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D outor em Economia e mestre em 
Planejamento Regional pela Universidade 

de Harvard, nos Estados Unidos, Marcos Cintra 
é idealizador da proposta do Imposto Único 
sobre transações bancárias. Foi secretário 
do Planejamento, Privatização e Parceria 
do Município de São Paulo, onde também 
foi vereador por duas vezes. Em 1998, foi 
eleito deputado federal, sendo membro das 
Comissões de Finanças e Tributação e de 
Reforma Tributária, além de presidente da 
Comissão de Economia, Indústria e Comércio. 
De 2009 a 2012, foi secretário municipal do 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho da 
cidade de São Paulo; e subsecretário de 
Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado. É 

professor-titular da Escola de Administração de 
Empresas de São Paulo (EAESP/FGV) e autor 
de vários livros sobre finanças públicas, teoria 
econômica e economia agrícola. Atualmente 
é Secretário Especial da Receita Federal.

O SR. AFIRMA QUE É PRIORIDADE DO GOVERNO DESONERAR OS TRI-
BUTOS QUE AS EMPRESAS PAGAM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 
PARA ESTIMULAR A GERAÇÃO DE EMPREGOS. COMO, NA PRÁTICA, 
ISSO SERÁ POSSÍVEL?
Marcos Cintra: O Brasil é um dos países que mais tributa salários no mundo. 
Considerando apenas o ônus sobre a folha de pagamentos das empresas, 
tem-se 34,2% em média referentes ao INSS, FGTS, Seguro de Acidente, 
Salário Educação, Sistema S e Incra. Isto é apenas a parte tributária. Quan-
do somada as normas trabalhistas faz o custo do emprego se aproximar de 
100% do salário do trabalhador. Tal fato tem peso significativo na situação 
crítica observada no mercado de trabalho. Temos 12,8 milhões de desempre-
gados, 11,5 milhões de trabalhadores sem carteira assinada e 4,9 milhões de 
pessoas desalentadas. Frente a esse quadro, a reforma tributária não deve 
se omitir. É preciso reduzir o peso dos tributos sobre a folha de salário das 
empresas com o objetivo de estimular contratações e a formalização de em-
pregos. Para isso, vamos reduzir o peso tributário sobre a folha começando 
pela substituição de parte do INSS patronal por uma contribuição sobre 
pagamentos nos bancos. Será um ponto de partida importante que, mais a 
frente, deve se intensificar sempre visando tornar o custo de contratação 
menos oneroso para o empregador. 
 
PARA COMPENSAR A PERDA NA ARRECADAÇÃO, O SR. DEFENDE A CRIA-
ÇÃO DE UM NOVO IMPOSTO SOBRE QUALQUER TIPO DE PAGAMENTO. 
DE QUE FORMA ESSA TRIBUTAÇÃO SERIA INSTITUÍDA? NÃO HÁ RISCOS 
DE BITRIBUTAÇÃO?
Marcos Cintra: A proposta é substituir inicialmente parte dos 20% sobre a fo-
lha de salários das empresas por uma contribuição sobre pagamentos de 0,3% 
sobre débito e crédito em cada lançamento bancário. Seria eliminada também 
a parcela do INSS cobrada por meio do Simples e outras formas de contri-
buição patronal ao INSS. Cabe esclarecer que estamos apenas substituindo a 
forma de arrecadação. Não está havendo cobrança duplicada sobre um mesmo 
fato gerador. Nós estamos substituindo uma parte do INSS sobre a folha por 
um tributo que gera a mesma receita por meio da movimentação financeira.  

HÁ UMA COMPARAÇÃO GRANDE ENTRE ESSE NOVO IMPOSTO SOBRE 
MEIOS DE PAGAMENTOS E O ANTIGO CPMF. QUAL É A PRINCIPAL DI-
FERENÇA ENTRE ELES?
Marcos Cintra: Fomos e continuamos absolutamente contra a CPMF. Esta-
mos propondo um tributo similar aquele para substituir parte de uma contribui-
ção que onera fortemente o trabalho e estimula a evasão de receita pública. 
A CPMF era um tributo a mais. Propomos usar aquela base de cobrança que 
permite reduzir o ônus tributário para o contribuinte, combater a evasão de 
arrecadação e garantir receita estável para a Previdência.

A CRIAÇÃO DO IMPOSTO FEDERAL E A DESONERAÇÃO DA FOLHA JÁ PO-
DEM COMEÇAR EM 2020?
Marcos Cintra: A proposta do imposto único federal juntamente com a con-
tribuição sobre pagamentos nos bancos são duas propostas simplificadoras 
que estarão em vigor já em 2020. O país não pode esperar uma reforma sim-
plificadora. O setor produtivo está asfixiado e nós vamos reduzir o custo dos 
impostos para que ele possa voltar a crescer e a gerar empregos.

O QUE VAI ACONTECER COM O SIMPLES E OUTROS REGIMES ESPECIAIS 
DE TRIBUTAÇÃO?
Marcos Cintra: O Simples será desonerado em quase 50% porque a contri-
buição sobre pagamentos irá absorver a arrecadação previdenciária gerada 
por ele. É bom frisar que a proposta do governo tem como diretriz básica não 
aumentar a já abusiva carga tributária.

DENTRO DESSE CONTEXTO, DE QUE MANEIRA SERÁ TRIBUTADA A ALI-
MENTAÇÃO? A SEU VER, COMO ISSO IMPACTARÁ O SETOR DE ALIMENTA-
ÇÃO FORA DO LAR?
Marcos Cintra: Apenas a desoneração parcial inicial da folha já irá reduzir o peso 
tributário sobre o setor de alimentação de 15,78% para 9,05%. Essa queda poderá 
ser ainda maior quando avançarmos no sentido de substituir totalmente o INSS 
patronal e outros tributos sobre a folha de salários. Há também a redução de 
custos via queda nas alíquotas do Simples derivada da substituição desse tributo.

1º Supply Tech mostra como sistemas integrados ajudam 
na gestão de custos e na operação dos restaurantes

EVENTO ANR

Toda empresa tem suas rotinas, suas qualidades e também suas dores. 
Mas nem sempre procurar soluções específicas para cada uma delas 

individualmente é o caminho mais indicado. Uma das principais opções 
para gerenciar todas as informações de uma companhia e ajudar o negócio 
a se desenvolver de forma sustentável é um ERP (Enterprise Resource 
Planning, na sigla em inglês). Ou seja, um sistema integrado de gestão 
empresarial que organiza o fluxo de dados entre as diferentes atividades 
de uma organização. 

“Empresas que possuem essa gestão integrada de sistemas otimizam 
processos e, consequentemente, melhoram a operação. O assunto é rele-

vante demais, visto que auxilia a garantir a qualidade do serviço e a satisfa-
ção do cliente, o que interfere positivamente no resultado. É um tema que 
ainda tem muito espaço para evoluir dentro do segmento de alimentação 
fora do lar”, destaca Leandro Assis, diretor da Teknisa Software.

“Um dos desafios dos gestores atuais é fazer com que os seus sistemas 
se conversem. Por muitas vezes, gastamos mais tempo integrando as informa-
ções do que as analisando. Quero chamar a atenção para a importância de se 
investir em plataformas que realmente sejam integradas ao negócio”, comple-
menta Daniel Allegro, sócio-diretor de suprimentos e TI do Grupo Ráscal.

A pauta será um dos destaques do 1º Supply Tech para Restaurantes 
da ANR. O evento, voltado para gestores de restaurantes, profissionais 
de Supply Chain e de TI, acontece no dia 12 de setembro, das 9h às 18h, 
no Hotel Meliá em São Paulo (SP). Assis e Allegro serão palestrantes do 
primeiro painel do dia Como Sistemas Integrados Podem Ajudar na Gestão 
de Custos e de Operações do Restaurante. Mais um nome que deverá ser 
anunciado em breve para completar o trio de especialistas. 
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Faça já a sua inscrição aqui!

O boleto da inscrição será enviado em até dois dias úteis para 

o e-mail cadastrado, e só será confirmada após o recebimento 

pela ANR do comprovante de pagamento. Em caso de dúvidas, 

entre em contato pelo e-mail: comunicacao@anrbrasil.org.br. 

9h às 9h10 – Abertura

9h10 às 10h30 – Como Sistemas Integrados Podem Ajudar na 
Gestão de Custos e de Operações do Restaurante

10h30 às 11h50 – Logística - centralização x entrega ponto a ponto

11h50 às 13h10 – Almoço

13h10 às 14h30 – Tecnologia para Compras - previsão de demanda 
e compras planejadas

14h30 às 15h50 – Desenvolvimento de Parceiros - desenvolvimento 
de insumos exclusivos e parcerias estratégicas

15h50 às 16h20 – Café

16h20 às 18h – Novos Meios de Pagamento - integração com 
frente de loja e back office cupom fiscal impactos sobre o 
consumidor delivery taxas praticadas

Confira a programação

MP da Liberdade Econômica é aprovada na Câmara

A Câmara dos Deputados concluiu na última quarta-feira (14) a votação da 
medida provisória 881, conhecida como MP da Liberdade Econômica. A 

proposta, aprovada em julho na comissão mista de deputados e senadores, 
altera pontos do Código Civil e da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O 
texto também traz medidas que impactam nos negócios privados, de empresas 
e comércios. O objetivo é reduzir a burocracia e trazer mais segurança jurídica 
para as atividades econômicas.

Entre outros pontos, a proposta define regras para trabalho aos domin-
gos e prevê os critérios para a adoção do registro de ponto de funcionários.  

Atividades de baixo risco, como 
a maioria dos pequenos comér-
cios, também não vão mais pre-
cisar de alvará de funcionamen-
to e o Sistema de Escrituração 
Digital de Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas 
(e-Social), que unifica o envio 
de dados de trabalhadores e de 
empregadores, será substituído 
por um sistema mais simples, 

de informações digitais de obrigações previdenciárias e trabalhistas.
 A ANR participou ativamente da campanha pela aprovação do texto, em 

apoio ao deputado federal e relator da MP 881, Jerônimo Goergen (PP-RS), e 

LEGISLAÇÃO

com o Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do 
Ministério da Economia, Paulo Uebel. “Temos uma oportunidade histórica para 
avançar na economia depois de anos de queda e estagnação. A ANR sempre 
apoiou de maneira irrestrita a MP que, somada a outras reformas importantes, 
como a da Previdência, certamente pode recolocar o Brasil na rota do cresci-
mento econômico”, afirmou Cristiano Melles, presidente da entidade.  A pro-
posta segue agora para o Senado, onde precisa ser votada até o dia 27 para 
não perder a validade.

Governo Federal muda Normas 
Regulamentadoras sobre trabalho

O Ministério da Economia publicou no Diário Oficial da União, no final 
de julho, a Portaria 915, que modifica Normas Regulamentadoras de 

Segurança e Saúde no Trabalho. No pacote de alterações foi aprovada uma 
nova redação para a Norma Regulamentadora 01 
(NR1), que trata das disposições gerais sobre saúde 
e segurança; e revoga a NR 2, sobre inspeção prévia 
de auditores do trabalho antes da abertura de novos 
estabelecimentos. 

A alteração da NR 1 também permite, entre ou-
tros pontos, o aproveitamento de treinamentos em 
Segurança e Saúde feitos por um trabalhador, em um 
período de dois anos, quando ele muda de emprego 
dentro da mesma atividade. O Anexo II da Portaria 
prevê ainda os regramentos de capacitação de trabalhadores com a possibi-
lidade de desenvolver a capacitação de forma semipresencial e a distância, 
dentro de critérios confiáveis e pedagógicos.

A nova redação ainda estabelece que o envio de informações de segu-
rança e saúde no trabalho será́ feito em formato digital, com o emprego 
de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira, e traz também tratamento diferenciado ao 
Microempreendedor Individual (MEI), à Microempresa 
(ME) e à Empresa de Pequeno Porte (EPP). Empre-
gadores dessas modalidades que se enquadrarem nos 
graus de risco um e dois da NR 4, que não possuírem 
riscos químicos, físicos e biológicos, e apresentarem a 
declaração de informações em formato digital para a 
Secretaria do Trabalho, serão dispensados da elabora-
ção do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA) e do Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional (PCMSO). 
Os dados são de informativoᵃ assinado por Andrea Tavares, da Dias e 

Pamplona Advogados, consultoria jurídica da ANR.
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CAT/SEFAZ-SP prorroga o prazo de autorregularização dos 
restaurantes e concede parcelamento da dívida de ICMS

PESCADOS

C omo resultado das demandas apresentadas por representantes 
da ANR, da Sescon e de alguns contribuintes, a Coordenadoria de 

Arrecadação Tributária (CAT) da Secretaria da Fazenda do Estado de São 
Paulo comunicou o adiamento do prazo de autorregularização imposto pela 
denominada “Operação Pescados”.

Os estabelecimentos varejistas pertencentes ao Regime Especial de Tribu-
tação do ICMS (carga tributária de 3,2%) poderão lançar na GIA de referência 
agosto/2019, no prazo normal, o valor do imposto diferido atualizado com ju-
ros e multa de mora. Já para as empresas enquadradas no Simples Nacional, 
o valor do imposto diferido atualizado com juros e multa de mora poderá ser 
lançado no DeSTDA de referência agosto/2019, dentro do prazo regular para 
tal, estabelecido pela legislação.

Na última semana, a Secretaria da Fazenda e Planejamento paulista 
atendeu a outra demanda das entidades, dentre as quais a ANR, acatando o 
parcelamento de débitos de ICMS-ST. A Resolução Conjunta SFP/PGE-3, de 
13 de agosto de 2019, possibilita o parcelamento de débitos fiscais relaciona-
dos com o ICMS-ST cujos fatos geradores ocorram até 31 de dezembro deste 
ano, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, 

em até 60 parcelas mensais. 
Apesar do parcelamento excepcional abarcar débitos fiscais cujos fatos 

ocorram até dezembro, a SeFaz requisita que os débitos sejam declarados na 
GIA/DeSTDA de referência de agosto/19, pois, conforme já alertado, decorrido 
o prazo indicado sem a devida regularização, o contribuinte estará sujeito ao 
início de ação fiscal e às penalidades previstas no artigo 85 da Lei n°6.374, de 
1° de março de 1989.

O pedido de parcelamento de débitos fiscais não inscritos em dívida ativa, 
nos termos da Resolução Conjunta, deverá ser efetuado por meio do Posto 
Fiscal Eletrônico (PFE), no endereço http://pfe.fazenda.gov.br, quando a soma 
dos valores originais dos débitos declarados for igual ou inferior a R$ 50 mi-
lhões; ou mediante comparecimento ao posto fiscal de vinculação do estabe-
lecimento, nos casos em que a soma dos valores originais dos débitos decla-
rados seja superior a esse valor ou no caso de impossibilidade técnica para o 
procedimento previsto no caso anterior.

Informações sobre o acesso ao sistema de parcelamento, pagamento e 
documentos necessários para o atendimento presencial podem ser consultadas em: 
http://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/parcelamento-icms/Paginas/Sobre.aspx
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NaMesa consultoria é a nova 
sócia-fornecedora da ANR

PARCEIROS

Mori Ohta Sushi lança delivery

NOVIDADE

B uscando oferecer aos clientes a melhor e mais completa experiência 
gastronômica de comida japonesa, o Mori Ohta Sushi, associado ANR, 

lança seu delivery pela plataforma iFood. Inaugurado no início de agosto, 
o serviço oferece os pratos favoritos do público para serem degustados no 
conforto do lar. Entre as opções disponíveis estão Salmão lovers, netamaki e 
carpaccio de salmão com azeite trufado. 

“Para garantir a manutenção da altíssima qualidade, trabalhamos com em-
balagens exclusivas e adequadas para todo cardápio Mori Ohta Delivery. Nosso 
objetivo com a novidade é trazer o atendimento de excelência e o encanta-
mento do cliente da loja física para a entrega em casa”, afirma Luciana Rocha, 
coordenadora de Delivery da marca. O serviço está disponível de domingo a 
quinta-feira, das 18h às 23h; e de sexta e sábado, das 18h às 24h.

A ANR dá as boas-vindas à sua mais nova sócia 
fornecedora, a NaMesa Consultoria, especializada 

em restaurantes, bares, buffets e confeitarias. Com uma 
extensa equipe de especiallistas no segmento, a companhia 
atua para direcionar a gestão dos estabelecimentos de 
maneira assertiva para que se tornem mais rentáveis. “É 
um trabalho bastante estratégico que será ainda melhor 
a partir de nossa parceria com a ANR. Essa união vai nos 

ajudar na troca de informações e de conhecimentos sobre o mercado”, 
afirma Leonardo Texeira, fundador e CEO da NaMesa Consultoria.

Leonardo ressalta que a consultoria pode agregar valor à 
associação e aos associados, com serviços como avaliação de 
desempenho e participação de lucros e resultados. “Vamos 
participar dos workshops e encontros com os associados le-
vando muita informação para uma melhor gestão dos negó-

cios”, finaliza.

Gratuita para associados, Pesquisa Salarial ANR 
2019 está com adesões abertas

ESTUDO

A ANR, em parceria com a consultoria Mercer, convida todos os associados 
a participar da edição 2019 da Pesquisa Salarial. O estudo deste ano irá 

levantar dados de salários, gorjetas, remuneração variável de curto prazo e os 
benefícios de bares, cafés, sorveterias, restaurantes e redes de alimentação, em 
São Paulo e no Rio de Janeiro, de empresas de serviço completo e de refeições 
rápidas. Serão avaliados 60 cargos entre salão, cozinha e administração. 

A adesão já está aberta e até o dia 21 de agosto é gratuita para os estabe-
lecimentos que estiverem em dia com a contribuição mensal à entidade. Para 
participar basta enviar um e-mail para comunicacao@anrbrasil.org.br, com o 
assunto “PESQUISA SALARIAL ANR 2019”.

O associado precisa enviar junto o Termo de Adesão assinado, concor-
dando com algumas condições, como designar um responsável para responder 
pela veracidade dos dados que serão fornecidos à Mercer; assumir o compro-
misso de que a empresa comparecerá às reuniões preparatórias realizadas na 
ANR e ciente de que o não envio das informações no prazo estipulado excluirá 
automaticamente o associado da pesquisa. Os dados serão encaminhados pelo 
participante diretamente para a Mercer, que garantirá total sigilo.

Após o levantamento, será enviado aos participantes um relatório con-
tendo detalhes sobre a metodologia da pesquisa, práticas de remuneração 
do mercado pesquisado, análise qualitativa dos benefícios praticados, análise 

setorial, análise sobre o posicionamento da empresa e estrutura de cargos e 
construção de tabela salarial. Só terá acesso ao relatório a empresa que par-
ticipar da Pesquisa 2019.

Serão agendadas, com antecedência de pelo menos uma semana, reuni-
ões com as empresas que vão participar da Pesquisa 2019 para definição dos 
cargos a serem pesquisados e para orientação de coleta e preenchimento de 
questionários com as informações necessárias. As datas dos encontros serão 
divulgadas em breve.
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http://pfe.fazenda.gov.br
http://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/parcelamento-icms/Paginas/Sobre.aspx

