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RESUMO 

A alta tecnologia aplicada ao processo produtivo econômico nos dias de hoje tem causado um 
crescente desemprego. O estado tem tentado sanar esse mal sócio-econômico, usando a 
dispensa ou redução de pagamento de imposto como meio de fomentar o crescimento da 
economia para reverter esse quadro indesejável. Benefícios sócio-econômicos à comunidade 
baiana são constatados no âmbito desse artigo, em relação ao regime SIMBAHIA. 
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 Desde o início da Revolução Industrial, em que o processo de produção de bens para a 
satisfação de necessidades individuais e coletivas das sociedades se tornou mecanizado, não 
houve uma grande exclusão dos empregados (operários) de tal processo produtivo como está 
havendo de meados do século XX até nossos dias, principalmente da década de 70 até hoje. A 
incorporação das máquinas aos meios de produção, e a divisão do trabalho que disso 
decorreu, desde aquela época, como é sabido, levou às alturas a produtividade das empresas, 
fazendo com que pensadores e homens de ciência estudassem com afinco o fenômeno sempre 
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crescente. SMITH (2000) a isso se refere assim: “enquanto um operário não seria capaz de 
produzir uma única peça em um dia, dez operários conseguiriam produzir entre elas mais do 
que 48 mil alfinetes por dia”.  

 A partir de meados do séc XX, em que o acúmulo de conhecimentos científicos, 
devido ao crescente número de pesquisas acerca da natureza, produziu uma explosão 
tecnológica, nasceu uma segunda Revolução Industrial: A Revolução Científico-Tecnológica 
(RCT). O ponto de ruptura entre o capitalismo anterior, representado pela Revolução 
Industrial e, este novo que surge – a RCT - é a invenção do computador. O papel do 
computador é duplo: como máquina de calcular, realiza um enorme número de cálculos em 
pouco tempo, ampliando poderosamente o raio de ação do próprio trabalho científico; como 
máquina de contar, armazenar e processar informações, o computador realiza, com grande 
economia de trabalho humano, atividades de controle, de arquivo de informações, ampliando 
a capacidade dos centros de decisão de coordenar e orientar atividades. O computador torna 
possível, desta maneira, atividades de planejamento centralizado que antes não eram viáveis. 
Ele deu lugar a uma nova ciência do estudo e tratamento de informações: a informática.  

 Por volta dos anos 90, em razão dessas transformações e com as mudanças 
tecnológicas, à semelhança do que acontecia na economia internacional, o desemprego no 
Brasil aumentou. Pois, devido ao fato da atual sistemática da economia contemporânea, 
centrada em redes de empresas que dependem cada vez mais de um sofisticado aparato 
tecnológico, bem como de uma reduzida mão de obra técnica e especializada, ter criado essa 
situação para o operário – a classe trabalhadora - o Estado se viu em frente de uma  imperiosa 
necessidade de atender às demandas da coletividade, em face desta nova dinâmica: o combate 
ao desemprego e o estímulo à permanência das empresas já existentes. 

 Ao longo da nossa história, o Estado sempre teve um papel intermediário entre intervir 
na produção econômica ou apenas regular a produção da iniciativa privada. Citando o 
entendimento de Adam Smith, sobre essa segunda posição do estado, MARTIN CARNOY 
(1990) ensina: “ A esfera da produção mantém-se por si mesma e organiza a sociedade. O 
Estado deveria ser a expressão perfeita das vontades dos homens, trabalhando somente para 
investir naquelas mercadorias e serviços que o sistema da livre-empresa acha não lucrativos, 
além das demandas públicas (defesa, rodovias, e algumas formas de educação, por exemplo)”. 
Essa visão do Estado como apenas um poder regulador da economia com uma tal “mão 
invisível” a estabelecer por si só uma justa e perfeita economia, nunca existiu na prática. É o 
que relata ANÍBAL PINTO (1991), ao se referir a esse sistema de livre-empresa, em que se 
acredita que o impulso de todo empreendimento é a ânsia de lucros crescentes: “É altamente 
injusto produzir apenas para os que podem pagar mais, e não para todos os necessitados”.  

 O mercado, mediante a demanda efetiva dos grupos de rendas mais elevadas, 
determina que a máquina produtora crie ou aumente a criação de tal ou qual tipo de bens e, 
não sendo forçosamente  iguais demanda e necessidade, acontece que os recursos escassos são 
empregados em bens santuários de mínima significação social. Por exemplo, ante a alternativa 
de criar habitações é provável que os limitados  escassos recursos de cimento, vidro, madeira, 
capital, mão-de-obra especializada, etc sejam investidos num elegante edifício de 
apartamentos e não em quantidades equivalentes de casas populares, por mais que estas sejam 
necessárias”. Outro grande estudioso de assunto, SAMUELSON (1975), resume assim: “o 
cão de um milionário pode receber o leite de que precisa uma criança pobre para evitar o 
raquitismo”. 
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 Já o Estado desenvolvimentista, o que intervém, apesar dos apelos em contrário dos 
adeptos da “mão livre do mercado”, ainda possui um escopo abrangente, sendo assim 
caracterizado por apoiar o desenvolvimento tecnológico das indústrias do país e de sua infra-
estrutura de produção como forma de promover a produtividade e ajudar suas empresas a 
competir no mercado mundial. Dessa forma, há uma estreita correlação entre o planejamento 
governamental e a atuação das empresas, seja através de benefícios fiscais, seja através de 
outro condicionante (acesso facilitado a financiamentos, salvaguarda do mercado existente 
etc). 

 Segundo dados de relatório do SEBRAE, as microempresas e empresas de pequeno 
porte representam 60% da população economicamente ativa, 35% do faturamento e 20% do 
PIB. 

 Atendendo a essa demanda foi que, em meados da década de noventa, o governo 
federal instituiu um sistema simplificado de cobrança de imposto para as microempresas e 
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 criaram seus próprios sistemas ou regimes de tributação 
simplificada. 

 É nessa dinâmica que se insere o SIMBAHIA, um projeto do governo do estado da 
Bahia, objetivando diminuir a carga tributária do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incidente sobre as microempresas e empresas de 
pequeno porte, e visando, sobretudo, maior investimento dessas empresas na potencialidade 
econômica da Bahia, manutenção dos postos de trabalho (empregos) já existentes e criação de 
novos nas empresas, legalização de empresas clandestinas para poderem participar de 
licitações públicas e outras benesses, e eliminação de algumas obrigações tributárias 
acessórias para diminuir a burocracia. 

 Este artigo aborda a ocorrência de benefícios sócio-econômicos na comunidade do 
nosso estado da Bahia, sobretudo o aumento dos postos de trabalho (empregos), em virtude 
dos objetivos do projeto SIMBAHIA, utilizando-se a conceituação da conjuntura econômica 
mundial, tendo por base literatura especializada, versada em economia, economia e empregos, 
tributação econômica. Foi utilizado, também, o método da demonstração e interpretação de 
dados e informações da SEFAZ/BA, consultando-se dados, relatórios e publicações da própria 
SEFAZ/BA e, também, de outros órgãos públicos tais como: SEBRAE e Ministério do 
Trabalho, entre outros.  

NOÇÕES SOBRE ICMS 

 O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, tem seu nascimento na 
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Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, porém, sua origem é o resultado da fusão do 
antigo Imposto sobre Circulação de Mercadorias – ICM com os impostos, que eram de 
competência da União, incidentes sobre minerais, combustíveis e lubrificantes, transportes e 
comunicações.  É um imposto de competência tributária dos Estados e do Distrito Federal e a 
previsão legal está inserida no artigo 155 II da Carta Magna. 

 O ICMS, assim como os demais impostos, está sujeito aos princípios gerais de 
tributação e as limitações constitucionais ao poder de tributar, e apresenta algumas 
peculiaridades em função da sua natureza, tais como: princípio da legalidade, da seletividade 
e da não-cumulatividade. Com referência ao princípio da legalidade, a Constituição Federal 
não faz nenhuma ressalva à obediência desse princípio, contudo, remete à Lei Complementar 
o estabelecimento de normas gerais sobre este imposto, que, para ser cobrado, necessita de 
instituição de Lei Ordinária, porém, em alguns aspectos da disciplina do ICMS são regulados 
por atos normativos. O princípio da seletividade consiste na aplicação de alíquotas 
diferenciadas em função da essencialidade das mercadorias ou serviços, e considerando as 
diferenças regionais brasileiras. O princípio da não-comulatividade consiste na compensação 
do valor devido em cada operação com o valor cobrado por este ou outro Estado da Federação 
ou Distrito Federal, quando da aquisição de mercadoria ou serviço.                       

    O ICMS é a principal fonte de receita para os Estados e o Distrito Federal e incide 
sobre: 

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)  O fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na 
competência tributária dos municípios; 

5) O fornecimento de mercadorias com prestação de serviços compreendidos na 
competência tributária dos municípios, quando a lei complementar aplicável 
expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual; 

6) A 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 comercialização ou à industrialização, decorrentes de 
operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o 
adquirente.  

                         Para melhor compreensão, algumas definições são necessárias: 
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a) Operações: são transações mercantis que têm por objeto a transferência de titularidade 
de uma dada mercadoria ou 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, podendo ser: física, quando ocorre a mudança de uma para outra 
localização, econômica, quando a circulação ocorre de um estágio para outro dentro do 
processo econômico e, jurídica, quando há mudança de titularidade do bem, 
conseqüentemente mudando sua propriedade, sem que necessariamente ocorra uma 
movimentação física da mercadoria. 

.                  Ocorrido o fato gerador, nasce a obrigação de pagar o tributo. Para tanto o 
montante a ser pago mensalmente deve ser apurado  de acordo com os regimes adotados pela 
Secretaria da Fazenda da Bahia. A Sefaz estabelece três regimes: o de apuração normal que 
utiliza o mecanismo de conta corrente fiscal, o receita bruta que é um percentual  fixo 
calculado sobre o faturamento  e o SIMBAHIA. Os contribuintes do ICMS que adotam o 
regime do SIMBAHIA são classificados de acordo com a sua receita bruta ajustada e são 
denominados de: microempresas, empresas de pequeno porte e ambulantes. 

  
MICROEMPRESA 

 Os contribuintes  do SIMBAHIA enquadrados como microempresa tem o ICMS 
cobrado na conta de energia elétrica, mediante autorização, de valores fixos determinados e 
função da receita bruta ajustada do ano anterior, conforme tabela seguinte: 

.         TABELA 1 – Carga tributária da microempresa 

 

Enquadramento 

 

Receita bruta ajustada 

Valor fixo 
mensal (R$) 

Carga tributária esperada 

Mínima Máxima   

A 

 

B 

 

C 12 x C : B 12  x C : A 

ME  1 

ME  2 

ME  3 

ME  4 

ME  5 

ME  6 

ME  7 

ME  8 

0 

30.000,00 

60.000,00 

90.000,00 

120.000,00 

150.000,00 

180.000,00 

210.000,00 

30.000,00 

60.000,00 

90.000,00 

120.000,00 

150.000,00 

180.000,00 

210.000,00 

240.000,00 

25,00 

50,00 

100,00 

150,00 

210,00 

290,00 

370,00 

460,00 

1,00% 

1,00% 

1,33% 

1,50% 

1,68% 

1,93% 

2,11% 

2,30% 

- 

2,00% 

2,00% 

2,00% 

2,10% 

2,32% 

2,47% 

2,63% 

Fonte: Secretária da Fazenda do Estado da Bahia 
Ano: Janeiro/2003 
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 Entende - se por receita bruta ajustada o valor da receita menos 20% das compras. 
Exemplificando: se um contribuinte obteve no exercício de 2002, uma receita bruta decorrente 
de operações com mercadorias e serviços de transporte interestadual e de comunicação no 
valor de R$ 100.000,00, e o valor das aquisições de mercadorias e dos serviços tomados no 
mesmo exercício de R$ 60.000,00, o valor da receita bruta ajustada no exercício seria de: R$ 
100.000,00 – 20% de R$ 60.000,00, ou seja, R$ 100.000,00 – R$ 12.000,00 = R$ 88.000,00. 
Portanto, no exercício de 2002 o contribuinte seria enquadrado como microempresa 3, e 
deveria recolher a partir de janeiro de 2003 a importância de R$ 100,00 mensais, o que 
corresponderia a uma carga tributária variando entre 1,33% e 2%. 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 Para esses contribuintes o imposto a ser recolhido mensalmente será determinado pela 
aplicação de percentuais, variando de 2,5% a 6%, sobre a receita bruta mensal ajustada 
acumulada desde o início do ano, porém, existe um valor mínimo a ser recolhido 
mensalmente pelas empresas de pequeno porte que é de R$ 460,00  (quatrocentos e setenta 
reais), independente de ter sido apurado sem valor menor. Esse valor foi determinado, 
levando em consideração o limite superior a ser recolhido pela microempresa. Com a 
evolução de receita bruta ajustada acumulada no decorrer do exercício, este percentual poderá 
evoluir até 6% do seu faturamento, conforme tabela seguinte: 

 

TABELA 2 – Carga  tributária da empresa de pequeno porte 

receita acumulada anual ajustada 

(R$) 

Carga Tributária 

(%)  

240.000,00  a   360.000,00 

360.000,00  a   480.000,00 

480.000,00  a   600.000,00 

600.000,00  a   720.000,00 

720.000,00  a   840.000,00 

840.000,00  a   960.000,00 

960.000,00  a 1.080.000,00 

1.080.000,00 a  1.200.000,00 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

4,5 

5,0 

5,5 

6,0 

Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia 
Ano: Janeiro/2003 

  

 A empresa de pequeno porte como incentivo à geração de novos postos de trabalho, 
poderá abater até 25% do ICMS devido, em função do número de empregados regularmente 
registrados. Os cálculos são feitos da seguinte forma: 1% (um por cento) por empregado, até o 
5º (quinto), e 2% (dois por cento) por empregado a partir do 6º (sexto), até o máximo de 15 
(quinze) funcionários. 



 7

AMBULANTE 

 O ambulante é a pessoa física, sem estabelecimento permanente, que exerça 
pessoalmente atividade de comércio varejista e que tenha adquirido no máximo R$ 20.000,00   
(vinte mil reais) de mercadorias no ano anterior, e que porte no máximo mercadorias no valor 
total de aquisição de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), acobertadas por nota fiscal 
emitida há menos de 30 (trinta) dias, prorrogáveis, a critério da autoridade fazendária. O 
ambulante está dispensado do recolhimento do ICMS em valores fixos, obrigatório para as 
microempresas.  

OS EFEITOS DO SIMBAHIA 

 Com a implantação do SIMBAHIA podem-se observar os seguintes reflexos: 

1) Cadastro do SIMBAHIA 

 Atualmente existem no cadastro geral do Estado da Bahia 157.170 contribuintes 
regularmente inscritos, onde o regime de apuração normal conta com 24.498 (16%), 
contribuintes especial 14.377 (9%) e o SIMBAHIA 118.295 (75%). Os contribuintes no 
SIMBAHIA são distribuídos da  seguinte forma: 32.684 são ambulantes (28%), 8.443 são 
empresas de pequeno porte (7%) e 77.168 são microempresas(65%). 

Gráfico 1 – Cadastro dos contribuintes do SIMBAHIA 

 

 

     Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia 

     Ano: Novembro/2003 
    
 

2) Formalização de negócios 

 Houve um aumento de 18.697 contribuintes enquadrados como microempresas e 
empresas de pequeno porte, correspondendo a um crescimento de 29%, entre o ano de 1998 a 
2003. 



 8

   Gráfico 2: Incremento dos contribuintes da SIMBAHIA 

      Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia 

      Ano: Novembro/2003 

3) Geração de novos postos de trabalho 

 Com referência à geração de novos postos de trabalho para as empresas de pequeno 
porte, ocorreram variações positivas ano a ano. De 1999 para 2000 foi de 32,57%; de 2000 
para 2001 foi de 23,31% e de 2001 para 2002 foi de 22,93%. 

    Gráfico 3 – Crescimento do nível de emprego 

 

Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia
 Ano: Novembro/2003 
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4) Redução da carga tributária 

 Com referência à carga tributária demonstramos os percentuais que cada regime 
representa sobre a receita bruta. 

    Gráfico 4 – Carga tributária conforme o enquadramento  

 
    Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia 
    Ano: Novembro/2003 

 

5) Uma compensação ao atacado baiano 

 Com a adoção de valores fixos no caso de microempresa e percentuais fixos sobre a 
receita bruta no caso de empresa de pequeno porte, ficou dispensada a apuração do ICMS 
destas empresas por meio de conta corrente fiscal, tornando irrelevante o valor do ICMS 
destacado no documento fiscal emitido pelos fornecedores, a título de crédito. Sendo a Bahia 
um estado basicamente consumidor, grande parte do que consome tem origem em outras 
unidades da federação; em conseqüência, os grandes fornecedores situados na Bahia perderam 
competitividade em relação aos situados em outros estados, e, em razão disso, houve uma 
queda no desempenho desse segmento. Isso levou o governo baiano a baixar o Decreto nº 
7.488/99, em que foi criado benefício através de redução de base de cálculo aos grandes 
atacadistas e industriais que tinham como seus principais clientes, contribuintes de pequena 
capacidade contributiva, promovendo, com isso, uma concorrência igualitária. O Estado, 
entretanto, não perdeu a oportunidade para condicionar o gozo desse benefício somente aos 
contribuintes que estivessem em dia com suas obrigações para com fisco estadual, inclusive 
recolhimento de tributo de sua competência. E como incremento para esse estímulo de 
aquisição nos atacadistas baianos, o estado também alterou para zero o valor a ser pago pelas 
microempresas até a faixa 4, a partir de março de 2004. Ou seja, se as micros até 4, 
adquirirem mercadorias dos atacadistas baianos, nada pagarão ao fisco estadual. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Podemos considerar que a implantação do SIMBAHIA realmente proporcionou 
benefícios sócio-econômicos ao nosso estado. Como benefícios diretos vêem que os 
incentivos redundaram numa economia de recursos que puderam ser reinvestidos nas 
empresas e na manutenção de empregos e contratação de novos empregados em virtude do 
reinvestimento desses recursos poupados. Pode-se ver também, a regularização de empresas 
que estavam funcionando na clandestinidade com prejuízo para o Estado e para o seu 
empregado, que, dessa forma, não podia ser registrado. Na forma indireta, pode-se observar 
uma maior dinâmica no mercado local em virtude do efeito multiplicador do dinheiro na 
economia. Cada real poupado e colocado na economia irá implicar em novos reais. 

Houve, conforme expomos, um incremento na quantidade dos postos de trabalho e 
apesar da renúncia em curto prazo do montante do imposto recolhido ao erário estadual,  o 
benefício social decorrente da manutenção e contratação de mão de obra significa uma injeção 
de recursos  para a economia  que, em virtude do seu efeito dinâmico, proporcionará um 
aumento na demanda de bens e serviços,  implicando  em  um aumento da oferta de novas  
vagas de emprego e conseqüentemente em um aumento do “quantum ,“ a médio e longo 
prazo, do imposto que a economia irá recolher ao cofre estadual. 

 O nosso mercado atacadista, em razão do benefício da redução de base de cálculo nas 
vendas efetuadas, ganha chances de atuar com uma melhor performance.  

 O Governo do estado da Bahia também se beneficiou. Vejamos: Em razão de o 
SIMBAHIA ter uma fácil e racional operacionalização, o poder de controle do estado sobre 
esses contribuintes aumentou, dispensando-se assim uma quota de seu pessoal (fiscais) desse 
setor, fazendo-os migrar para outros mais prementes em termos de sonegação, dando à 
“máquina fiscalizadora” um melhor aproveitamento.   
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