadas, baixadas ou canceladas. A
indústria totaliza 124.568 empresas constituídas
e registramos 46.653 organizações ativas, ou seja,
37,45%, enquanto o percentual de 62,54% re-
presenta 77.915 empresas que se encontram
bloqueadas, baixadas ou canceladas. A minera-
ção registra 5.413 empresas constituídas e 2.390
com o status de ativas, representando 44,15%,
sendo que 3.023 empresas, ou seja, 55,84%,
apresentam-se como bloqueadas, baixadas ou
canceladas. O serviço abrigou 184.609 empre-
sas em suas atividades, das quais 54.895 per-
manecem ativas, representando 29,73%, sendo
que 129.714 empresas, ou seja, 70,26%, figu-
ram como bloqueadas, baixadas e canceladas.

Processando um acompanhamento tempo-
ral da situação apresentada por essas organiza-
ções durante 5 ou 7 anos, verificamos que a
realidade não altera, carecendo de medidas
estruturadas, com visão setorial e regional que
viabilize a permanência, sobrevivência e evolu-
ção dessas organizações.

1) CAE

2)CAE

51.2.2.007
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41.8.1.603	Acessórios para Veículos

Constatamos que, nos últimos 5 anos, ou
seja, de janeiro/95 a agosto/2000, pelos dados
da SEF, foram constituídas 228.762 empresas e
somente 151.252 encontram-se ativas.
Relembramos que, em 1995, já existiam 319.781
empresas em Minas Gerais, das quais 228.784
encontravam-se enquadradas na Lei n° 10.992,
de 1992, sendo 209.756 microempresas e 19.028
empresas de pequeno porte.

Os dados divulgados pela Junta Comercial
do Estado de Minas Gerais ucemg) alusivos
aos últimos 5 anos registram que foram consti-
tuídas 313.070 empresas, das quais 68.866 fo-
ram baixadas legalmente, restando 244.204 em-
presas ativas.

Analisando os dados presentes na Base de
Dados dos Contribuintes de Minas Gerais, em
agosto/2000, encontramos tão-somente
302.774 empresas ativas, sendo 201.511
microempresas, cujo faturamento anual é de até
R$ 90 mil.

O grande desafio a responder é o seguinte:
Por que as medidas adotadas pelas Leis n°
10.992, de 1992, 12.708, de 1998, e 13.437, de
1999, não conseguem romper a barreira exis-
tente e impulsionar essas organizações, promo-
vendo fortalecimento, sobrevivência e moder-
nização necessários para a expansão do núme-
ro de empresas ativas em nosso Estado?

Essa pergunta nos reporta a uma segunda:
Por que não conseguimos aumentar o número
de empresas ativas, rompendo a marca das
319.781 empresas ativas em nosso cadastro des-
de 1995, apesar de, nos últimos 5 anos, terem
sido constituídas outras 313.070 organizações?

33.391 organizações

22.937 contribuintes

10.214 estabelecimentos

9.110 unidades

Bares, Lanchonetes, Confeitarias,

Casas de Chá, Doces e Salgados

Comércio Varejista de Roupas Feitas

Comércio Varejista de Material de Construção

Comércio Varejista de Peças e
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Analisando sob o enfoque regional, os nú-
meros apresentados retratam as mesmas difi-
culdades, com uma concentração maior na região
1 (Central), com 102.747 empresas, representan-
do 33,93%, seguida da região 3 (Sul), com 53.571
organizações, que representa 17,69%. Na região 2
(Mata), encontramos 38.678 contribuintes, perfa-
zendo 12,78% das empresas ativas totais.

A síntese das empresas mineiras ativas por
Código de Atividade Econômica (CAE) e por
região demonstra claramente a necessidade de
serem adotadas políticas públicas que viabilizem
um Novo Ciclo de Modernização das nossas
empresas.

Constatamos que 70,77% das empresas ati-
vas no Estado encontram-se distribuídas em 34
atividades econômicas, sendo que 36,25% das
empresas em funcionamento estão concentradas
em 5 códigos, totalizando 109.745 empresas, cujas
somas são as constantes no quadro anterior.

Destacamos que a ocorrência dessas ativi-
dades econômicas estão presentes em todas as
10 regiões de Minas Gerais.

O que inibe a sobrevivência
das PMEs mineiras?

As dificuldades gerenciais e os problemas
de sobrevivência das Pequenas e Médias Em-
presas (PME5) são os temas preferidos dos pro-
nunciamentos de autoridades econômicas, em-
presários e pesquisadores acadêmicos.

Enfatiza-se a importância delas no proces-
so de crescimento econômico devido à sua fun -
ção geradora de emprego, conseqüentemente
distribuidoras de salário e renda. A contribui-
ção das PMEs à economia pode ser analisada
também pelo ângulo de formação e treinamen-
to da mão-de-obra, como viveiro de inova-
ções secundárias ou incrementais no nível das
empresas.

Contudo, apesar desses aspectos altamente
favoráveis às respectivas economias nacionais,
as PMEs apresentam uma característica negati-
va: segundo estimativas diversas, metade das
PMEs fracassa durante os primeiros 5 anos de
existência e até 90% delas encerram suas ativi-
dades antes de completatem 10 anos.

Como explicar a alta rotatividade das pe-
quenas empresas, apesar de programas e dire-

trizes de apoio financeiro e gerencial por parte
do poder público?

Apesar das dificuldades relacionadas pelo
professor Itiro Tida, encontramos o Estado ja-
ponês sistemática e dinamicamente promulgan-
do legislações, adequando-as a programas que
visam resgatar e fortalecer essas organizações.
Apostam continuamente no fomento ao de-
senvolvimento desse segmento como instru-
mento capaz de gerar desenvolvimento e jus-
tiça social.

Na bibliografia existente para o segmento
nos âmbitos internacional, nacional ou estadual,
encontramos dados que retratam semelhança
nas carências apresentadas pelas PMEs minei-
ras, pois todas elas encontram-se inseridas em
um mercado globalizado e integrado, cujo di-
namismo cada dia fica mais veloz com a utili-
zação da tecnologia, em especial da tecnologia
de produção, comercialização e informação,
pois caminhamos para uma sociedade do co
nhecimento.

O desafio a ser conquistado é a reconstru-
ção da economia brasileira a partir da necessida-
de imperiosa de resolver o problema da exclu-
são social. Produzir uma proposta para garantir
condições dignas a 70 milhões de indigentes ou
pobres significa, concretamente, fazer um esfor-
ço importantíssimo voltado para a constitu
de um mercado interno de massas.

Essa medida aponta para a necessidade
atender esses 70 milhões de indigentes ou
bres em suas demandas mais elementares: ali
mentação, vestuário, habitação, saneamento,
transporte, saúde e educação. É preciso trazê-
los para a produção e o consumo e criar con-
dições para que possam exercer pIcniiIiniL

direitos e deveres de um cidadã
O setor se caracteriza por uni	cfl\

mento desigual de seus integrantes, com uma
grande diversidade na orientação empresarial,
na capacidade gerencial, no nível de competi
tividade, no potencial de desenvolvimento, na
etapa tecnológica, etc.

Para fins de uma estratégia de desenvolvi
mento, classificam-se em três categorias:

• atividades de sobrevivência - empre-
sas que geram escassos recursos, têm poucas
oportunidades de crescimento e onde se con-
centra o subemprego;

As PMEs apresentam
uma característica
negativa: segundo
estimativas diversas,
metade das
PMEs fracassa
durante os primeiros
5 anos de existência
e até 90% delas
encerram suas
atividades antes
de completarem
10 anos
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um
• atividades de expansão - unidades que

podem crescer, mas transformam sua estrutu-
ra tecnológica e produtividade interna;

• atividades de acumulação - empresas que
crescem em atividades, número de empregados e
transformam sua estrutura produtiva e sua moda-
lidade de inserção no mercado.

Encontramos também nas PMEs exemplos
isolados de sucesso, tenacidade, qualidade e inova-
ção, como ocorre com as nossas empresas líderes.

As grandes nações descobriram que não basta
possuir ilhas de excelência; uma nação só se tor-
nará forte e sólida quando a tecnologia e o po-
der de gerar riqueza e desenvolvimento estive-
rem disseminados em todas as suas empresas,
não importando o seu porte e a sua localização.

A máxima é sermos capazes de produzir e
comercializar bens e serviços e oferecê-los ao nosso
cliente, não importando se ele é nosso vizinho,
habitante de um município próximo, de um Esta-
do próximo, de uma nação próxima ou do outro
lado do continente. Esses são o desafio e a utopia
que, trabalhando, devemos conquistar.

an,c reipon;cIr a:•:.

Se a dimensão econômica e as potencia-
lidades de Minas Gerais demonstram seu dina-
mismo econômico, há um conjunto de proble-
mas e desafios a serem enfrentados.

Para o segmento das microempresas e das
empresas de pequeno porte, o Estado de Mi-
nas Gerais deverá incentivar o setor pela ado-
ção de políticas específicas e programas de de-
senvolvimento que permitam seu fortalecimento
e desenvolvimento e sua modernização.

As ações nesse sentido serão viabilizadas por
meio de tratamento diferenciado nas áreas ad-
ministrativa, tributária, creditícia, tecnológica e
de desenvolvimento empresarial.

Acreditamos que só será possível a moder-
nização e o desenvolvimento do segmento dos
pequenos negócios quando for adotado pelo
Estado de Minas Gerais um Programa de De-
senvolvimento dos Pequenos Negócios que
abrigue as seguintes crenças:

• Existe uma correlação positiva entre a in-
cidência da função do empresário numa dada
sociedade e o seu crescimento econômico.

• É possível influenciar positivamente as
mudanças em qualquer desses fatores e, quanto
mais profundas elas forem, maior será a inci-
dência da função empresarial vitoriosa.

• Quanto mais pessoas se tornarem empre-
endedoras numa sociedade, mais elevada será a
incidência da gestão empresarial e do crescimen-
to econômico.

• As pessoas aprendem melhor fazendo; a
motivação para criar e conduzir uma empresa,
a conduta empresarial e as competências po-
dem ser adquiridas mediante situações de aprcn-
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dizagem e experiências que simulem aconteci-
mentos reais da gestão empresarial.

Com essa percepção, a capacitação consti-
tui requisito essencial pelo qual será possível cons-
truir a competitividade das organizações.

Diante da realidade vivida pelas microem-
presas e empresas de pequeno porte mineiras,
faz-se necessária a adoção de um Plano Dire-
tor de Ações para o segmento, que deverá con-
ter as seguintes políticas de ação:

A - Modernização da gestão empresarial
das MPEs

• estimular o desenvolvimento e a difu-
são de modernas técnicas de gestão empre-
sarial com treinamento, consultoria e infor-
mação;

• desenvolver e divulgar novas técnicas de
gestão para as MPEs, abrangendo os instrumen-
tos de atuação das entidades de classe;

• promover a informatização das MPEs,
visando à melhoria de sua gestão;

• induzir a modernização de setores tradi-
cionais das MPEs, com ênfase na melhoria da
qualidade e produtividade;

• promover ações que estimulem as empre-
sas do setor informal a se legalizarem.

B - Fomento à capacitação das MPEs
• promover a capacitação tecnológica das

MPEs, fomentando o desenvolvimento de no-
vas tecnologias e o aperfeiçoamento das exis-
tentes;

• promover o acesso das MPEs às tecnolo-
gias anteriormente citadas;

• apoiar a criação e a capacitação das MPEs
localizadas em parque tecnológico;

• apoiar as MPEs de setores tecnologi-
camente dinâmicos, visando à melhoria da
qualidade e ao aumento da produtividade dos
seus produtos, processos e serviços.

C - Incremento da competitividade das
MPEs

• aumentar a competitividade das MPEs
com ações voltadas para a melhoria da quali-
dade e o aumento da produtividade;

• promover a integração das MPEs com as
empresas de maior porte;

• capacitar as MPEs a participarem do mer-
cado internacional por meio da formação e pre-
paração de grupos de empresas potencialmen-
te exportadoras e importadoras;

• apoiar a realização de missões comerciais,
feiras e eventos que visem à realização de negó-
cios com as MPEs.

D - Difusão de informações empresariais
às MPEs

• promover o desenvolvimento e a integração
de informações com as entidades de classe;

• promover a publicação de estudos técni-
cos de interesse das MPEs;

• promover a difusão de normas técn
sobre propriedade industrial.

E - Geração e disseminação do conh
mento da realidade das MPEs

• realizar estudos e pesquisas visando co-
nhecer o segmento e gerar subsídios para ela-
boração de planos e programas na área;

• realizar e difundir estudos e pesquisas de
interesse das MPEs;

• realizar periodicamente levantamentos
conjunturais e de desempenho do segmento;

• realizar e difundir perfis de oportunida-
des de negócios.

Muitas dessas propostas exigem mudanças
profundas no plano institucional e cultural do
setor. Elas só serão concretizadas se forem rea-
lizadas em parceria entre o setor produtivo e as
entidades de classe, o governo e os organismo,
de financiamento de desenvolvimento nos ní-
veis nacional e internacional. Tal medida possi
bilitará a construção de uma estratégia de de
senvolvimento dos pequenos negócios e da co
munidade no município, na região e no Estado
onde as MPEs estiverem instaladas.

BIBLIOGRAFIA
LIDA, ITIRO. Pequena	 t	 I3rj

SP, (Brasília): Conscho \acional de DccnvoIvimcnio
cntifico e Tecnológico, 1984

Centro de Ensino Tecnológico de Brasília - CETEB. Revoli
do principio (a revolução do pequeno). Brasília: SEBRAI
1996

Centro de Ensino Tecnológico de Brasília - CETEB. A
grande dimensão da pequena empresa: perspectivas de
ação. Brasília: Ed. SEBRAE, 1995

SERES - Serviços e Estudos de Realização Empresarial e
Social, FES - Fundação Fricdrich Ebcrt. Projeto Nacional
de Desenvolvimento para Micro e Pequena Empresa, Rio
de janeiro, 1994

SEF - Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais. Base
de Dados de Contribuintes do ICMS. Belo Horizonte -
Minas Gerias, Agosto/2000

JUCEMG -junta Comercial do Estado de Minas Gera,
Estatísticas, Constituição e Baixa de Empresas por Nawr,
7a jurídica. Setembro/2001

A capacitação
constitui requisito
essencial pelo qual
será possível
construir a
competitividade das
organizações

L64R1 VlSI A DO LccIsIATIvo


