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INTRODUÇÃO 

 

O desemprego e a necessidade de simplificação do Sistema Tributário1 

Nacional têm levado os Estados e a União a implementarem novos modelos de 

tributação dirigidos especialmente a contribuintes de pequena capacidade 

contributiva, concomitantemente com os cuidados necessários no sentido de evitar 

pôr em risco as finanças públicas, considerando, evidentemente, que se de um lado 

há renúncia de arrecadação, também há importante redução de custos na fiscalização 

e arrecadação dos tributos envolvidos. Outra vertente importante, é que os valores 

arrecadados são compatibilizados com o porte econômico dos contribuintes, sendo-

lhes cobrados percentuais diferenciados e progressivos em função de suas Receitas. 

Os Agentes ou Sujeitos Ativos2 dessa relação, ou seja, os governos, 

justificam a renúncia na arrecadação com o ganho social que essas sistemáticas 

proporcionam. Entretanto, setores há em que a adesão ao sistema simplificado não 

diminui sua carga de tributos a recolher, podendo até implicar aumento de suas 

despesas tributárias, não obstante sua adesão possuir, na maioria dos casos, caráter 

opcional. 

Existe ainda um aparente paradoxo envolvendo esse tipo de simplificação 

e renúncia de Receitas: é que de um lado a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios necessitam de recursos para satisfação das necessidades essenciais da 

população, principalmente com saúde, educação, segurança, saneamento básico, etc.; 

                                                 
1 Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, 
que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa 
plenamente vinculada. Código Tributário Nacional – CTN. 
 
2 Sujeito Ativo é o credor da obrigação tributária. É a pessoa a quem a lei atribui a exigibilidade do 
tributo (v. GERALDO ATALIBA, Hipótese de Incidência Tributária, Ed. Revista dos Tribunais, São 
Paulo, 1984, p. 80 e ss.). 
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e de outro, a necessidade de aumentar suas Receitas, que possuem suas principais 

fontes nos Impostos3, Taxas4 e na Contribuição de Melhoria5.  

Aumentar a Receita e simplificar o sistema tributário à medida que suas 

Despesas crescem, tem sido, para os administradores públicos, uma tarefa das mais 

difíceis, considerando que a premência pela satisfação das necessidades sociais se 

contrapõe à indisposição de os contribuintes pagarem mais tributos, haja vista que a 

população não pára de crescer, há aumento substancial na criminalidade, bem como 

há carência de pesados investimentos nos setores básicos, exigindo dos homens 

públicos grande poder de convencimento e esforço no sentido de tranqüilizar a 

população de que, primeiro é preciso contribuir mais, e, segundo, os recursos 

disponíveis serão utilizados de forma adequada, competente e honesta. 

Em meados da década de noventa, mais especificamente na segunda 

metade, o governo federal instituiu um sistema simplificado de cobrança de imposto 

para as microempresas e as empresas de pequeno porte, simplificando e reduzindo 

fortemente a burocracia administrativa, facilitando o cotidiano das empresas 

autorizadas a optar pelo regime, trazendo simplificação pelo recolhimento de 

diversos tributos em uma única guia de arrecadação, simplificação da escrituração 

fiscal e contábil, e diminuição da carga tributária. 

Esse novo regime de tributação chamado de SIMPLES, instituído pela Lei 

Federal nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996, prevê a adesão de Estados, Distrito 

Federal e Municípios através de convênios celebrados por estes e a União, em que, 

aos percentuais ali previstos, são acrescidos outros referentes aos impostos de suas 

competências. Por ser desvantajoso para a maioria dos Estados, pois lhes retiram a 

administração e arrecadação, sujeitando-os aos repasses efetuados pela União, alguns 

                                                 
3 Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer 
atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. 
4 As taxas têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou 
potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 
5 A contribuição de melhoria é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra 
valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o 
acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. 
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criaram seus próprios sistemas de tributação simplificados do ICMS, e esse foi o 

caso da Bahia, que criou o SIMBAHIA. 

Assim, analisaremos o comportamento das empresas optantes pelo 

SIMBAHIA, estabelecendo comparativos de sua lucratividade, competitividade, 

níveis de arrecadação e geração de emprego nos exercícios de 1998, portanto antes 

do novo sistema, em relação a 1999 e 2000, anos iniciais de sua vigência. É 

importante ressaltar que este trabalho não pretende se aprofundar na discussão dos 

ganhos ou perdas sociais generalizadas, nem das vantagens e desvantagens de sua 

implementação aos olhos administrativos do Estado da Bahia, mas, sem desconhecê-

los, discutir o desempenho das empresas envolvidas, focando a relevância de sua 

contribuição para a geração do emprego. 

Então, estudaremos no Capítulo 1, aspectos gerais sobre ICMS e 

SIMBAHIA; no Capítulo 2, o comportamento cadastral e migratório para o novo 

regime; para a partir do Capítulo 3 analisarmos a variação nos níveis de obtenção de 

Receitas, Custos de Mercadorias Vendidas, Lucratividade, Arrecadação e Emprego. 
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CAPÍTULO 1 

1 NOÇÕES GERAIS DE ICMS E SIMBAHIA 

1.1 ICMS 

1.1.1 INTRODUÇÃO 

O Imposto relativo a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte 

interestadual e intermunicipal e de Comunicação - ICMS, tem seu nascimento na 

Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, sendo resultante da fusão do antigo 

ICM com os impostos únicos federais incidentes sobre minerais, combustíveis e 

lubrificantes, transportes interestaduais e comunicações. 

Com as alterações introduzidas pela Constituição Federal de 1988, surgiu 

a necessidade de normatizar o ICMS através de Lei Complementar, para que pudesse 

ser instituído e cobrado ainda no exercício de 1989. A necessidade de Legislação 

Complementar contemplando as novas hipóteses de incidência desse imposto foi 

sanada através do Convênio ICM nº 66/88 que, embora tenha sido ato emanado do 

próprio poder executivo, foi revestido, provisoriamente, de força de Lei 

complementar pelas Disposições Transitórias da própria Carta Magna. Com fulcro no 

Convênio ICM nº 66/88 o Estado da Bahia elaborou a Lei nº 4.825/89, instituindo o 

novo imposto a partir de 1.º de março de 1989, cuja regulamentação foi aprovada 

através do Decreto n.º 2.460/89, sendo posteriormente substituído por novos 

Regulamentos aprovados pelos Decretos n.ºs 5.444/96, com vigência a partir de 1º de 

julho de 1996, e depois pelo 6.284/97, em função de mudanças introduzidas pela Lei 

Complementar nº 87/96, que substitui o convênio 66/88, e deu origem à Lei Estadual 

7.014/96. 

1.1.2 COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA 
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Competência Tributária é a atribuição de capacidade política estabelecida 

na Constituição Federal a cada uma das Pessoas Jurídicas de Direito Público, União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, para instituírem tributos. A autorização 

contida no inciso II, do Artigo 155 da Carta Magna, autoriza os Estados e o Distrito 

Federal a instituírem o Imposto sobre “operações relativas à circulação de 

mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem 

no exterior.” 

Contudo, remete à Lei Complementar o estabelecimento de normas gerais 

sobre este imposto, que, para ser cobrado, necessita ainda de instituição através de 

Lei Ordinária.  

1.1.3 CARACTERÍSTICAS 

O ICMS é um imposto indireto, pois pode ser transferido para terceiros, 

ou seja, há transferência do contribuinte de direito para o contribuinte de fato; carece 

de previsão orçamentária; é de competência tributária dos Estados e do Distrito 

Federal; e é não vinculado, não ocorrendo a obrigatoriedade de contraprestação pelos 

entes tributantes, de serviços específicos ao contribuinte.  

O ICMS é um tributo de função fiscal, fonte de Receita expressiva para os 

Estados e para o Distrito Federal, apesar de ser considerado extrafiscal quando de sua 

seletividade, sendo aplicada alíquota maior ou menor em função da essencialidade do 

bem, assim como quando ocorrem incentivos que visam o desenvolvimento social. 

Ex: A FORD na Bahia.  

1.1.4 FATO GERADOR 

Fato gerador é a ocorrência de hipótese de incidência devidamente 

definida em Lei, que acontecendo, é necessária e suficiente para o surgimento da 

Obrigação Tributária. É uma situação que decorre ou não da vontade do contribuinte, 

que, uma vez efetivada, este adquire a obrigação de recolher o ICMS (sujeição 
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passiva), ao passo que os Estados e o Distrito Federal, (sujeitos ativos), constituem o 

Crédito Tributário através do Lançamento6. 

De forma geral, são situações em que poderão incidir o ICMS, segunda a 

Lei Complementar nº 87/96 (Art. 2º): 

1) Operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o 

fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e 

estabelecimentos similares; 

2) Prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, 

por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores; 

3) Prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, 

inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a 

retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer 

natureza; 

4) Fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não 

compreendidos na competência tributária dos Municípios; 

5) Fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao 

imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei 

complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do 

imposto estadual. 

6) Entrada de mercadoria importada do exterior, por pessoa física ou 

jurídica, ainda quando se tratar de bem destinado a consumo ou ativo 

permanente do estabelecimento; 

7) Serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no 

exterior; 

8) Sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo, 

inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele 

derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à 

                                                 
6 Lançamento é o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da 
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 
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comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações 

interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o 

adquirente. 

Por importante, e de forma singela, algumas definições são necessárias. 

São elas: 

a) Operações: 

São transações mercantis que têm por objeto a transferência de 

titularidade de uma dada mercadoria, ou a prestação de serviços representada por 

uma operação de venda, doação, revenda, locação, consignação, etc. 

b) Circulação: 

Ato ou negócio jurídico de que decorra a transferência de titularidade de 

mercadoria. 

Existem três tipos de circulação: 

• A física ocorre com a mudança de uma para outra localização; 

• A econômica é quando a circulação ocorre de um estágio para outro 

dentro do processo econômico; 

• A jurídica ocorre quando há mudança de titularidade do bem, 

conseguintemente mudando sua propriedade, sem que 

necessariamente ocorra uma movimentação física da mercadoria. 

c) Mercadoria: 

São coisas móveis dispostas para comercialização, ou seja, são objetos ou 

bens produzidos ou tidos com a finalidade de venda ou revenda.  

d) Prestação de Serviços: 

Indica uma ação humana que consiste na realização de um serviço com 

caráter negocial e conteúdo econômico. 

1.2 SIMBAHIA 
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1.2.1 INTRODUÇÃO 

O Regime Simplificado de Apuração e Pagamento do ICMS – 

SIMBAHIA foi instituído pelo Governo do Estado da Bahia através da Lei Nº 

7.357/98 e regulamentado através do Decreto Nº 7.466/98. Em 21 de dezembro de 

1999 foi publicada a Lei Nº 7.556 de 20 de dezembro de 1999, promovendo 

pequenas mudanças na Lei instituidora. 

O SIMBAHIA tem por objetivo dispensar aos contribuintes de pequena 

capacidade contributiva, tratamento tributário e fiscal diferenciado, simplificado e 

compatível com o porte dos seus negócios. O próprio governo da Bahia apresentou o 

novo regime, com a proposta de reduzir o valor do ICMS a pagar, mas incentivando 

a geração de emprego e renda e a melhorar a competitividade das empresas. 

Os contribuintes de pequena capacidade contributiva foram divididos em 

Ambulante, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Aos ambulantes foi 

concedida isenção de ICMS nas compras efetuadas dentro de um determinado limite 

anual, além da obrigatoriedade de observação de algumas condições impostas. As 

microempresas, que antes recolhiam o ICMS com base em suas compras 

devidamente acrescidas de percentuais previamente estabelecidos, agora passaram a 

recolher valores fixos, cujos montantes aumentam em função do seu faturamento. 

Para as Empresas de Pequeno Porte, as chamadas EPP, ficaram estabelecidos 

percentuais de redução do ICMS a pagar, calculados tomando-se por base o número 

de empregados registrados, podendo essa redução chegar a até 25% do imposto 

devido, como estímulo à geração do emprego e renda, constituindo-se em 

significativo pilar do SIMBAHIA. 

1.2.2 TRATAMENTO TRIBUTÁRIO 

1.2.2.1 PARA MICROEMPRESAS 

São cobrados na conta de energia elétrica, mediante autorização, valores 

fixos por faixa de faturamento, conforme tabela seguinte: 
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MICROEMPRESA 
Receita/Ano (R$) Valor Fixo/Mês (R$) Carga Tributária (%) 

Até 30 mil 25,00 1,0 
De 30 a 60 mil 50,00 1,0 
De 60 a 90 mil 100,00 1,3 
De 90 a 120 mil 150,00 1,5 
De 120 a 150 mil 210,00 1,7 
De 150 a 180 mil 290,00 1,9 
De 180 a 210 mil 370,00 2,1 
De 210 a 240 mil 460,00 2,3 

 
 

1.2.2.2 PARA EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

Para esses Contribuintes o imposto devido será determinado pela 

aplicação de percentuais, variando de 2,5% a 6%, sobre a receita bruta mensal. No 

início do ano as empresas poderão pagar 2,5%, se o valor da sua receita bruta 

ajustada (receita bruta menos 20% do valor das entradas) acumulada não ultrapassar 

R$ 360.000,00. Com a evolução da receita bruta ajustada acumulada no decorrer do 

exercício, este percentual poderá evoluir até 6% do seu faturamento, conforme tabela 

abaixo:  

 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
Receita Acumulada/Ano (R$) Carga Tributária (%) 

De 240 a 360 mil 2,5 
De 360 a 480 mil 3,0 
De 480 a 600 mil 3,5 
De 600 a 720 mil 4,0 
De 720 a 840 mil 4,5 
De 840 a 960 mil 5,0 

De 960 a 1.080 mil 5,5 
De 1.080 a 1.200 mil 6,0 

 

• INCENTIVO AO EMPREGO 

A empresa de pequeno porte poderá abater até 25% do ICMS devido, em 

função do número de empregados regularmente registrados, da seguinte forma: 

•1% (um por cento) por empregado, até o 5º (quinto); 

•2% (dois por cento) por empregado a partir do 6º (sexto), até o máximo de 15.  
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1.2.3 OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS 

Em função da simplificação do cálculo e do recolhimento do imposto, as 

empresas que aderirem ao SIMBAHIA, para efeitos do ICMS, estão desobrigadas da 

escrituração dos livros fiscais, exceto quanto ao Livro registro de Inventário e, em 

substituição à apresentação da escrita mercantil, do livro Caixa, tratando-se de 

empresas de pequeno porte e microempresas com Receita Bruta Ajustada7 superior a 

R$ 30.000,00. As demais obrigações acessórias a serem observadas pelos 

contribuintes do SIMBAHIA, são: 

• Apresentação anual à Secretaria da Fazenda da "Declaração de 

Movimento Econômico de Microempresa e Empresa de Pequeno 

Porte", conhecida como DME; 

• E a guarda dos documentos fiscais e negociais de sua empresa por 

cinco anos.  

1.2.4 DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA 

As microempresas, as empresas e pequeno porte e os ambulantes, 

ficaram, após a instituição do Regime, dispensados do pagamento da diferença de 

alíquota, nas aquisições interestaduais de bens destinados a uso, consumo ou ativo 

permanente do estabelecimento e na utilização de serviço iniciado em outro Estado e 

não vinculado à operação ou prestação subseqüente. 

1.2.5 ATACADISTAS (EFEITOS) 

O Estado da Bahia possuía um tratamento tributário basicamente 

uniforme para seus contribuintes. As obrigações acessórias de escriturar livros 

fiscais, possuir contador, prestar informações econômico-fiscais, eram inerentes à 

quase totalidade das empresas, fossem elas, uma grande indústria, uma empresa de 

grande porte ou pequeno comerciante de ponta de rua. A exceção ficava por conta de 

uma categoria de contribuintes: as empresas classificadas como microempresas, cujo 

                                                 
7 Receita Bruta Ajusta consiste em deduzir do valor da Receita decorrente das operações e dos 
serviços de transportes e comunicação, o equivalente a 20% do total das Compras efetuados em um 
determinado período. 
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imposto sobre a circulação de mercadorias era retido, pelo fornecedor, como 

contribuinte substituto, no momento em que era efetivada a venda e emitida a 

respectiva nota fiscal, configurando-se, neste momento, a transferência de 

propriedade dos produtos ou das mercadorias vendidas. 

Como precedentemente afirmado, no final de 1998, o governador do 

Estado da Bahia, instituiu o SIMBAHIA, nos moldes do SIMPLES do governo 

federal, em que objetivava a redução da carga tributária para os pequenos 

contribuintes, e diminuir amplamente a burocracia. Previa, também, aumento 

substancial da base tributária, além de percentuais de redução do ICMS devido, para 

cada funcionário registrado pelas empresas de Pequeno Porte, propiciando, assim, 

incremento do nível de emprego. 

Alguns aspectos característicos do mercado baiano precisam ser 

entendidos: A Bahia é basicamente um Estado consumidor, pois grande parte do que 

se consome internamente é oriunda de outras unidades da federação. 

Outro aspecto importante, é que muitos fornecedores de nosso mercado 

são de outras unidades federadas. Em conseqüência, os grandes fornecedores 

situados na Bahia perderam competitividade em relação aos demais, e em função 

disso houve queda relevante no desempenho desse segmento. Essa perda de 

arrecadação foi mais acentuada na região Centro Oeste, tendo em vista, a 

proximidade dos fornecedores do Estado de Minas Gerais. Isso levou o governo do 

Estado da Bahia a baixar novo Decreto, o de número 7.488/99, em que foi instituído 

benefício através de redução de Base de Cálculo destinado aos grandes distribuidores 

atacadistas e industriais que tinham como seus clientes, especificamente, 

contribuintes de pequena capacidade contributiva, proporcionando novas condições 

de concorrência mais igualitária. Por outro lado, aproveitou-se a oportunidade para 

condicionar o uso desse beneficio, a que os contribuintes estivessem absolutamente 

em dia com suas obrigações para com o fisco estadual, além de estabelecer condições 

restritivas a quem possuísse pendências cadastrais ou de recolhimento de impostos 

administrados pelo Estado. Com isso, o Estado oxigenou a economia, elevando a 

arrecadação aos níveis anteriores e até suplantando-a, em alguns momentos. 
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Entretanto, podemos verificar que os índices de arrecadação desse 
segmento continuam inferiores ao alcançado nos exercícios de 1997 e 1998. Foram 
pesquisados 15 grandes atacadistas da DAT/METRO8, 06 da DAT/NORTE9 e 08 da 
DAT/SUL10. As tabelas e gráficos abaixo, mostram com clareza esse aspecto da 
arrecadação do ICMS após a instituição do SIMBAHIA. 

Estes são os dados dos 15 contribuintes pesquisados na DAT/Metro: 

DAT METRO 
CONTRIBUINTE 1998 1999 2000  

1 243.335,00 138.438,00 120.375,00 
2 127.195,00 85.805,00 78.150,00 
3 137.453,00 101.054,00 75.123,00 
4 193.154,00 409.750,00 758.804,00 
5 295.056,00 125.338,00 101.636,00 
6 40.750,00 66.156,00 65.764,00 
7 71.868,00 55.664,00 40.318,00 
8 1.091.284,00 1.072.083,00 880.391,00 
9 193.457,00 497.012,00 450.309,00 

10 111.171,00 175.073,00 419.177,00 
11 56.434,00 130.489,00 192.113,00 
12 2.243.314,00 1.500.018,00 1.647.947,00 
13 74.791,00 75.377,00 143.898,00 
14 756.123,00 495.377,00 341.595,00 
15 1.081.882,00 912.600,00 995.159,00 

Total 6.719.265,00 5.891.285,00 6.441.407,00 

A seguir, o gráfico dos 15 contribuintes pesquisados na DAT/Metro: 
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8 Diretoria de Administração Tributária da Região Metropolitana - DAT/METRO. 
9 Diretoria de Administração Tributária da Região Norte - DAT/NORTE 
1010 Diretoria de Administração Tributária da Região Sul - DAT/SUL 
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Na Diretoria de Administração Tributária da Região Norte – DAT/Norte, 

foram analisados 06 (seis) contribuintes, cujos resultados são os seguintes: 

 

DAT NORTE 

CONTRIBUINTE 1998 1999 2000 
1 40.219,00 54.346,00 109.352,00 
2 139.089,00 70.745,00 65.471,00 
3 210.283,00 269.071,00 150.282,00 
4 245.558,00 249.041,00 182.418,00 
5 23.277,00 13.514,00 15.406,00 
6 177.909,00 104.877,00 43.648,00 

Total 836.335,00 873.324,00 816.054,00 
 

A seguir, o gráfico dos 06 contribuintes pesquisados na DAT/Norte: 
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Na Diretoria de Administração Tributária da Região Sul – DAT/Sul, 

foram analisados 08 (oito) contribuintes, cujos resultados são os seguintes: 
 

DAT SUL 
CONTRIBUINTE 1998 1999 2000 

1 139.868,00 115.572,00 162.013,00
2 306.561,00 606.645,00 820.293,00
3 165.194,00 140.585,00 279.698,00
4 219.775,00 301.775,00 472.101,00
5 129.583,00 113.629,00 139.431,00
6 84.326,00 64.126,00 66.607,00
7 62.886,00 49.325,00 54.597,00
8 34.352,00 94.951,00 95.533,00

TOTAL 1.142.545,00 2.359.250,00 3.141.092,00
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E por último, observemos o gráfico dos contribuintes da DAT/Sul, que 

mostram o desempenho das 8 empresas pesquisadas: 
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CAPÍTULO 2 

1 MOVIMENTAÇÕES NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ESTADO 
 

1.1 PROCESSO MIGRATÓRIO PARA O SIMBAHIA  – 1998 A 2000. 

O Estado da Bahia, através da Secretaria da Fazenda, mantém o Cadastro 

de Contribuintes do ICMS, que, com a finalidade de controle administrativo, 

classifica os contribuintes optantes pelo SIMBAHIA em: Empresa de Pequeno Porte 

– PP, Microempresa – ME e Ambulante – AM. Essa classificação tem como 

principal objetivo a atribuição de regimes de apuração do ICMS diferenciados, 

considerando seu porte e conseqüente capacidade contributiva, simplificando 

substancialmente o cumprimento de obrigações acessórias. 

Mesmo antes de entrar em vigor o SIMBAHIA o fisco baiano já adotava 

sistemática de classificação cadastral muito similar à adotada no novo regime, 

embora a forma de apuração do ICMS fosse de maneira significativamente diferente. 

Antes de entrar em vigor o SIMBAHIA as microempresas eram divididas em Micro 

Comercial Varejista e Micro Industrial. A primeira, nas operações internas, ou seja, 

dentro do próprio Estado, já recebia as mercadorias com o ICMS devido retido pelo 

estabelecimento vendedor, cobrado destacadamente no documento fiscal, ficando a 

cargo do remetente a responsabilidade de recolhimento, ao passo que nas operações 

interestaduais o próprio adquirente tinha a responsabilidade de calcular e recolher o 

Imposto, mediante acréscimo de Margem de Valor Adicionado – MVA, podendo 

descontar os valores destacados a título de ICMS no documento fiscal de origem. A 

segunda, recolhia um percentual fixo a ser aplicado sobre suas vendas, sendo-lhe 

vedada a utilização de crédito fiscal. 

Com a entrada em vigor do SIMBAHIA, os microempresas e ambulantes 

do antigo regime foram obrigadas a optarem pelo regime normal de apuração, ou a 

aderirem à nova sistemática de apuração e recolhimento. Por se tratar de um sistema 
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que mantinha a simplificação e, na maioria dos casos, reduzia ainda mais a carga 

tributária, a adesão ao SIMBAHIA ocorreu em índices satisfatórios para os objetivos 

do Estado e veio ao encontro dos anseios dos contribuintes, sendo estimulado o 

ingresso no regime simplificado, inclusive, empresas anteriormente cadastradas na 

condição de Normal. 

Vejamos, abaixo, como estava constituído o cadastro de contribuintes 

Ativos em 31 de dezembro de 1998, último dia em que vigia o antigo regime, e seu 

comportamento nos anos de 1999 e 2000: 

 
CONDIÇÃO 1998 % 1999 % 2000 % 
NORMAL 53.511 35,06% 30.202 21,52% 22.011 16,20% 
AMBULANTE 34.634 22,69% 35.515 25,31% 33.008 24,29% 
MICROEMPRESA 64.485 42,25% 60.231 42,92% 75.198 55,33% 
PEQUENO PORTE   14.395 10,26% 5.682 4,18% 
SOMA 152.630 100,00 140.343 100,00 135.899 100,00 
 

Nota-se claramente o crescimento da participação de Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte no cadastro de contribuintes, em contraposição ao que 

ocorreu com as empresas inscritas como normal. Estas, em 1998 participavam com 

35,06% do universo de contribuintes Ativos, em 1999 caiu para 21,52%, chegando 

ao final do ano 2000, com apenas 16,20% de participação, estando mais bem 

visualizado no gráfico seguinte: 
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Observa-se, também, que a quantidade total de contribuintes no Estado 

caiu de 152.630 em 1998, para 135.899 em 2000. Daí concluir-se que houve uma 

 19



 20

significativa migração de contribuintes inscritos na condição de Normal para o 

regime simplificado SIMBAHIA, aliada à uma profunda depuração do cadastro 

possibilitada pelo processo de adesão ao Sistema. Comparando os números de 2000 

com os de 1998, verifica-se que houve uma queda de 58,86% na quantidade de 

contribuintes inscritos como Normal, ao passo que a quantidade de contribuintes 

inscritos no Simbahia cresceu 14,9%. Isso é perfeitamente compreensível, haja vista 

que o novo regime se tornou ainda mais atrativo com a ampliação dos limites 

máximos de Receitas, possibilitando que uma grande massa de contribuintes pudesse 

usufruir a simplificação de sua escrituração, combinada com uma redução relevante 

de sua carga de tributos. 

 

1.2 EMPRESAS CONSTITUÍDAS POR ATIVIDADE ECONÔMICA – BAHIA – 1995 A 1999.  

O quadro abaixo, segundo a Junta Comercial do Estado da Bahia – 

JUCEB, mostra que neste período houve, também, embora não muito relevante, 

crescimento da quantidade de empresas novas, ou seja, constituídas em períodos 

imediatamente anteriores ao início da vigência do regime, e no primeiro ano de sua 

implementação: 

Atividade Econômica 1995 1996 1997 1998 1999 
Agropecuária 225 139 122 104 92 
Extração vegetal 28 23 25 8 9 
Pesca e aqüicultura - - 2 3 6 
Industria extrativa 63 43 54 50 63 
Ind. de Transformação 2.159 1.959 1.877 1.875 1.808 
Construção civil 715 695 1.025 1.204 949 
Comércio varejista 13.355 13.212 15.165 15.219 16.314 
Comércio atacadista 814 688 1.037 1.119 1.221 
Instituições financeiras 212 219 226 244 245 
Transportes 443 460 699 996 655 
Comunicação 62 58 77 74 118 
Prestação de serviços 7.119 5.969 8.189 8.327 8.210 
Ensino 543 549 501 491 450 
Outras atividades 421 342 558 547 1.557 

Total do Estado 26.159 24.356 29.557 30.261 31.697 
Fonte: JUCEB / SIARCO         
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CAPÍTULO 3 

1 ARRECADAÇÃO E O SIMBAHIA 
 

1.1 INTRODUÇÃO 

O regime simplificado de apuração e recolhimento do ICMS – 

SIMBAHIA, instituído pelo Estado da Bahia, tem como alguns dos objetivos, a 

redução da carga tributária e a simplificação do cumprimento de obrigações fiscais. 

Com isso é aberta uma significativa discussão, haja vista a diversidade de interesses 

e objetivos que giram em torno dessa questão. De um lado o Estado busca, 

principalmente, gerar ganhos sociais, mas sem perder de vista a redução de custos 

administrativos ocasionados pela desburocratização de procedimentos internos da 

Secretaria da Fazenda, sem comprometer as finanças públicas. Do outro, a renúncia 

de arrecadação, em princípio, diminui sua capacidade de investimentos, apesar de 

essa diminuição, em tese, propiciar maior “fôlego” às pequenas e médias empresas. 

Ao instituir o SIMBAHIA, quer o Estado incentivar a geração do 

emprego e aumentar a renda dos baianos. Evidentemente isso traz consideráveis 

benefícios sociais, que, a longo prazo, a renúncia de arrecadação de agora, pode ser 

revertida à mesma sociedade em forma de novos empregos e rendas, injeção na 

economia, de estímulos que motivarão a devolução de recursos na forma de 

recolhimento de impostos, diminuição da criminalidade, e conscientização dos 

contribuintes no sentido de que existindo uma carga tributária mais justa e adequada 

à sua capacidade, não seja, talvez, mais interessantes a evasão de impostos e o 

descumprimento de obrigações fiscais. 

Há que se considerar aí, um fator muito importante, devido às 

peculiaridades que cercam algumas regiões do Estado, onde a maioria absoluta dos 

contribuintes é de pequena capacidade contributiva, e cujo efeito dessa renúncia de 

arrecadação afetou sobremaneira as finanças da região, haja vista que parte do ICMS 

arrecadado retorna aos Municípios na forma de Transferências Correntes ou de 
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Capital. Para ilustrar, a Inspetoria de Seabra possuía em 31/12/2000 apenas 272 

contribuintes ativos enquadrados no regime normal de apuração, num total de 2.324, 

segundo informações obtidas nos Sistemas Estatísticos da própria Secretaria da 

Fazenda. Isso representa 11,7% do total. Fica latente que em regiões assim, o Estado 

deverá buscar alternativas capazes de proporcionar às populações daqueles 

Municípios, outras alternativas de melhoria de suas  condições sociais. 

Desconsiderando-se os últimos comentários e atendo-se aos aspectos 

macroeconômicos que envolvem o tema em tela, cumpre-nos analisar, 

primeiramente, se estes incentivos se refletiram na “saúde” financeira e contábil das 

empresas, e é o que passaremos a demonstrar com base em pesquisa realizada junto a 

90 (noventa) empresas sediadas nas regiões de Feira de Santana, Jacobina, Irecê e 

Seabra, e com base em dados disponíveis no Sistema de Informações da 

Administração Tributária – SIDAT. 

A pesquisa produziu os seguintes resultados: 

 
ANO VENDAS CMV LUCRO BRUTO 
1997 13.029.693,00  8.871.144,00  4.158.549,00  
1998 16.185.486,00  12.175.179,00  4.010.307,00  
1999 19.428.042,00  14.552.964,00  4.875.078,00  
2000 22.593.846,00  17.452.989,00  5.140.857,00  

 

1.2 RESULTADOS OPERACIONAIS 

1.2.1 VENDAS 

Observando-se os dados contidos na tabela precedente, identifica-se, 

claramente, que a Receita de Vendas dessas empresas cresceu. Comparando-se os 

valores de cada um dos anos com os valores do ano imediatamente anterior, veremos 

que houve um aumento, desconsiderado o efeito inflacionário, de 24% em 1998, de 

20% em 1999 e de 16% em 2000. 

Vejamos no gráfico seguinte, a ilustração das variações das vendas em cada 

um dos anos: 

 

 22



 23

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

EM REAIS (R$)

EVOLUÇÃO DA VENDAS (SIMBAHIA)

1997
1998
1999
2000

 

Para uma análise mais coerente, se faz importante conhecer o 

comportamento do PIB baiano nesse período. 

 
PIB DA BAHIA 

 Unidade Monetária: R$Milhão 
Anos PIB Total (Valores Correntes) Taxa de Crescimento 
1996 32.989,50 - 
1997 37.030,60 12,24% 
1998 38.738,62 04,61% 
1999 43.067,15 11,17% 

Fonte: SEI.   
 

Não se tem a intenção aqui de discutir o impacto econômico do 

SIMBAHIA no PIB baiano, mas de estabelecer um paralelo entre a variação das 

Receitas de Vendas das empresas pesquisadas e o que ocorreu no restante do Estado. 

Vários fatores macroeconômicos podem distorcer ou influenciar resultados, tanto 

numa região específica como no Estado como um todo, já que numa economia 

globalizada, todos estão sujeitos a sofrerem impactos oriundos de fatores externos, 

inclusive internacionais. O que se pretende timidamente é levantar uma discussão 

sobre a seguinte ótica: todos reclamam que a carga tributária brasileira, cerca de 30% 

do PIB, segundo dados do Ministério da Fazenda, incluídas aí as contribuições para o 

INSS e FGTS entre outras, é muito pesada e que a simplificação visando a criar 

facilidades no cumprimento de obrigações, como unificação de impostos, aliada a 

uma redução da carga tributária, reduziria a sonegação de impostos e diminuiria a 

omissão de entregas de Declarações destinadas ao lançamento de Impostos com essas 

características, e que isso levaria a um aumento da base de tributação, ou seja, 
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pessoas que hoje não pagam impostos e estão longe do alcance dos entes tributantes, 

passariam a integrar a base de tributação por conta de uma política tributária 

socialmente mais justa. Pelos dados analisados nas empresas pesquisadas não se 

pode dizer que isso tenha ocorrido, já que não houve crescimento da base geral de 

tributação, não houve aumento significativo de suas Receitas oferecidas à tributação 

em comparação com o restante da economia, mesmo o Estado da Bahia tendo 

renunciado significativa parcela de suas Receitas, como veremos adiante. Não 

queremos encerrar essa discussão, antes pretendemos iniciá-la sob uma ótica de que 

talvez se possa identificar culturas e costumes sociais cuja mudança demandam 

tempo e requerem perseverança na busca de alternativas que venham solucionar ou 

minimizar os desajustes hoje existentes e a discrepância entre regiões essencialmente 

ricas e outras flagrantemente miseráveis, dada a trivial função social que o tributo 

pode exercer sobre qualquer sociedade. 

1.2.2 CUSTOS E RESULTADOS 

Outro indicador que se pode analisar com base na pesquisa é se houve, 

com a vigência do SIMBAHIA, redução da participação dos custos de aquisição de 

mercadorias nas suas operações de vendas, o que, na contramão das Receitas reflete 

também nos lucros das empresas. Isso por que se de um lado o aumento de Receitas 

melhora sua margem de contribuição para o resultado, o mesmo ocorre com a 

redução de custos. Vejamos o gráfico e tabela abaixo: 
 

ANO VENDAS 
CRESCI 
MENTO CMV 

VARIAÇÃO DO 
CMV/VENDAS 

LUCRO 
BRUTO(LB) 

LB/ 
VENDAS 

1997 13.029.693,00   8.871.144,00 68% 4.158.549,00 32% 
1998 16.185.486,00 24% 12.175.179,00 75% 4.010.307,00 25% 
1999 19.428.042,00 20% 14.552.964,00 75% 4.875.078,00 25% 
2000 22.593.846,00 16% 17.452.989,00 77% 5.140.857,00 23% 
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Os custos variáveis são fixos, e os custos fixos são variáveis por cada 

unidade produzida ou comercializada. Isso quer dizer, evidentemente, que se você 

vende mais unidades de uma determinada mercadoria ou produto, o seu custo que é 

fixo por unidade varia em função da quantidade vendida ou produzida. Em função 

disso, resolvemos comparar a participação percentual dos custos de mercadorias 

vendidas – CMV, com os valores efetivos das Vendas e constatamos que a sua 

participação relativa nas vendas se manteve estável, principalmente nos anos de 

1998, 1999 e 2000, apresentando percentual menor no ano de 1997. Depreende-se do 

resultado, que nessas empresas a diminuição dos custos tributários não influenciou 

positivamente a diminuição efetiva dos custos. Ao contrário, a participação que era 

de 68% em 1997, foi de 75% nos anos de 1998 e 1999, e de 77% no de 2000. Por 

conseguinte, a margem de contribuição para o resultados dessas empresas, ou seja, o 

Lucro Bruto, que foi de 32% em 1997, caiu para 25% em 1998 e 1999 e caiu ainda 

mais em 2000, ficando na ordem de 23%. Esses resultados reforçam o indicativo 

referenciado no item anterior, de que os esforços de melhoria da sobrevida e 

lucratividade desses contribuintes não surtiram os resultados esperados, embora seja 

irresponsabilidade dizer que sem a existência do SIMBAHIA os resultados seriam os 

mesmos. 

A constatação de que, sob os aspectos até agora abordados, o SIMBAHIA 

não conseguiu traduzir-se em números positivos, nos leva ao questionamento de que 

se a renúncia de arrecadação de divisas que gerariam investimentos em obras e 

serviços públicos essenciais, foi um bom negócio para as populações envolvidas, 

embora saibamos que, por definição das características dos impostos, não exista 

vínculo entre o que e onde se arrecada, com a execução de obras e a prestação de 

serviços de responsabilidade governamental. Entretanto, a partir do momento em que 

o montante do ICMS arrecadado numa cidade retorna a esta via transferências de 

Receitas, utilizando os critérios já estabelecidos na legislação, sua diminuição acaba 

por comprometer a capacidade que as prefeituras municipais envolvidas têm, de 

aplicar os recursos que são cada vez mais escassos, para a satisfação das 

necessidades básicas de suas populações. 
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1.3 ARRECADAÇÃO 

No quadro abaixo, demonstramos, inicialmente, comparativo de 

arrecadação geral no Estado nos anos de 1998, 1999 e 2000, apenas das empresas 

que já existiam em 1998 e que durante os anos de 1999 e 2000 migraram para o novo 

regime, expurgando, conseguintemente, as empresas que iniciaram suas atividades 

durante os anos de 1999 e 2000. Isso foi feito para que fosse possível identificar os 

valores objetos de renúncia. Os dados são os seguintes: 

EMPRESAS QUE MIGRARAM EM 1999 e 2000 
REAL IGPM MÊS 

1998 1999 2000 1998 1999 2000 
JAN 8.601.550,52 3.977.308,76 5.298.946,55 11.549.387,90 5.252.799,86 5.803.925,56
FEV 7.968.244,55 3.718.251,03 5.141.222,63 10.679.814,27 4.739.565,35 5.611.531,39
MAR 8.766.233,10 5.034.701,27 5.109.491,82 11.727.072,16 6.240.995,56 5.568.543,89
ABR 8.277.043,84 4.610.493,47 5.262.153,52 11.058.287,83 5.674.858,16 5.721.760,53
MAI 8.783.561,49 4.764.320,07 5.434.601,32 11.718.597,35 5.881.248,21 5.891.010,01
JUN 9.155.450,06 4.906.685,68 5.380.891,23 12.168.508,67 6.035.262,64 5.783.629,42
JUL 9.469.075,80 4.793.476,41 5.283.612,09 12.606.786,63 5.806.021,61 5.591.287,39
AGO 9.581.389,06 4.877.849,83 5.605.285,44 12.776.753,57 5.817.465,16 5.793.230,66
SET 9.349.614,07 4.941.768,21 5.713.633,95 12.477.667,70 5.809.458,70 5.837.499,82
OUT 9.256.275,00 5.016.375,40 5.841.337,96 12.343.224,20 5.798.588,85 5.945.378,03
NOV 9.237.195,51 5.155.591,26 5.980.382,19 12.357.326,17 5.820.409,91 6.069.298,51
DEZ 12.545.262,06 6.772.272,37 6.732.365,48 16.707.604,38 7.509.637,39 6.789.684,84

TOTAL 110.990.895,06 58.569.093,76 66.783.924,18148.171.030,83 70.386.311,39 70.406.780,05
 

A seguir, as empresas que iniciaram suas atividades em 1999 e 2000: 
 

ARRECADAÇÃO - EMPRESAS QUE INICIARAM EM 1999 e 2000 
EMPRESAS QUE INICIARAM EM 

1999   
EMPRESAS QUE INIARAM 

EM 2000 
REAL IGPM REAL IGPM 

MÊS 

1999 2000 1999 2000 2000 2000 
JAN 17.965,34 994.145,00 23.726,68 1.088.885,03 20.691,56 22.663,42
FEV 29.594,53 1.003.990,76 37.723,44 1.095.833,83 100.581,43 109.782,42
MAR 108.270,08 1.044.959,80 134.211,16 1.138.842,12 131.662,41 143.491,36
ABR 161.857,67 979.829,85 199.223,65 1.065.410,15 200.076,15 217.551,20
MAI 243.350,07 1.087.100,64 300.400,09 1.178.397,53 273.107,65 296.043,78
JUN 319.419,74 1.049.381,57 392.888,84 1.127.923,58 302.153,17 324.768,13
JUL 398.006,29 1.005.529,33 482.078,75 1.064.083,31 358.071,48 378.922,70
AGO 497.713,41 1.165.846,39 593.587,45 1.204.937,22 543.026,25 561.233,92
SET 550.286,75 1.078.103,73 646.907,75 1.101.475,94 577.014,46 589.523,56
OUT 642.369,48 1.142.308,03 742.535,44 1.162.653,68 646.628,78 658.145,89
NOV 769.429,73 1.137.235,26 868.648,46 1.154.143,67 720.684,66 731.399,80
DEZ 1.013.807,44 1.347.019,79 1.124.190,79 1.358.488,32 862.564,84 869.908,72

TOTAL 4.752.070,53 13.035.450,15 5.546.122,49 13.741.074,38 4.736.262,84 4.903.434,88
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O gráfico abaixo demonstra os valores consolidados das empresas, tanto 

as que iniciaram suas atividades em 1999 e 2000, quanto as que apenas migraram 

nestes dois anos: 
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Tomando-se por base o ano de 1998, e apenas as empresas que existiam 

em 31 de dezembro de 1998, as perdas na arrecadação foram as seguintes: 

 
ANO ARRECADAÇÃO 

(R$/1000) PERDA (R$) ARRECADAÇÃO 
(IGPM/1000) PERDA (IGPM) 

1998 110.990,90 - 148.171,03 - 
1999 58.569,09 52.421,81 70.386,31 77.784,72 
2000 66.783,92 44.206,98 70.406.78 77.764,25 

 

Olhando apenas para os dados apresentados friamente nas tabelas e 

gráficos, vemos que a perda na arrecadação foi muito significativa. Contudo, essas 

perdas, além de planejadas pelo Estado, podem se traduzir, como dito anteriormente 

no item 1.1, do capítulo 3, em benefícios sociais que de maneira alguma poderão ser 

expressos em números. Assim, analisaremos no próximo capítulo, um dos maiores 

pilares do SIMBAHIA, senão o maior: O incentivo ao emprego. 
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CAPÍTULO 4 

1 EMPREGO E O SIMBAHIA 
 

Em sua mensagem nº 17/98, encaminhada à Assembléia Legislativa do 

Estado da Bahia, (Diário oficial do Estado de 22 de setembro de 1998), o 

Excelentíssimo Sr. Governador da Bahia, Dr. César Borges, assim explica no seu 

parágrafo 3º: 

“Com efeito, o referido Projeto de Lei visa estabelecer formas de 

apuração e de pagamento do imposto, em função de faixas progressivas de 

faturamento, com aplicação de percentuais de pagamento compatíveis com o 

porte de cada empresa, sem, contudo, provocar o comprometimento das receitas 

públicas, prevendo, ainda, a título de incentivo à geração do emprego e renda, a 

dedução de até 25% (vinte e cinco por cento) do imposto devido, em função do 

número de empregados regularmente contratados pelo contribuinte.” 

Fica evidente a preocupação governamental em inserir no texto do então 

Projeto de Lei nº 11.562/98, incentivos à geração do emprego e à oficialização dos 

empregos informais, prevendo um percentual de 1% por empregado regularmente 

registrado, para empresas com até 5 (cinco) empregados, e 2% de dedução a partir 6º 

contratado, desde que esse abatimento não ultrapasse 25% do imposto devido. Nos 

moldes em que foi criado, constituiu-se em grande incentivo, pois veio se alinhar 

com os objetivos do próprio SIMPLES federal, que inclui diversas contribuições nos 

percentuais a serem aplicados, dentre elas as contribuições para o INSS, de 

responsabilidade das empresas optantes, cabendo a estas o desconto em folha e 

recolhimento do que for devido pelos empregados. 

Apenas de forma ilustrativa, imaginemos uma empresa que possua 9 

(nove) empregados e que no mês de janeiro de 2000, obteve um faturamento de R$ 

100.000,00. Este contribuinte poderia descontar 13% (treze por cento) do imposto 

devido, (5 X 1% + 4 X 2%), a título de incentivo, o que, no caso, aplicando-se o 
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percentual de 2,5% previsto para essa faixa de Receita, geraria um imposto de devido 

de R$ 2.500,00 e poderia deduzir deste R$ 325,00 (13% de R$ 2.500,00), 

representando conseguintemente uma economia tributária significativa.  

Nas empresas pesquisadas, esse incentivo atingiu plenamente o seu 

objetivo, pois ocasionou um crescimento da ordem de 111,4% em 1999 e de 127,8% 

em 2000, comparados com os dados de 1998, muito superiores, portanto, ao 

crescimento registrado no ano de 1998 em relação a 1997, que foi de 32,6%. 

Vejamos na tabela e gráfico abaixo, o comportamento do número de 

empregados regularmente registrados nos anos de 1997 a 2000: 

 
EMPREGADOS REGISTRADOS 

ANO QUANTIDADE CRESCIMENTO 
1997 138 - 
1998 183 32,6% 
1999 387 111,4% 
2000 417 127,8% 
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Ao analisarmos o conjunto de contribuintes da Bahia, e não apenas as 

micro e pequenas empresas, verificamos que no ano de 1998 a quantidade de 

desligamentos foi superior ao de admissões em 2.216 vagas, representando uma 

variação negativa de 0,27%, ainda que esse índice tenha sido menor que nacional, 

que ficou na casa dos 2,8% negativos. A partir do ano de 1999, portanto ano de início 

do SIMBAHIA, houve significativa reação nos índices apurados na Bahia, ficando 

este positivo em 0,17%, enquanto que no Brasil o índice geral ainda continuou 

negativo em 0,96%. Já no ano de 2000, o índice nacional ficou positivo em 3,2 
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pontos percentuais, enquanto que a Bahia teve desempenho ainda melhor, ficando 

com uma variação positiva de 3,62%. O quadro abaixo mostra essa evolução 

comparativa entre o desempenho da Bahia e o Brasil: 

EVOLUÇÃO DO EMPREGO 
BAHIA BRASIL 

ANO 
ADMIS DESLIG SALDO VAR (%) ADMIS DESLIG SALDO 

VAR 
(%) 

1998 275.886 278.102 -2.216 -0,27 8.067.391 8.649.144 -581.753 -2,8
1999 275.977 274.658 1.319 0,17 8.181.425 8.377.426 -196.001 -0,96
2000 338.769 309.138 29.631 3,62 9.668.132 9.010.536 657.596 3,2

FONTE: MTE/SPPE/DES/CGETIP/CAGED 
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A Bahia sai de um saldo negativo em 1998 e chega ao final de 2000 com 

saldo expressivamente positivo, o que nos permite afirmar, com base nos dados 

gerais analisados e na pesquisa diretamente efetuada nas empresas, que o SIMBHIA 

tem conseguido influenciar positivamente os saldos da balança de empregos, 

principalmente se compararmos os dados das empresas pesquisadas com o 

desempenho da própria Bahia. Os índices das empresas pesquisadas foram de 

111,4% e 128,7% em 1999 e 2000 respectivamente, enquanto que na Bahia esse 

crescimento foi expressivamente menor, não passando dos 3,62% em 2000. 
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CONCLUSÃO 

Este trabalho propiciou o estudo do comportamento das empresas frente 

às alternativas criadas pelo Regime Simplificado de Apuração do ICMS – 

SIMBAHIA, tentando identificar o poder de influência que esse regime trouxe às 

microempresas e as empresas de pequeno porte, bem como o atingimento de 

objetivos sociais e econômicos estabelecidos pelo Estado da Bahia. 

Constatamos, inicialmente, que houve significativa migração de 

contribuintes para o SIMBAHIA, o que causou uma drástica redução do número de 

inscritos na condição de Normal, sobretudo no primeiro ano de vigência do novo 

regime. Isso se explica pelo fato de o SIMBAHIA ter se tornado atrativo por conta da 

simplificação na escrituração de livros e cumprimento de obrigações acessórias; pela 

possibilidade de dedução de parte do imposto a título de incentivo ao emprego; além 

do fato de que a sistemática de apuração prevista para as microempresas e 

ambulantes existentes até 31 de dezembro de 1998, deixava de existir a partir de 1º 

de janeiro de 1999, obrigando-os a optarem pelo regime normal ou pelo novo regime 

simplificado. 

A arrecadação referente aos contribuintes optantes realmente caiu a 

patamares que, na prática, não comprometeram as finanças do Estado. Isso se 

justifica por vários fatores, mas destacamos a diminuição da inadimplência por conta 

de o ICMS devido pelas microempresas já vir cobrado junto com a conta de energia 

elétrica; pela vedação de direito ao crédito fiscal para quem comprar desse tipo de 

contribuinte; e, principalmente, porque desonerou o Estado de maior controle sobre 

contribuintes de pequena capacidade de contribuição, permitindo a racionalização do 

uso do quadro de Auditores Fiscais, direcionando seus trabalhos de fiscalização e 

monitoramento para as empresas de capacidade de recolhimento mais significativa. 

E por último, ficou constatada a importante contribuição desse sistema na 

geração de empregos, caracterizada pelos dados altamente vantajosos da Bahia em 
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relação ao país como um todo, ficando evidenciada notadamente nas empresas em 

que foi realizada a pesquisa. A redução de até 25% do ICMS devido, motivou 

relevantemente o registro efetivo de funcionários que antes figuravam na 

informalidade, além de ter aberto significativas novas vagas no mercado formal, 

contribuindo positivamente, também, para os resultados alcançados pelo País. 

A pesquisa também evidenciou o nível de satisfação com o novo regime, 

em que os contribuintes responderam às seguintes perguntas: 

1) O SIMBAHIA melhorou a performance de sua empresa? 

2) Por quê? 

Para ambas as perguntas, todos os 90 (noventa) pesquisados responderam 

que “SIM” e justificaram suas respostas dizendo que o SIMBAHIA lhes 

proporcionou redução da carga tributária e simplificou a apuração do imposto. 

Esse alto nível de satisfação, também confirmado pelo simples fato de 

que o SIMBAHIA não é de adesão obrigatória e sim facultativa, coroa de êxito a 

iniciativa do Estado da Bahia em buscar saídas para as graves crises sociais que nos 

afligem. 

Sabemos que é papel seu promover o bem comum e reduzir as 

desigualdades sociais. E em países como o Brasil, em que a maior parte da população 

vive na pobreza, senão na miséria, é imperiosa a luta em favor do desenvolvimento 

econômico. Esta é, na verdade, condição da justiça social, já que não é possível 

assegurar a todos uma vida digna, se o país como um todo, ajudado evidentemente 

por iniciativas condizentes e de responsabilidade de Estados e Municípios, não 

caminhar para uma projeção econômica muito superior a que existe atualmente. 

É importante destacar, porém, que o desenvolvimento econômico não é 

um fim em si, mas um simples meio para o bem-estar geral. Dessa forma, tem ele de 

ser razoavelmente dosado para que não penalize toda uma geração, sob o pretexto de 

benefício às futuras gerações, servindo de muleta para a ostentação da potência dos 

entes governantes. 

 32



 33

Ao mesmo tempo em que o Estado, no caso particular o Estado da Bahia, 

toma iniciativas nessa direção, encontrando alternativas que aparentemente possam 

denotar perdas de capacidade de investimentos públicos, cabe uma reflexão sobre a 

participação do povo nesse processo, e os resultados no desempenho econômico das 

empresas pesquisadas querem timidamente mostrar que, aliada às atitudes do 

governo, também há necessidade de mudança da cultura de sonegação de tributos 

que sempre se alastrou sob o pretexto de que a carga tributária para as pequenas e 

médias empresas era insuportável, e que o mal emprego das verbas públicas funciona 

como estímulo a essa prática, requerendo conceitos de vida verdadeiramente voltada 

para a fiel convivência social, interagindo positivamente nesse processo, em que 

prevaleça o interesse público sobre o particular. 

Na mudança dessa realidade, pressupõe-se um certo nível cultural (e não 

apenas um certo nível de alfabetização) em que esse povo saiba ser possível mudar o 

seu destino, se libertando de comportamentos impostos por tradições e tabus 

indutores do conformismo. É necessário que tenha um mínimo de instrução que lhe 

possibilite compreender e assimilar informações, adquirindo indispensável 

experiência no trato da coisa pública, depreendendo, também, sua parcela de 

responsabilidade e respeito, se tornando agente ativo nessa relação social, 

concomitantemente com a indignação generalizada causada pelo mal uso das verbas 

públicas, que pouco se percebe retornar efetivamente aos cidadãos em forma de 

melhorias de sua condição social. Entendemos que o homem passa por várias fases 

no desenvolvimento físico e psicológico, assim como leva tempo para firmar sua 

vontade e seu caráter, para aprender a ver e a raciocinar, para ganhar experiência e 

equilíbrio, também é preciso que haja tempo para que um povo se torne grande em 

sua consciência. 
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