
%HermesFileInfo:B-2:20150302:

B2 Economia SEGUNDA-FEIRA, 2 DE MARÇO DE 2015 O ESTADO DE S. PAULO

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
JSL prevê ampliar frota da
Movida em 50% neste ano
Em um ano fraco para a economia, em
que a maior parte dos economistas
projeta retração do PIB, a JSL – líder
em transporte de cargas no País, com
faturamento de R$ 5,5 bilhões em 2014
– está prevendo uma agressiva expan-
são na receita para 2015, que pode fi-
car entre 13% e 17%. Entre os negócios,
o que mais deve crescer, segundo Fer-
nando Simões, presidente da JSL, é a
locadora de automóveis Movida, bra-
ço de varejo da operação. Para esse seg-
mento, que ainda é proporcionalmen-
te pequeno para o grupo (com receita
de R$ 175 milhões no ano passado), a
expectativa de crescimento é superior
a 50%. A meta da Movida é ampliar a
frota dos atuais 20 mil para 30 mil veí-
culos. Embora otimista, o executivo
ressalta que o tamanho do investimen-
to na locadora de veículos poderá va-
riar bastante de acordo com o anda-
mento da economia R$ 250 milhões a
R$ 650 milhões. A aposta da compa-
nhia é brigar com as líderes em aluguel
de veículos ao aproveitar sua capilari-
dade no transporte de cargas para ter
presença em todo o País. “Há poucas
locadoras fora das capitais. É sempre a
mesma meia dúzia que se repete.”

MERCADO FINANCEIRO
XP Investimentos: da Barra
da Tijuca para a Faria Lima
A XP Investimentos deverá concluir
até abril seu processo de mudança de
sede, da Barra da Tijuca, no Rio de Ja-
neiro, para São Paulo, onde já está ins-
talada em um dos prédios mais caros
da Faria Lima. Guilherme Benchimol,
sócio-fundador da XP, está cheio de
planos para expandir a atuação da em-
presa, definida por ele como um
“shopping de investimentos”.
A gestora, que tem ativos da ordem
de R$ 20 bilhões e cerca de 90 mil
clientes, gere uma asset que movimen-
ta cerca de R$ 8 bilhões. De acordo
com o executivo, a XP se prepara para
avançar sobre os tradicionais bancos
de varejo e, apesar do momento difí-
cil da bolsa de valores, deve crescer
mesmo na área de corretagem, que
ainda responde pela maior parte da
receita da empresa, cerca de 40%.
Nos próximos meses, para garantir a
expansão, a XP vai investir em marke-
ting e lançar um fundo de private
equity para investir em gestoras de
recursos em estágio inicial. A empre-
sa está em processo de captação de
cerca de R$ 200 milhões e analisa cin-
co gestoras nas quais deverá aportar
cerca de R$ 40 milhões para impulsio-
nar as operações de cada uma delas.

A percepção de piora do am-
biente macroeconômico e
dos negócios nos próximos

meses tem feito as empresas foca-
rem no crédito de curto prazo, on-
de o custo está apenas começando
a subir. Profissionais do mercado
de dívida dizem que as emissões
de debêntures estão congeladas,
com apenas algumas poucas opera-
ções que já estavam contratadas, a
maior parte de infraestrutura.

As demais empresas estão recor-
rendo às operações de emprésti-
mo bancário com instituições es-

trangeiras e acessando as institui-
ções locais para emissão de notas
promissórias. Segundo estimativas
de um profissional que assessora
empresas na captação de recursos
no mercado de capitais, cerca de R$
6 bilhões em notas promissórias de-
vem ser emitidas até o fim de mar-
ço por empresas de diversos seg-
mentos, mas especialmente do se-
tor elétrico.

Os bancos já estão embutindo nes-
sas cotações de preço para emissão
de notas promissórias uma chance
muito grande de racionamento de

energia. Do mesmo modo, as comis-
sões que estão sendo cobradas estão
igualmente dobrando. Uma empresa
de primeira linha do setor elétrico
que pagava 105% do CDI por uma
operação de nota promissória, agora
paga 120%. A estimativa é de que es-
se custo chegue a 150%. “E estamos
no começo, porque os bancos públi-
cos ajustaram seu apetite para baixo
e suas taxas para cima. Os grandes
bancos estão com dificuldade para
acrescentar dívida do setor elétrico a
seus balanços”, diz um profissional
do mercado.

Primeira pessoa

Opinião

PANORÂMICA

O Simples é bom?

André Esteves, presidente do banco BTG Pactual na teleconferência em que falou sobre os resultados do banco e sua exposição à fabricante de sondas

Nos últimos anos o alcance do
Simples vem sendo ampliado
deformasignificativa,sejape-

la inclusão de novos setores, seja pe-
la ampliação do limite de faturamen-
to. O governo entende que essas mu-
danças são positivas e a presidente
DilmaRousseff chegou inclusive a di-
zer que as mudanças no Simples
aprovadas em 2014 são um passo im-
portante para a reforma tributária.

O problema é que o modelo do
Simples é defendido sem qualquer
análise mais profunda sobre seus im-
pactos econômicos e sociais. Pes-
soalmente, tenho sérias dúvidas
quanto à eficiência do modelo do
Simples, mas estou aberto a discutir
o tema.

A seguir, apresento alguns argu-
mentos que justificam minha posi-
ção e algumas propostas de mudan-
ça. Já de início, no entanto, quero
deixar claro que entendo a necessi-
dade de que as micro e pequenas em-
presas (MPEs) tenham um trata-
mento tributário favorecido, na me-
dida em que competem com em-
preendimentos informais, que não
pagam impostos. Também entendo
que é extremamente importante re-
duzir a burocracia e o custo de apura-

ção e de recolhimento de tributos para
as MPEs, desde que isso seja feito de
forma racional.

Minhas dúvidas com relação ao Sim-
ples dizem respeito ao modelo tributá-
rio adotado, baseado na substituição
de uma série de tributos pela cobrança
de uma porcentagem do faturamento.
Um dos grandes problemas desse mo-
delo é que ele gera grandes distorções e
dificulta muito a transição do Simples
para o regime normal de tributação.

Isso ocorre porque a capacidade eco-
nômica de uma empresa não corres-
ponde ao seu faturamento, mas, sim,
ao valor adicionado (que é a diferença
entre o faturamento da empresa e o
custo dos insumos utilizados na produ-
ção ou das mercadorias revendidas, no
caso do comércio), o qual corresponde
à renda distribuída na forma de salá-
rios ou lucros para os empregados e
proprietários.

Para entender como a tributação do
faturamento provoca distorções, va-
mos considerar dois pequenos comér-
cios que faturam R$ 15 mil por mês. O
primeiro tem grande giro e baixa mar-
gem (por exemplo, uma padaria), en-
quanto o segundo tem baixo giro e alta
margem (por exemplo, uma loja de rou-
pas de grife).

Supondo que a margem da primeira
empresa seja de 20% da receita, a renda
gerada (apropriada como salários e lu-
cros) será de R$ 3 mil/mês; e supondo
que a margem da segunda seja de 50%,

a renda gerada será de R$ 7,5 mil. No
entanto, no Simples, as duas empresas
recolhem como tributos a mesma por-
centagem de 4% sobre os R$ 15 mil, ou
seja, R$ 600,00, que representam 20%
da renda da primeira empresa e 8% da
renda da segunda empresa.

Ou seja, a tributação do Simples, in-
cidente sobre o faturamento, gera desi-
gualdades relevantes, sendo muito
mais onerosa para empresas com bai-
xa margem do que para empresas com
alta margem. Esse problema foi agrava-
do com a recente inclusão no Simples,
em tabelas favorecidas, dos advoga-
dos e de algumas outras categorias de

profissionais liberais, para os quais a
renda corresponde a quase 100% do
faturamento.

Esse mesmo problema dificulta mui-
to a transição do Simples para o regime
normal de tributação, que tem como
base o valor adicionado (caso do
ICMS),a folha de salários e o lucro.Nes-
te caso, a grande questão é como cali-
brar essa transição. Se a calibragem for
feitacom base naempresa de baixa mar-
gem, então se estará beneficiando ain-
da mais as empresas de alta margem. Já
se a calibragem for feita para as empre-

sas de alta margem, o salto decorrente
da mudança de regime será muito gran-
de para as empresas de baixa margem.

Renda. Outro problema importante
do Simples (e do lucro presumido) é
que o lucro distribuído para os proprie-
tários das empresas é isento na pessoa
física. Isso leva a que pessoas de alta
renda que são proprietárias de empre-
sas paguem muito pouco Imposto de
Renda.

Para ter uma ideia da desigualdade
gerada por este modelo de desonera-
ção do lucro distribuído, vale comentar
alguns dados apurados pela Receita Fe-
deral com base nas declarações de Im-
posto de Renda Pessoa Física (IRPF)
em2012. Segundo esses dados, enquan-
to os empregados assalariados e os fun-
cionários públicos respondem por
47,6% da renda total, eles são responsá-
veis por 69,1% de todo o Imposto de
Renda devido. Já os proprietários de
empresa respondem por 22,8% da ren-
da total, mas pagam apenas 7,6% do Im-
posto de Renda.

Neste contexto, sugere-se uma gran-
de revisão do modelo de tributação do
Simples, de modo a tornar esse regime
mais justo e facilitar a transição para o
regime normal de tributação. Uma su-
gestão seria adotar, para o Simples, as
mesmas bases de tributação adotadas
para o regime normal (valor adiciona-
do, folha de salários e uma estimativa
do lucro), obviamente concedendo alí-

quotas menores, e progressivas
com a renda, para empresas de me-
nor porte.

Pode ser que no passado isso fosse
dificultado pela complexidade de
apuração desses valores. Atualmen-
te, contudo, a adoção generalizada
da nota fiscal eletrônica (que logo
deve ser estendida também para as
vendas do varejo) e a implantação
do e-social permitirão que os tribu-
tos das micro e pequenas empresas
(mesmo tendocomo base ovalor adi-
cionado e a folha de salários) sejam
calculados diretamente pelos siste-
mas do Fisco, no limite tornando
desnecessária a contratação de um
contador.

Adicionalmente, seria importante
eliminar a distorção existente entre
a tributação da renda dos emprega-
dos e a dos proprietários de empre-
sa, incluindo a renda distribuída na
base de cálculo do IRPF, mas permi-
tindo a dedução dos tributos sobre a
renda pagos na empresa.

Essas mudanças, além de justas,
contribuiriam de forma significativa
para criar um ambiente mais favorá-
vel ao crescimento das empresas e,
portanto, ao desenvolvimento do
Brasil.

✽

ECONOMISTA, FOI SECRETÁRIO EXECUTI-

VO E SECRETÁRIO DE POLÍTICA ECONÔMI-

CA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA

‘Para radicalizar, se a Sete Brasil virar pó estamos preparados para entregar retorno de 20%”

catia.luz@estadao.com

Mais de R$ 6 bi em notas promissórias

Uma crise econômica como a que
está se desenhando no País não é
interessante para ninguém. Mas
sempre há quem enxergue oportu-
nidade nesses momentos. A RGF
Associados, que se autodenomina
uma consultoria para donos, está
na expectativa de fechar novos con-
tratos, apostando que empresas fa-
miliares, em busca de dinheiro no-
vo, sentirão necessidade de se rees-
truturar. A consultoria é formada
por ex-executivos de bancos, como
o Safra e o JP Morgan, e de grandes
companhias. Gian Filli é um dos
sócios, com passagens por empre-
sas como o Grupo Ultra e o IG.

● O que as empresas familiares vão
enfrentar em 2015?
Em geral, o cenário para as empre-
sas familiares é desafiador e mui-
tas terão necessidade de buscar
dinheiro novo. O problema é que,
em muitos casos, essas empresas
não estão preparadas para atender
às exigências dos fundos de priva-
te equity. O maior desafio para
este ano será administrar o capital
de giro. Este que já é um proble-
ma comum nas empresas de do-
nos, será agravado por dificulda-
des em toda a cadeia: clientes que-
rendo mais prazo para pagamento
e fornecedores querendo anteci-
par recebimento.

● Quais problemas são mais frequen-
tes nas empresas familiares?
São os “problemas de gestão”: ou
seja, algum tipo de inadequação
ou desequilíbrio nas estruturas
organizacionais, estruturas de cus-
to, processos operacionais, admi-
nistrativos e de gestão mesmo.

● Em que setores vocês acreditam
que há mais oportunidade de crescer?
Nos próximos dois anos, vemos
uma tendência nas áreas de saúde,
educação e tecnologia aplicada.
Além disso, setores que podem
ser impactados positivamente
com a alta do dólar, como o têxtil,
podem ter uma oportunidade de
retomada do crescimento.

Editado por:
Cátia Luz
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‘Maior desafio em
2015 será administrar
o capital de giro’

Gian Filli,
sócio da
consultoria de
gestão RGF
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É preciso revisar seu modelo
de tributação, para tornar esse
regime mais justo e facilitar a
transição para o regime normal

●✽
BERNARD
APPY


