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RESUMO 
 
 
Diante da importância das Micro e Pequenas Empresas para a economia e para sociedade 
brasileira, o poder publico editou a Lei Complementar 123/2009, conhecida como Simples 
Nacional (SN). Um de seus objetivos é desonerar as empresas de Tributos Federais, Estaduais 
e Municipais, unificando o recolhimento de oito tributos em apenas um documento de 
arrecadação, outro objetivo é incluir empresas na formalidade, uma vez que a Lei facilitou e 
tornou o processo de cadastramento de empresas mais ágil e sem burocracia. Analisando o 
principal tributo estadual (ICMS), nossa pesquisa se pautou na discussão do efeito da 
implantação do Simples Nacional sobre o montante de empresas cearenses, no que concerne o 
recolhimento tributário, bem como observar que repercussão no âmbito estadual esta nova 
regra trouxe, no que se refere à abertura de empresas no estado do Ceará. O resultado sugere 
que após a implantação do SN o número de empresas cadastradas aumentou, 
consideravelmente, em relação à quantidade de empresas cadastradas antes da implantação do 
SN. Ademais, o impacto da implantação do SN na arrecadação das empresas investigadas é 
neutro, estaticamente, com exceção apenas para aquelas do setor de alimentos, em que a 
implantação do SN levou ao aumento na arrecadação de ICMS. 
  
Palavras-Chave: Simples Nacional; Micro e Pequenas empresas; Recolhimento tributário; 
ICMS. 

 

 



 

ABSTRACT 
 
 
Given the importance of micro and small enterprises for the economy and the Brazilian 
society, the government issued a supplementary law 123/2009, known as Single National 
(SN). One of his goals is to relieve companies of State, Federal and Local government taxes, 
unifying the collection of eight charges in only one document collection, the other goal is to 
include businesses in the formal sector, since the law has facilitated the registration process of 
companies more agile and without bureaucracy. Analyzing the main state tax (ICMS), our 
research has centered on discussion of the effect of implementing the National Single on the 
amount of business in Ceará, in relation to tax collection, and noted that the statewide impact 
of this new rule brought in regard to starting a business in the state of Ceará. The result 
suggests that after the implementation of SN the number of registered companies has 
increased considerably compared to the number of companies registered before the 
implementation of SN. Moreover, the impact of the implementation of SN in the collection of 
the companies investigated is neutral, statistically, except only for those in the food sector, 
where the deployment of SN led to the increase in the collection of ICMS.  

Keywords: Single National, Micro and Small Enterprises, Tax Collection, ICMS. 
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1 Introdução 

 

 

As microempresas e as empresas de pequeno porte, doravante ME e EPP, 

respectivamente, são de fundamental importância para a economia brasileira, tanto pela sua 

capacidade geradora de empregos, quanto pelo grande número de estabelecimentos 

desconcentrados geograficamente. 

O fato dos pequenos negócios estarem desconcentrados propicia a criação de 

oportunidades àqueles com maior dificuldade de entrar no mercado de trabalho, como, por 

exemplo, o jovem que busca o primeiro emprego e as pessoas com mais de 40 anos. Além 

disso, as pequenas empresas são capazes de fixar as pessoas no local de origem, distribuir 

eqüitativamente renda e riqueza e estimular iniciativas individuais e coletivas. 

Esse segmento empresarial tem uma boa representação quanto ao Produto Interno 

Bruto (PIB), gera muitos empregos formais no país, e constitui a maioria de estabelecimentos 

formais existentes. Ressalte-se que a potencialidade desse tipo de empreendimento ultrapassa 

as fronteiras do território nacional, pois muitas já exportam uma considerável parcela de sua 

produção. 

No estado do Ceará, conforme dados da Secretaria da Fazenda (SEFAZ-CE) 

atualizados até 04 de setembro de 2009, existem 115.914 empresas cadastradas, destas 14.275 

(12,32%) têm seu regime de recolhimento normal, 86.219 (74,38%) são enquadradas como 

micro empresas ou empresa de pequeno porte e 29.695 (13.30%) estão como regimes 

especiais ou regime outros. 

Por esta importância, o poder público ao longo dos anos exerce uma política de 

estímulo para este segmento econômico e, agora, elaborou a Lei complementar 123/2006, 

conhecida como Simples Nacional (SN). Vendo os erros das tentativas passadas e 

consultando os vários representantes do poder econômico nacional, como a Confederação 

Nacional da Indústria (CNI), a Confederação Nacional do Comércio (CNC), entre outras 

entidades.  

Um dos principais objetivos desta Lei é desonerar as empresas de Tributos Federais, 

Estaduais e Municipais. Analisando o principal tributo estadual, o Imposto sobre Operações 
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relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações (ICMS), deseja-se constatar quais as 

conseqüências em relação às empresas que optaram pelo Simples Nacional (a partir de 01 de 

julho de 2007). 

Outro objetivo é incluir empresas na formalidade, uma vez que a Lei Complementar 

123/2006 facilitou e tornou o processo de cadastramento de empresas mais ágil e sem 

burocracia. Procuraremos observar que repercussão no âmbito estadual esta nova regra trouxe, 

no que se refere à abertura de empresas no estado do Ceará. 

Diante disso, este estudo tem como objetivo avaliar se as empresas que optaram pelo 

Simples estão pagando mais ou menos ICMS, bem como investigar se houve acréscimo de 

empresas formalizadas. 

O ICMS foi inserido na constituição brasileira de 1988 através do Art. 155, inciso II. É 

economicamente o tributo mais importante para os estados. Uma de suas características é a 

não cumulatividade, definido no Art. 155, § 2°, inciso I da Constituição Federal (CF); ou seja, 

por este principio em cada operação é assegurada ao contribuinte uma dedução 

correspondente aos montantes cobrados nas operações anteriores.    

Como o ICMS Antecipado, ICMS Substituição Tributária, ICMS Diferencial de 

Alíquota e ICMS FECOP (descreveremos estes modalidades de ICMS a seguir) ficaram fora 

das alíquotas do Simples e o estado do Ceará é um estado eminentemente consumidor 

(compra mais dos outros estados do que vende) e exige este ICMS logo na entrada de suas 

fronteiras (nos Postos Fiscais na divisa), aumentando o ICMS a pagar. Suspeita-se que estas 

empresas estejam pagando mais ICMS, pois além da alíquota estipulada pelo Simples 

Nacional, pagam ainda, o ICMS Antecipado, Substituição, Diferencial de alíquota e FECOP, 

portanto estariam optando pelo Simples, pelo conjunto de outros benefícios oferecidos pela 

Lei ou por não fazerem o cálculo para constatar se realmente é vantagem esta opção, e não 

por se beneficiarem de uma carga tributária menor, no que se refere ao ICMS (redução esta 

alardeada como uma das grandes vantagens do Simples Nacional)  

O ICMS Antecipado é o imposto que os estados cobram quando das entradas de 

mercadorias em sues território destinadas à comercialização. As empresas com tributação 

Normal, diferentemente da empresas do Simples pagam este tributo, quando das compras 



 15 

interestaduais e se creditam dele, quando fazem a sua apuração de ICMS mensal. A apuração 

do ICMS mensal de uma empresa com regime de recolhimento Normal dá-se da seguinte 

forma: resumidamente podemos dizer que é um confronto entre os débitos e os créditos de 

uma empresa. Quando uma empresa adquire mercadoria, ela se credita do valor do imposto 

destacado no documento fiscal. Quando esta empresa vende a mercadoria, incorporando ao 

seu custo, naturalmente uma margem de lucro, ela se debita do valor do imposto destacado no 

documento fiscal. Se ao final do período a soma dos créditos somados ao valor pago de ICMS 

Antecipado for superior aos débitos, a empresa transferirá este crédito para o mês seguinte. Se 

a soma dos créditos ao valor do ICMS Antecipado for inferior aos débitos, a empresa 

recolherá esta diferença no prazo estabelecido no regulamento. 

Somente alguns estados efetivaram esta cobrança antecipada. No Ceará chama-se 

Antecipado, e é cobrado sobre toda mercadoria destinada à comercialização, nos outros 

estados recebem outras denominações: Garantido, no Mato Grosso e na Paraíba. Todavia, em 

todos estados o propósito é o mesmo: garantir, antecipar e aumentar a arrecadação. Esta 

modalidade de cobrança produz muitos questionamentos jurídicos, afinal ele é cobrado antes 

de realizado o fato gerador do imposto, que é a venda da mercadoria. Portanto, uma empresa 

optante do Simples no Ceará, adquirindo mercadoria de outro estado pagará este tributo e não 

o aproveitará como crédito em sua apuração, uma vez que no regime Simples não há apuração 

de ICMS no sistema débito/crédito. Porém, um pagamento de valores estabelecidos de acordo 

com seu faturamento.  

Não obstante, para agravar ainda mais o situação das empresas optante do Simples, se 

ela adquirir mercadoria de uma empresa também optante do simples o valor do imposto será 

ainda maior, por o ICMS Antecipado ser o valor de um diferencial entre as alíquotas interna e 

interestadual. Se uma empresa no Ceará compra de uma empresa de outro estado também 

optante do Simples, esta não transfere crédito, portanto o destinatário pagará logo na entrada 

do estado a “alíquota cheia”, no caso 17%. 

A Substituição Tributária foi instituída pela Emenda Constitucional 03/1993 que 

inseriu o §7 ao Art. 150 da CF: “A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária 

a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva 

ocorrer posteriormente, assegurado à imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso 

não se realize o fato gerador presumido” sendo este sujeito passivo estabelecido pela Lei 

Complementar 87/1996 (Lei Kandir).  Por este instrumento é atribuída a responsabilidade pela 
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retenção e recolhimento do ICMS ao industrial, produtor ou remetente da mercadoria, na 

condição de contribuinte substituto de determinadas mercadorias, definidas em Convênios e 

Protocolos, firmados entre os estados através do CONFAZ. Por este regime é calculado o 

imposto, através de estipulação de valores de margem agregados sobre fatos geradores que 

deverão ocorrer posteriormente. Caso o remetente não faça esta retenção, a responsabilidade 

passa para o adquirente da mercadoria. Os valores destas operações não mais farão parte da 

apuração do imposto mensal, uma vez que a tributação já foi calculada para toda a cadeia, até 

o consumidor final.  

No Ceará, alem da Substituição Tributária estabelecida entre os estados de certas 

mercadorias definidas em Convênios e Protocolos, é comum a chamada Substituição Interna, 

onde o Estado seleciona alguns produtos, ou alguns contribuintes por segmento econômico 

para efetuar a cobrança da Substituição Tributária. O mesmo comentário feito para o ICMS 

Antecipado cabe para o ICMS Substituição: as empresas do Simples pagam este tributo fora 

do valor estipulado na tabela do Simples estabelecido levando como parâmetro o seu 

faturamento.  

Este mecanismo da Substituição Tributária é criticado por muitos tributaristas, entre 

eles Carrazza (2008) que cita: “Com o fito de estancar a sonegação deste imposto e, também, 

de facilitar os trabalhos fiscalizatórios, o ICMS está sendo cada vez mais exigido não de 

realizador do fato imponível, mas de terceira pessoa, antes mesmo da própria ocorrência da 

operação mercantil. Esta prática que as autoridades fazendárias aplaudem não resiste, porém 

ao teste de constitucionalidade”.  

O Diferencial de Alíquota é cobrado sobre bens do ativo ou consumo que as empresas 

adquirem. A cobrança corresponde à diferença entre a alíquota interna, no caso do Ceará 17% 

e a alíquota interestadual, 7% ou 12%, dependendo do estado remetente. O Diferencial de 

Alíquota configura-se outra modalidade de tributo cobrado à margem do estipulado através 

das tabelas do Simples. 

Para fomentar o Fundo Estadual de combate à pobreza, FECOP, o governo no Ceará 

editou a Lei Complementar n° 37 de 26 de novembro de 2003. Esta Lei tem o objetivo de 

amenizar os efeitos da miséria no Estado. O FECOP incide sobre mercadorias consideradas 

supérfluas, como bebidas alcoólicas, fumo, entre outras, mas, incidente também sobre 

mercadorias de questionável enquadramento como supérfluo, como a energia elétrica e 
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gasolina. O FECOP trata-se de outro tipo de ICMS cobrado no estado do Ceara também das 

empresas do Simples. 

São comuns os comentários de empresários e analistas de que as empresas estariam 

pagando mais ICMS com a implantação do simples. Para constatarmos se as empresas 

cearenses estão pagando mais ou menos ICMS selecionaremos um rol de empresas ativas 

optantes do Simples. Verificaremos sua arrecadação mensal no período logo após a 

implantação do Simples (Um ano: de 01.07.2007 a 30.06.2008) e compararemos a 

arrecadação destas mesmas empresas no ano anterior à vigência do Simples. Selecionaremos 

também um rol de empresas que, pelo seu faturamento, teriam condições de se enquadrarem 

no Simples, mas, por opção ou por algum outro impedimento (em débito com a Fazenda, por 

exemplo) não se enquadraram com o Simples. Também para estas empresas verificaremos sua 

arrecadação mensal no período logo após a implantação do Simples (Um ano: de 01.07.2007 a 

30.06.2008) e compararemos a arrecadação destas mesmas empresas no ano anterior à 

vigência do Simples. 

Para saber se esta Lei levou mais empresas para a formalidade, verificar-se-á a 

quantidade mensal de empresas cadastradas no Estado três anos anteriores à implantação do 

Simples e compararemos com a quantidade de empresas cadastradas após a vigência do 

Simples. 

Diante do exposto, esta pesquisa está organizada em seis capítulos, incluindo esta 

introdução. O próximo apresenta um histórico do tratamento diferenciado para as Micro e 

Pequenas Empresas. A Lei Complementar 123/2003 que regulamenta Simples Nacional e 

apresentada no terceiro capítulo, assim como o cálculo e a critica ao Simples. A fonte e o 

tratamento dos dados são discutidos a seguir. Em seguida, no quinto capítulo são feitas as 

prospecções dos resultados. E, por fim, são acrescidas as considerações finais.  
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2 Histórico do Tratamento Diferenciado para as Micro e Pequenas Empresas 

 

 

As ME e EPP no Brasil sempre tiveram uma atenção especial de lideranças sociais e 

políticas, pois sempre foram bem representadas no poder econômico nacional. Contudo, ao 

longo do tempo poucas ações produtivas foram efetivadas. 

O tratamento diferenciado e favorecido dispensado às microempresas e empresas de 

pequeno porte foi inserido na redação originária da Constituição de 1988 no seu artigo 179, 

portanto, fora do capítulo tributário. 

“A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios dispensaram às micro 

empresas e as 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”. 

Várias leis foram aprovadas, mas esta previsão Constitucional originária nunca foi 

plenamente efetivada, como imaginado pelo legislador constituinte e como desejavam as 

lideranças deste segmento. 

 Entre estas leis, seguindo previsão constitucional, o governo federal editou a Lei 

9.317 de 05 de dezembro de 1996, instituindo o Sistema Integrado de Pagamentos de 

Impostos e Contribuições, que ficou conhecido como Simples Federal. A inscrição no 

Simples Federal implicava o pagamento mensal simplificado de cinco tributos Federais: 

Imposto de renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição para os programas de Integração social 

e da formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP), Contribuição Social sobre o 

lucro líquido (CSLL) e Contribuição para a Seguridade Social e no seu artigo quarto abria a 

possibilidade da inclusão dos tributos ICMS e ISS mediante celebração de Convênios com os 

estados e municípios, mas tais Convênios nunca foram realizados. 

O problema persistia: o Congresso Nacional somente podia legislar sobre Tributos 

Federais, simplificando os seus procedimentos, mas não tinha competência de legislar sobre 

tributos estaduais e municipais. 
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Cada Unidade Federada concedia o tratamento econômico-tributário conforme o seu 

entendimento e conveniência, estabelecendo limites de enquadramentos das empresas e 

alíquotas de recolhimento muito diferentes. Por exemplo, o Ceará através da Lei 13298 de 02 

de abril de 2003 estabeleceu o seu modelo tributário para as Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte, criando a Microempresa Social com receita bruta de até 20.000 UFIRCE, 

estabelecendo o limite de 49.000 UFIRCE para Microempresa e 200.000 UFIRCE para as 

Empresas de Pequeno Porte. 

A solução começou a se desenhar com a Emenda Constitucional n° 42 de dezembro de 

2003 que trouxe a experiência do Simples Federal para dentro do capítulo do Sistema 

Financeiro Nacional, no artigo 146, delegando para a Lei Complementar a definição do 

tratamento diferenciado e favorecido para as ME e EPP, inclusive o poder de instituir um 

regime único de arrecadação. Foi estabelecido a partir daí a base para um novo modelo de 

tributação para as ME e EPP. 

Com a Emenda 42 foi aberto o processo legislativo para formatação da Lei 

complementar que daria cara a este novo modelo de tributação e os atores movimentaram-se. 

À frente o SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena Empresa juntamente 

com a CNI, a CNC, a CNA (Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil), 

Confederação Nacional dos Transportes (CNT), Confederação Nacional das Instituições 

Financeira (CNF), a Confederação de Jovens Empresários (CONAJE) e a Confederação das 

Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB). 

A Lei Geral levou quase três anos, entre elaboração e sanção, e foi discutida 

amplamente em quase todo o país em fóruns organizados por entidades de classe 

empresariais. Desta forma a promulgação da Lei Complementar 123/2006 trouxe esta 

uniformização de patamares de faturamento bruto anual para conceituação de Micro e 

Pequenas Empresas e maior simplificação das obrigações tributárias. 

E agora, diferentemente do Simples Federal (Lei 9.137 de 1996), o Simples Nacional 

possui natureza de Lei Complementar, pois regulamenta norma geral do art. 146 da 

Constituição Federal. Este status o protege de eventuais ataques que possam lhe retirar a 

essência uniformizadora. 



 20 

Portanto, a partir de 01 de julho de 2007 ficou revogada a Lei federal 9.137 de 1996 

bem como deixaram de produzir efeitos as normas criadas pelos Estados da Federação que 

concediam sistemas simplificados para tributos estaduais. 
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3 Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, a Lei Complementar 123/2006: O Simples 

Nacional 

 

 

Em 15 de dezembro de 2006 foi promulgada a Lei Geral das Micro e Pequenas 

Empresas (Lei Complementar 123/2006), também conhecida como Simples Nacional que 

estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às 

microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, no que se refere ao regime único de arrecadação, inclusive 

obrigações acessórias; ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, e ao 

acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições de bens e 

serviços pelos poderes públicos, à tecnologia, ao associativismo e às regras de inclusão. 

Ressaltamos que a adesão a este regime por parte das empresas é feita de forma espontânea.   

O Simples Nacional é administrado e regulamentado pelo Comitê Gestor do Simples 

Nacional, com representantes da União, dos Estados e dos Municípios. Toda normatização e 

gerência tributária é exercida por este Comitê, vinculado ao Ministério da Fazenda, composto 

de quatro representantes da Secretaria da Receita Federal do Brasil, dois dos Estados e do 

Distrito Federal indicados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) e dois 

dos Municípios (indicado pela entidade representativa das Secretarias de Finanças), sendo 

este comitê presidido pelo representante por representantes da União. 

 Esse sistema concedeu tratamento diferenciado e favorecido para micro e pequenas 

empresas por estabelecer uma forma unificada de recolhimento de tributos através de 

aplicação de alíquotas progressivas incidentes sobre uma base de cálculo que é a Receita 

Bruta mensal no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

A aprovação da referida Lei pode ser considerada como uma pequena reforma 

tributária, tendo em vista as alterações na vida econômica e tributária destas empresas, senão 

vejamos: 

- Unifica o recolhimento de oito tributos, sendo seis federais, um estadual e um municipal 

(IRPJ, IPI, PIS/PASEP, CSLL, COFINS, Cota Patronal, ICMS, ISS) que passam a ser 

recolhidos em um único documento de arrecadação;  
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- Gera unicidade entre Estado, União e Município no processo de registro e baixa destas 

empresas, sem a cobrança de taxas;  

- Simplificação nos requisitos de segurança sanitária, controle ambiental e prevenção contra 

incêndio;  

- Concessão de alvará de funcionamento imediato após o registro da empresa por parte do 

Município;  

- Registro da empresa independente de débitos fiscais, previdenciários ou trabalhistas por 

parte de seus sócios; e também sem a exigência de contrato de locação ou registro do imóvel; 

- Participação de licitação, com obrigatoriedade de comprovação de regularidade fiscal 

somente quando da assinatura do contrato e preferência no critério de desempate. (Se a 

proposta apresentada pela ME for 10% superior à proposta mais bem classificada é 

considerado empate); 

- Possibilidade de certames licitatórios exclusivos para pequenas empresas nas contratações 

inferiores a R$ 80.000,00; 

- Simplificação das relações do trabalho; 

- Estímulo ao crédito e a capitalização através de bancos com linhas de créditos especificas 

para ME e EPP; 

- Estímulo às inovações através de agências de fomento. 

Em conformidade com a Lei 123/06, podem optar pelo Simples as microempresas que 

auferem Receita Bruta menor ou igual a R$240 mil, em cada ano calendário. No caso das 

empresas de pequeno porte, a Receita Bruta deve ser superior a R$ 240 mil e igual ou inferior 

a R$ 2,4 milhões. 

Em relação aos estados, eles poderão optar pela aplicação, para efeito de recolhimento 

do ICMS na forma do Simples Nacional em seus respectivos territórios, da seguinte forma: 

- Os estados cuja participação no Produto Interno Bruto brasileiro seja de até 1% poderão 

optar pela aplicação, em seus respectivos territórios, das faixas de receita bruta anual até R$ 
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1.200.000,00; 

- Os estados cuja participação no Produto Interno Bruto brasileiro seja de mais de 1% e de 

menos de 5% poderão optar pela aplicação, em seus respectivos territórios, das faixas de 

receita bruta anual até R$ 1.800.000,00; e 

- Os estados cuja participação no Produto Interno Bruto brasileiro seja igual ou superior a 5% 

ficam obrigados a adotar todas as faixas de receita bruta anual (R$ 2.400.000,00). 

Conforme pesquisa IBGE, em 2006 o Ceará contava com a participação de 1,95% do 

PIB Nacional, portanto determinou um limite de R$ 1.800.000,00. A Figura 1 reporta os 

sublimites do Simples Nacional por Estado para o ano de 2008. 

 
Figura 1: Os sublimites do Simples por Estado 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Em conformidade com a Figura 1, verifica-se que os estados do Acre, Amapá, 

Alagoas, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e 

Tocantins adotaram o sublimite de receita bruta de até R$ 1.200.000,00; enquanto os estados 

do Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará e 

Pernambuco adotaram o sublimite de receita bruta de até R$ 1.800.000,00; e, por fim, nos 

estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, Santa 
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Catarina, Paraná e no Distrito Federal foram utilizadas todas as faixas de receita bruta anual, 

ou seja, até R$ 2.400.000,00. 

Desta forma, uma empresa pode ser enquadrada para fins de Tributos Federais como 

Simples, mas quanto ao Tributo Estadual (ICMS) e Municipal (ISS) não. Por exemplo, uma 

empresa do Ceará com faturamento bruto anual de R$ 2.000.000,00 poderá estar enquadrada 

no Simples nacional para fins de Tributos Federais, mas para o ICMS e ISS terá uma 

tributação Normal. 

A receita bruta, entretanto, não é a única condição para enquadramento. Existem 

situações que inviabilizam o enquadramento, tais como empresa que: 

- Possua débito com o INSS, ou com as Fazendas públicas Federal, Estadual ou Municipal; 

- Exerça atividade de importação de combustível; 

- Exerça produção ou venda de cigarros, refrigerantes, cervejas e outras bebidas alcoólicas; 

- Em seu capital tenha participação de outra Pessoa Jurídica; 

-Tenha filial no exterior; 

-Tenha um sócio que participe de outras empresas com receita líquida acima do valor 

estabelecido como limite do Simples ( R$2.400.000,00); 

-Sejam cooperativas;  

- Sejam instituições financeiras; 

-Sejam Sociedades Anônimas; 

A partir desta lei, a abertura e o fechamento das empresas devem levar em 

consideração a unicidade do processo de abertura ou fechamento, evitando a duplicidade de 

exigência e garantindo a linearidade do processo. Além disso, os órgãos e entidades 

envolvidas na abertura e fechamento das empresas, dos três âmbitos do governo, deverão 

manter a disposição dos usuários informações, orientações e instrumentos que permitam 

acompanhar todo o processo. 
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 Os tributos deverão ser pagos até o último dia útil da primeira quinzena do mês 

subseqüente àquele em que houver sido auferida a receita bruta (conforme Art. 16 da 

resolução n° 005 do CGSN - Comitê Gestor do Simples Nacional). 

Estas empresas optantes pelo Simples não farão jus a apropriação nem a transferirão 

créditos relativos a impostos ou contribuição abrangidos pelo Simples Nacional, conforme 

Art. 23 da Lei Complementar 123/2009.  

 

 

3.1 O cálculo do Simples Nacional 

 

 

Para o cálculo do valor devido mensalmente pelas micro e empresas de pequeno porte, 

optantes pelo Simples Nacional, existem planilhas que diferenciam indústria, comércio e 

serviços. Para cada planilha há vinte faixas de receitas brutas com suas alíquotas 

correspondentes. Para determinar a alíquota que pagará, a empresa utilizará a receita bruta 

acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração. 

Para exemplificarmos o cálculo do Simples reproduzimos abaixo a tabela da indústria 

e detalharemos uma das faixas: uma empresa industrial com faturamento de R$ 840.000,01 a 

R$ 960.000,00 pagará uma alíquota total de 8,95%, assim distribuídos: 0,39% de Imposto de 

Renda Pessoa Jurídica, 0,39% de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, 1,17% de 

COFINS, 0,28% de PIS/PASEP, 3,35% de Contribuição Patronal Previdenciária, 2,87% de 

ICMS e 0,50% de IPI. 

Focando no ICMS: uma empresa com este faturamento mencionado, optante do 

simples pagará de ICMS uma alíquota de 2,87 sobre o seu faturamento, somado a todo 

imposto pago por Substituição Tributária, Antecipado, Diferencial de Alíquota e FECOP. 
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Tabela 1: Partilha do Simples Nacional na Indústria 

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP CPP ICMS IPI 

Até 120.000,00 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,75 1,25 0,50 

De 120.000,01 a 240.000,00 5,97 0,00 0,00 0,86 0,00 2,75 1,86 0,50 

De 240.000,01 a 360.000,00 7,34 0,27 0,31 0,95 0,23 2,75 2,33 0,50 

De 360.000,01 a 480.000,00 8,04 0,35 0,35 1,04 0,25 2,99 2,56 0,50 

De 480.000,01 a 600.000,00 8,10 0,35 0,35 1,05 0,25 3,02 2,58 0,50 

De 600.000,01 a 720.000,00 8,78 0,38 0,38 1,15 0,27 3,28 2,82 0,50 

De 720.000,01 a 840.000,00 8,86 0,39 0,39 1,16 0,28 3,30 2,84 0,50 

De 840.000,01 a 960.000,00 8,95 0,39 0,39 1,17 0,28 3,35 2,87 0,50 

De 960.000,01 a 1.080.000,00 9,53 0,42 0,42 1,25 0,30 3,57 3,07 0,50 

De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 9,62 0,42 0,42 1,26 0,30 3,62 3,10 0,50 

De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 10,45 0,46 0,46 1,38 0,33 3,94 3,38 0,50 

De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 10,54 0,46 0,46 1,39 0,33 3,99 3,41 0,50 

De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 10,63 0,47 0,47 1,40 0,33 4,01 3,45 0,50 

De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 10,73 0,47 0,47 1,42 0,34 4,05 3,48 0,50 

De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 10,82 0,48 0,48 1,43 0,34 4,08 3,51 0,50 

De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 11,73 0,52 0,52 1,56 0,37 4,44 3,82 0,50 

De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 11,82 0,52 0,52 1,57 0,37 4,49 3,85 0,50 

De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 11,92 0,53 0,53 1,58 0,38 4,52 3,88 0,50 

De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 12,01 0,53 0,53 1,60 0,38 4,56 3,91 0,50 

De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 12,11 0,54 0,54 1,60 0,38 4,60 3,95 0,50 

Fonte: Anexo II da lei Complementar 123/2006 
Nota: os valores no corpo da tabela estão expressos em porcentagens (%). 
 

 

3.2 Crítica ao Simples  

 

 

No aspecto econômico há o risco de dupla tributação; isto se dá, pois as empresas 

optantes do Simples além de pagarem o ICMS Simples não estão dispensadas destes impostos 

cobrados na fronteira, como Antecipado e da Substituição. Logo, se a empresa adquire 

mercadorias de outra unidade da federação paga o imposto na fronteira e não tem como se 

aproveitar deste crédito uma vez que paga o Simples pelo seu faturamento sem direito a se 

creditar do valor pago Antecipado. Outro agravante é que as empresas do Simples não 

transferem crédito, ou seja, ao se adquirir mercadoria de empresa do Simples, no cálculo do 
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imposto não é deduzida o crédito de origem, que sendo de uma empresa normal deduziria. 

Este fato gera impacto direto sobre a adesão ao programa. A empresa teria que dimensionar se 

é vantagem aderir ao programa. Se o suposto aumento de ICMS é compensado pela 

diminuição dos outros tributos. 

Outra crítica que se faz, é que esta impossibilidade das empresas do Simples 

transferirem crédito está fazendo com que as grandes empresas industriais priorizem adquirir 

insumos de empresas que transfiram crédito, ou seja, compram de empresas não optantes do 

Simples, ou, ao adquirirem insumos de empresas do Simples, negociam descontos para 

compensar o não aproveitamento do crédito, prejudicando as pequenas empresas. 

Além disso, a lei sofre restrições porque não prevê correção monetária para os limites 

de enquadramento. Isto fará com que, com o passar do tempo, sem a correção pelos índices de 

inflação, empresas migrarão de faixas aumentando a sua tributação.   

No aspecto constitucional, Lange e Gonçalves (2007) levantam questionamentos 

quanto à disposição da União de avocar para si a tarefa de legislar em nome dos estados e 

municípios da federação, inclusive revogando regimes especiais próprios de estados e 

municípios, revogação essa que violenta o pacto federativo. Os autores afirmam que a União 

parte do falso pressuposto que tem autorização constitucional para fazê-lo. 
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4 Fonte e Tratamento da Base de Dados 

 

 

Para realização desse estudo, foram obtidos junto à Secretaria de Fazendo do Estado 

do Ceará a receita tributária das empresas que optaram pelo Simples, e aquelas que fazem o 

perfil para aderir a esta modalidade, mas não o fizeram. Deste modo, comparamos dois grupos 

de empresas registradas no Cadastro Geral da Fazenda do Estado do Ceará. O primeiro grupo 

de empresas são as que optaram pelo Simples, denominados de grupo de tratamento. Estão 

inseridas neste grupo todas as empresas que optaram pelo Simples e estavam ativas nos três 

anos anteriores a esta opção. O banco de dados é composto por 38.182 empresas. Deste modo, 

verificamos os seus recolhimentos mensais de ICMS (todas as receitas tais como ICMS 

Normal, Antecipado, Substituição, FECOP e Diferencial de Alíquota) nos três anos anteriores 

a esta opção; ou seja, com a data dos efeitos desta alteração iniciou-se em primeiro de julho 

de 2007, foi feita a opção pelos dados dos recolhimentos entre julho de 2004 a junho de 2007.  

O segundo grupo de empresas tinha condições, pelo porte de optar, mas por algum 

motivo (por ter algum débito, por exemplo, ou por não querer) não foram enquadradas no 

Simples, também selecionamos as que estavam ativas nos três anos anteriores a data da 

possível opção pelo Simples. Será o nosso grupo de controle. Neste banco de dados constam 

5.747 empresas. Analisamos os seus recolhimentos nos mesmos períodos que fizemos no 

grupo anterior. 

 Inicialmente verificamos os efeitos dentro do mesmo grupo; ou seja, compararemos 

os grupos de controle e tratamento isoladamente, entre o período anterior e após implantação 

do SN. Não obstante, posteriormente verificaremos os efeitos entre os grupos de tratamento e 

controle antes e após a exposição ao evento do SN, por Código de Atividade Econômica 

(CNAE).  

Para enriquecer esta pesquisa, além dessas comparações, utilizar-se-á o método da 

diferenças das diferenças para verificar se a facilidade do Simples trouxe alguma alteração no 

recolhimento tributário das empresas por CNAE. 



 29 

5 Prospecções dos Resultados 

 

 

Este capítulo se reserva à discussão da análise gráfica e estatística para verificar se 

existe mudança na receita tributária entre os grupos de controle e tratamento que optaram pelo 

simples nacional.  

Para que fosse possível a análise do evento, foi empregado um teste para comparação 

de médias (estatística-t) para ambos os grupos antes e após o SN e comparada a média das 

diferenças. Sendo assim, optou-se por considerar um ano antes e um ano depois da 

implantação do SN; ou seja, o período de julho de 2006 a junho de 2007 se refere ao período 

antes do SN, enquanto, de julho de 2007 a junho de 2008 é utilizado como após.  

Com a implantação do SN no terceiro trimestre de 2007 evidencia-se no Gráfico 1, a 

formação de um grupo de pontos em um nível mais elevado que o anterior ao SN.  Ou seja, 

após a implantação do Simples o número de empresas cadastradas cresceu, se comparado com 

o numero de empresas cadastradas antes da implantação do Simples. Com esta conclusão 

ficou comprovado que as facilidades trazidas pela esta nova lei, contribuíram para trazer 

empresas à formalidade, quer sejam novas empresas, quer sejam empresas informais que se 

tornaram regulares perante o fisco. 
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                              Gráfico 1: Número de empresa cadastrada por trimestre no Simples 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações da SEFAZ-CE. 
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5.1 Média Mensal de Recolhimento 
 

 

Tabulamos a média mensal do recolhimento de ICMS das empresas nos dois grupos e 

analisamos no gráfico abaixo, comparamos o comportamento da média ao longo do tempo, 

inserindo no gráfico a diferença entre eles. Como a data de implantação do SN foi 01 de julho 

de 2008, consideraremos o período de doze meses, desta data até 30 de junho de 2008 e nos 

períodos anteriores contamos o tempo da mesma forma, começando em 01 de julho e 

terminando em 30 de junho, e para melhor análise verificaremos três anos anteriores ao SN.  
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            Gráfico 2: Recolhimento Tributário mensal, grupos de Controle e Tratamento. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações da SEFAZ-CE. 
 

Analisando estes resultados, verifica-se que o grupo de tratamento manteve uma 

trajetória ascendente do recolhimento de ICMS, enquanto no grupo de controle a trajetória é 

decrescente. Além disso, constata-se que o grupo de controle no ano anterior ao SN 

encontrava-se com uma média de R$ 1.066,00 passando para R$ 919,00 após o SN. Já no 

grupo de tratamento a média mensal de recolhimento que estava no nível de R$ 328,00 passou 

para R$ 350,00 após o SN. Mediante esta análise, verifica-se, a priori, que a implantação do 

SN afetou de forma diferente os dois grupos de empresas.  
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5.2 Recolhimento mensal dos grupos 
 

 

Esta seção é semelhante a anterior, contudo, considerou-se aqui o recolhimento mensal 

de ICMS das empresas cearenses que pertencem ao grupo de controle e tratamento. A Tabela 

25, Anexo, apresenta o recolhimento mensal, a partir de julho de 2004 a junho de 2008, para 

os grupos em questão. 

O Gráfico 3 reporta o comportamento temporal do recolhimento mensal entre os 

grupos de controle e tratamento, com a diferença entre eles. Nota-se que o comportamento 

entre os grupos diverge, uma vez que o grupo tratamento assume uma trajetória ascendente 

enquanto o grupo controle decresce. A linha tracejada marca a implantação do Simples 

Nacional, julho de 2007, e após esse marco é visivel que existe uma diferença entre o 

recolhimento mensal dos grupos em questão. 
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Gráfico 3: Recolhimento Tributário mensal, grupos de Controle e Tratamento. 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações da SEFAZ-CE. 
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5.3 Média trimestral por Código de Receita  
 

 

Este segmento se propõe a apresentar o recolhimento trimestral por código de receita 

dos grupos de tratamento e controle. Todavia, para analisar o tratamento (efeito do SN) 

focaremos o terceiro trimestre de 2007. O Quadro 1 descreve os códigos de receita, bem como 

a descrição da receita.  

Código da receita Descrição da receita 

1015 ICMS regime mensal de apuração 
1023 ICMS antecipado 
1031 ICMS substituição entrada interestadual 
1040 ICMS auto de infração 
1058 ICMS substituição saída 
1066 ICMS divida ativa 
1074 ICMS parcelamento 
1082 ICMS importação 
1090 ICMS diferencial de alíquota 
1104 ICMS substituição entrada interna 
1112 ICMS estoque final 
1120 ICMS outros 
1139 ICMS transporte de carga 
1147 ICMS diferido FDI 
1155 ICMS mensal simples nacional 
2020 Adicional ICMS FECOP 

Quadro 1: Códigos de Receitas Tributárias.  

Fonte: SEFAZ-CE. 

Note que como parâmetro o marco do Simples, o que parece sinalizar o Código da 

maior Receita (1023-ICMS Antecipado) mantém o mesmo nível, a Substituição Tributária 

(1031) cresce, o ICMS Normal (1015) desaba e isso é explicado porque estas empresas que 

pagavam neste Código passaram a pagar no Código pelo Código do SN (1155), isto explica 

por que esta Receita começa a aparecer no trimestre da implantação do SN. 
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Gráfico 4: média de recolhimento trimestral por Código de Receita do grupo de tratamento 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações da SEFAZ-CE. 

Em contrapartida, no grupo de Controle todas as receitas mostram uma evolução no 

tempo dentro de um mesmo nível e como era de se esperar a Receita do SN não consta. 

Todavia, é possível perceber que existe diferença entre o recolhimento por código de receita. 
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Gráfico 5: média de recolhimento trimestral por Código de Receita do grupo de controle 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações da SEFAZ-CE. 

Ao analisar a média trimestral por código de receita Tributária para a fronteira do 

grupo de tratamento, e tabulando apenas as receitas do ICMS cobradas por ocasião das 

entradas de mercadorias no estado, Antecipado e Substituição, nota-se que estas Receitas no 

Grupo de Tratamento, principalmente a substituição, apresentam um aumento consistente, 

enquanto o Antecipado sobe nos dois trimestres após o SN para depois cair. Em contrapartida, 

o grupo de Controle não sofre grandes alterações, Gráficos 6 e 7. 
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Gráfico 6: Média de recolhimento trimestral de Antecipado (1023) e Substituição (1031) nos postos fiscais de 
divisa do grupo tratamento. 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações da SEFAZ-CE. 
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Gráfico 7: Média de recolhimento mensal de Antecipado (1023) e Substituição (1031) nos postos fiscais de 
divisa do grupo controle. 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações da SEFAZ-CE. 

Ao tabular pela média trimestral por segmento econômico (indústria, comércio 

atacadista e comércio varejista) para o grupo tratamento, nota-se, em conformidade com o 

Grafico 8, que o recolhimento da indústria e do comércio atacadista apresentam uma 

tendencia comum, e são relativamente próximos; enquanto isso, o comércio varejista, após o 

SN apresenta uma tendência de crescimento. 



 35 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2004 -

3º TRIM

2004 -

4º TRIM

2005 -

1º TRIM

2005 -

2º TRIM

2005 -

3º TRIM

2005 -

4º TRIM

2006 -

1º TRIM

2006 -

2º TRIM

2006 -

3º TRIM

2006 -

4º TRIM

2007 -

1º TRIM

2007 -

2º TRIM

2007 -

3º TRIM

2007 -

4º TRIM

2008 -

1º TRIM

2008 -

2º TRIM

M
il
h
a
r
e
s

0 1- I ND US TR IA 0 7 - COM ER CI O ATAC ADI S TA 0 8 - C OM ERCI O VAR EJ I S TA

 
Gráfico 8: Média trimestral por segmento do grupo tratamento 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações da SEFAZ-CE. 

No grupo de controle, por sua vez, o comportamento temporal do comércio varejista 

quando do inicio do SN apresenta um discreto crescimento, mas nos trimestres seguintes 

mostra forma decrescente. No segmento Comércio Atacadista e Indústria o fato da existência 

do Simples parece não alterar significativamente os níveis de arrecadação destes segmentos. 
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Gráfico 9: Média trimestral por segmento do grupo controle 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações da SEFAZ-CE. 
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5.4 Média trimestral do maior número de empresas por CNAE 
 

 

O maior número de empresas cadastradas por Código Nacional de Atividade 

Econômica (CNAE) está atrelado ao comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 

(4781400), comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos 

alimentícios (4712100), comércio varejista de materiais de construção em geral (4744099), 

comércio varejista de móveis (4754701) e, por fim, o comércio a varejo de peças e acessórios 

novos para veículos automotores (4530703). 

Os gráficos 10 e 11 reportam o comportamento temporal do recolhimento tributário 

por CNAE para as empresas que optaram pelo simples (grupo tratamento), sendo que a linha 

tracejada laranja marca a implantação do SN. Nota-se que todos os CNAEs apresentaram um 

aumento de recolhimento tributário no trimestre de implantação do SN, contudo, não se pode 

inferir que este feito se deve exclusivamente ao SN. Não obstante, este grupo de empresas 

cearenses aparenta ter uma trajetória ascendente após junho de 2007. 

 
Gráfico 10: Média trimestral das empresas por CNAE do grupo Tratamento 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações da SEFAZ-CE. 

O grupo controle (empresas que poderiam ter optado pelo SN, mas não o fizeram) 

apresenta trajetória descendente no recolhimento tributário. 
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Gráfico 11: Média trimestral das empresas por CNAE do grupo controle 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações da SEFAZ-CE. 

A partir de agora, a análise sobre o grupo de controle e tratamento, antes e após o 

Simples nacional, será discriminada por CNAE, por meio de uma investigação estatística para 

validar (ou refutar) os resultados extraidos destas análises graficas. Esta investigação tem 

como hipótese nula que não existe diferença entre o recolhimento tributário médio dos grupos 

controle e tratamento antes e após o SN e nem entre os grupos.  

A Tabela 2 reporta a comparação da receita tributária média dos grupos controle e 

tratamento antes e após o Simples, assim como entre os grupos também antes e após, para o 

CNAE de vestuário. A partir da análise do teste t, pode-se inferir que existe diferença entre o 

recolhimento tributário médio, ao nível de 5% de significância, ao comparar o grupo de 

controle ao de tratamento, antes e após o simples nacional; ou seja, rejeita a hipótese nula. Por 

outro lado, não existe diferença no recolhimento tributário médio dos grupos, controlando 

pelo período antes e após o Simples Nacional. 

Tabela 2: Resultados do teste para igualdade do recolhimento tributário médio para o CNAE de Vestuário.  

 Media Erro Padrão-Médio Estatística – t  df p-valor  Resultado  

Controle (antes x depois) -999,94 1071,28 -0,93 190 0,352 Não rejeita 

Tratamento (antes x depois) -198,96 160,99 -1,24 2108 0,217 Não rejeita 

Controle x Tratamento (antes) 5386,54 2170,88 2,48 203 0,014 Rejeita 

Tratamento x Controle (depois) -11378,23 2740,69 -4,15 216 0,000 Rejeita 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados do software SPSS 17.0. 

 Ao analisar o CNAE do setor alimentício, Tabela 3 pode-se dizer que neste caso, 

existe diferença entre o recolhimento tributário em todos os tipos de comparações ao nível de 

5% de significância, isto é, rejeita-se a hipótese nula. Nestes termos, pode-se dizer que existe 
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diferença entre o recolhimento tributário entre e dentro dos grupos de controle e tratamento, 

antes e após o Simples Nacional. 

Tabela 3: Resultados do teste para igualdade do recolhimento tributário médio para o CNAE de Alimentos. 

 Media Erro Padrão-Médio Estatística – t  df p-valor  Resultado  

Controle (antes x depois) 899,52 312,53 2,88 388 0,004 Rejeita 

Tratamento (antes x depois) 402,10 36,84 10,92 7287 0,000 Rejeita 

Controle x Tratamento (antes) 1670,62 408,03 4,09 589 0,000 Rejeita 

Tratamento x Controle (depois) -1084,66 464,47 -2,34 350 0,020 Rejeita 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados do software SPSS 17.0. 

A Tabela 4, por sua vez, reporta os resultados para o teste de igualdade entre as medias 

de recolhimento tributário antes e após o Simples para os grupos de controle e tratamento, 

assim como entre os grupos, para o CNAE de Construção. Em relação aos resultados, estes 

sugerem a existência de diferença na receita tributária somente do grupo de tratamento antes e 

depois do Simples, os demais, não há indícios de diferença, uma vez que o p-valor desses 

testes supera o nível de significância.  

Tabela 4: Resultados do teste para igualdade do recolhimento tributário médio para o CNAE de Construção. 

 Media Erro Padrão-Médio Estatística – t df p-valor  Resultado  

Controle (antes x depois) -1511,23 1095,09 -1,38 113 0,170 Não rejeita 

Tratamento (antes x depois) -1413,95 168,47 -8,39 1726 0,000 Rejeita 

Controle x Tratamento (antes) -1165,01 2242,00 -0,52 141 0,604 Não rejeita 

Tratamento x Controle 
(depois) 

-5524,99 3443,36 -1,61 123 0,111 Não rejeita 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados do software SPSS 17.0. 

No caso do segmento de móveis, Tabela 5 pode-se inferir que não existe diferença 

estatística entre o recolhimento tributário dos grupos de controle e tratamento, e nem entre os 

grupos, antes e após o Simples.  

Tabela 5: Resultados do teste para igualdade do recolhimento tributário médio para o CNAE de Móveis. 

 Media Erro Padrão-Médio Estatística – t  df p-valor  Resultado  

Controle (antes x depois) 4081,82 3744,47 1,09 91 0,279 Não rejeita 

Tratamento (antes x depois) -460,64 342,15 -1,35 669 0,179 Não rejeita 

Controle x Tratamento (antes) 2394,82 4952,29 0,48 116 0,630 Não rejeita 

Tratamento x Controle (depois) 2769,84 4701,92 0,59 92 0,557 Não rejeita 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados do software SPSS 17.0. 

Observando os resultados da Tabela 6, nota-se que no CNAE de veículos não existe 

diferença entre o recolhimento tributário médio entre os grupos de tratamento e controle 

depois do Simples (isto é, de julho de 2007 a julho de 2008). Contudo, existe diferença, 

estatisticamente significante ao nível de 5%, dentro dos grupos de controle e tratamento, ao 
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comparar antes e após, assim como ao comparar o recolhimento dos grupos de controle e 

tratamento antes do Simples. 

Tabela 6: Resultados do teste para igualdade do recolhimento tributário médio para o CNAE de Veículos. 

 Media Erro Padrão-Médio Estatística – t  df p-valor  Resultado  

Controle (antes x depois) 3618,52 1684,77 2,14 90 0,034 Rejeita 

Tratamento (antes  x depois) 1009,15 358,75 2,81 733 0,005 Rejeita 

Controle x Tratamento (antes) 7566,71 3817,45 1,98 115 0,050 Rejeita 

Tratamento x Controle (depois) 5160,57 5003,61 1,03 85 0,305 Não rejeita 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados do software SPSS 17.0. 
 

 

5.5 Método Utilizado: Diferenças das Diferenças  
 

 

Na tentativa de gerar resultados mais robustos, optou-se por aplicar o método 

diferenças das diferenças para a amostra plena e para os CNAEs, uma vez que em economia, 

muitas pesquisas são realizadas analisando os chamados experimentos naturais.  

Segundo Wooldridge (2003), os experimentos naturais ocorrem quando algum evento 

exógeno, como por exemplo, uma mudança de política de governo, muda o ambiente nos 

quais indivíduos, famílias ou empresas operam. Neste estudo, o evento exógeno é a adesão ao 

Simples Nacional, mudando o ambiente das empresas. 

Para analisarmos este experimento, temos um grupo de controle, isto é, o grupo que 

não optou pelo Simples Nacional, e um grupo de tratamento, que optou pelo Simples 

Nacional, ambos com características semelhantes. Ao contrário de um experimento real em 

que os grupos de tratamento e controle são escolhidos aleatoriamente para impedir vieses nas 

estimativas, os grupos em um experimento natural emergem da forma com que a mudança é 

efetuada. 

Para estudarmos a diferença entre os dois grupos dividimos a amostra em quatro 

grupos: o grupo de controle antes do SN, o grupo de controle depois do SN, o grupo de 

tratamento antes do SN e o grupo de tratamento depois do SN. O Quadro 2 resume de maneira 

esquemática o método das diferenças das diferenças.  
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As diferenças A-B e C-D representam em que medida o grupo de controle e 

tratamento se alterou, respectivamente, entre o período anterior e posterior ao simples 

nacional. Já A-C e B-D representa as diferenças entre os grupos de controle e de tratamento 

antes e depois do SN, respectivamente. Subtraindo então A-C de B-D encontraremos a 

diferença da diferença verificada entre os grupos, entre os dois períodos ou, vista por outro 

lado, a diferença verificada entre a diferença entre os dois períodos, entre cada um dos grupos.  

 ANTES DEPOIS DIFERENÇAS 
CONTROLE A B A-B 
TRATAMENTO C D C-D 
DIFERENÇAS A-C B-D (A-C)-(B-D) 
Quadro 2: Síntese do Método de Diferenças das Diferenças. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

No entanto, antes de analisar os resultados do método das diferenças das diferenças se 

faz apropriado apresentar as estatísticas descritivas. Vale ressaltar que, as amostras neste caso 

são inferiores as contidas na realização do teste de comparação de médias, justamente por esta 

não considerar mais as empresas que não contemple as informações antes e após o Simples 

Nacional.  

Tabela 7: Estatísticas descritiva para os CNAEs. 

CNAEs Média N Desvio padrão Erro padrão médio 

Alimentos (antes) -2464,59 267 11836,46 724,38 

Alimentos (depois) -1638,50 267 9644,31 590,22 

Vestuário (antes) -9959,34 136 34849,29 2988,30 

Vestuário (depois) -11028,31 136 38054,26 3263,13 

Construção (antes) -2984,51 98 31838,83 3216,21 

Construção (depois) -2707,75 98 35443,41 3580,33 

Moveis (antes) -7353,68 86 60184,58 6489,87 

Moveis (depois) -3088,76 86 47132,42 5082,42 

Veículos (antes) -10005,77 71 50415,11 5983,17 

Veículos (depois) -7193,29 71 50624,20 6007,99 

Geral (antes) -1508,70 3534 8677,95 145,98 

Geral (depois) -1373,94 3534 10541,87 177,33 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados do SPSS 17. 

A Tabela 8, por sua vez, contempla os resultados dos testes das diferenças em 

diferenças, excluindo os casos omissos, isto é, a diferença no recolhimento das empresas do 

grupo tratamento em relação ao grupo controle antes do SN, vis-à-vis a diferença no 

recolhimento das empresas do grupo de tratamento em relação ao grupo controle após 01 de 

julho de 2007.  
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Os resultados para os CNAEs de Construção, Móveis e Veículos continuam não 

rejeitando a hipótese de que não houve mudança no recolhimento tributário após a 

implantação do Simples Nacional. Já o CNAE de Vestuário, apresentou resultado distinto ao 

anterior; ou seja, também não rejeita a igualdade do recolhimento tributário antes e após o 

Simples. Vale ressaltar que o resultado desse teste é mais robusto do que o anterior, mesmo 

assim, é preciso ainda investigar essa divergência.  

Em relação ao CNAE do setor alimentício, o resultado do teste foi similar 

(marginalmente) ao anterior, o que confirma que para este segmento o SN gerou uma 

mudança estatisticamente significante (ao nível de 5%) para a diferença no recolhimento 

tributário médio antes e após o SN.  

De uma maneira geral, pode-se inferir que não existe diferença das diferenças entre os 

CNAEs e nem entre o geral (isto é, a amostra plena sem separar por CNAE). A partir dessa 

constatação nota-se que o SN não alterou o recolhimento tributário das empresas cearenses. 

Tabela 8: Diferença das Diferenças para os CNAEs 
CNAEs Media Erro Padrão-Médio t df p-valor 

Geral (antes x depois) -134,76 230,77 -0,584 3533 0,559 
Alimentos (antes x depois) -826,10 436,20 -1,894 266 0,059 
Vestuário (antes  x depois) 1068,96 1474,76 0,725 135 0,470 
Construção (antes x depois) -276,76 1013,48 -0,273 97 0,785 
Moveis (antes x depois) -4264,92 4152,88 -1,027 85 0,307 
Veículos (antes x depois) -2812,48 2236,51 -1,258 70 0,213 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados do SPSS 17. 
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6 Considerações Finais 

 

 

Esta pesquisa se pautou em discutir o efeito da implantação do SN sobre o montante 

de empresas cearenses, por meio da análise gráfica e estatística, bem como se houve ou não 

alteração no recolhimento tributário um ano antes e um ano após o Simples Nacional. 

Na análise gráfica, constatou-se a priori, que o grupo de empresas que optou pelo SN 

passou a recolher mais ICMS, como reclamavam os empresários optantes e alguns analistas, e 

as que não optaram, a recolher menos ICMS. 

Constatamos também que após a implantação do SN o número de empresas 

cadastradas aumentou comparativamente ao número de empresas cadastradas antes da 

implantação do SN. A partir desta conclusão é possível inferir sobre as facilidades trazidas 

por esta nova lei, entre as quais pode elucidar a contribuição para aumentar a formalidade das 

empresas, quer sejam novas empresas, quer sejam empresas informais que se tornaram 

regulares perante o fisco estadual. 

  Todavia, para investigar estatisticamente o impacto do SN na arrecadação do ICMS 

foi utilizado o método consagrado na literatura de diferenças em diferenças e constatou-se que 

de uma maneira geral, o impacto da implantação do SN na arrecadação das empresas 

investigadas é neutro, com exceção apenas para aquelas do setor de alimentos, em que a 

implantação do SN levou ao aumento na arrecadação de ICMS. 
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ANEXO 

Tabela 9: Média do Recolhimento Mensal . 
Grupo  Ano/mês 

Controle Tratamento 

200407 6.231.377,53 8.802.744,23 
200408 7.375.445,10 8.999.582,70 
200409 6.689.117,64 8.672.004,18 
200410 7.823.177,22 9.646.185,61 
200411 7.726.463,95 10.105.335,88 
200412 10.616.015,60 13.647.957,76 
200501 6.679.659,75 10.781.350,62 
200502 5.705.685,30 9.128.107,74 
200503 8.495.504,49 9.639.271,27 
200504 7.760.404,62 9.140.664,75 
200505 6.246.781,29 9.181.830,80 
200506 5.855.696,20 9.951.973,52 
200507 6.301.367,88 10.271.335,43 
200508 6.167.399,65 10.980.804,43 
200509 5.692.788,82 10.771.444,00 
200510 5.772.970,31 10.290.993,41 
200511 6.917.171,14 12.927.144,44 
200512 6.848.903,02 12.138.447,68 
200601 5.722.323,60 11.659.900,94 
200602 4.930.900,32 9.758.432,55 
200603 5.243.122,22 10.075.817,05 
200604 4.806.873,58 9.505.909,87 
200605 5.224.255,95 10.270.535,16 
200606 4.999.123,89 11.051.557,88 
200607 6.854.524,31 12.120.921,31 
200608 6.820.594,07 12.193.421,93 
200609 5.111.657,78 11.301.951,09 
200610 8.017.056,95 15.923.450,08 
200611 7.089.287,04 13.857.133,48 
200612 6.436.578,51 13.527.317,04 
200701 5.698.564,84 13.124.930,40 
200702 4.551.066,83 11.658.543,17 
200703 4.757.437,78 11.371.475,60 
200704 4.538.342,66 10.756.156,84 
200705 4.830.877,17 12.365.570,78 
200706 4.660.866,98 12.293.286,86 
200707 4.902.214,54 14.200.450,72 
200708 6.473.261,27 14.041.967,84 
200709 5.401.103,96 12.806.463,72 
200710 5.381.263,09 14.025.630,44 
200711 6.060.221,54 14.249.346,15 
200712 5.014.547,36 14.610.296,13 
200801 5.477.011,41 13.869.250,28 
200802 4.930.819,08 12.465.458,71 
200803 4.723.532,66 12.199.009,58 
200804 5.339.818,79 12.626.002,92 
200805 4.924.680,24 12.322.756,13 
200806 4.756.988,33 13.112.933,06 

Fonte: Elaborado pelo autor com aporte nos dados as SEFAZ-CE. 


