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NA MESA
F

ormado em Economia pela UEL (Universidade

a Câmara, onde era relator da Comissão da

Estadual de Londrina), Hauly começou a

Reforma Tributária. Hoje, segue defendendo

carreira política em 1972. Com apenas 22 anos,

sua proposta que é uma convergência de tudo

foi eleito vereador em Cambé (PR), sua cidade

o que foi sugerido no Congresso nos últimos

natal. Dez anos mais tarde, tornou-se prefeito

30 anos e negociado com todos os setores.

e teve a gestão marcada pela participação
da comunidade e por importantes avanços
na Saúde e na Educação. Como decorrência

MENU
DO DIA:

do seu trabalho, assumiu por duas vezes a
Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) do
Paraná, e em 1991 seu primeiro mandato como

• Modelo de reengenharia tributária

deputado Federal. Em 1994, foi um dos líderes

• Impacto social

parlamentares no Congresso na defesa da

• Diferenças entre os projetos
em andamento

implantação do Plano Real. Em 2018, depois de
sete mandatos consecutivos, acabou deixando

LUIZ CARLOS HAULY
ex-deputado, autor de proposta da Reforma Tributária

O SR. FALA MUITO SOBRE UMA “REENGENHARIA TRIBUTÁRIA”. O QUE

nica do consumo dessas famílias, que se tiverem tudo declarado vão encontrar

SERIA ESSE CONCEITO?

um sistema como a Nota Paulista e a Nota Paraná.

Luiz Carlos Hauly: Reforma é uma palavra muito pequena perto da grandiosidade da mudança que estamos fazendo no sistema tributário brasileiro. A

EM RELAÇÃO AO PROJETO QUE TRAMITA HOJE, QUAIS SÃO AS PRINCI-

palavra adequada é reengenharia porque representa uma reorganização tribu-

PAIS DIFERENÇAS COM AS PROPOSTAS ANTERIORES? O SR. ACHA QUE

tária, tecnológica, econômica e social, que tem como objetivo o crescimento

ESSE MODELO SERÁ EFICIENTE? POR QUÊ?

econômico e a distribuição da renda via devolução dos impostos e diminuição

Luiz Carlos Hauly: A nossa proposta é produto de mais de 30 anos de

da carga tributária dos mais pobres. Na questão federativa, nós fizemos uma

estudo e contempla uma série de debates que fizemos e continuamos

reengenharia na partilha, não só entre os entes federados, mas também com

fazendo. Eu fui Secretário da Fazenda do Paraná e, na época, fiz um con-

o contribuinte e com o consumidor. Trazemos a simplificação, mas mantemos

vênio com a Secretária da Fazenda de Berlim. Foi quando eu tomei conhe-

a arrecadação e diminuímos a tributação para as famílias e para o consumidor.

cimento do modelo tributário alemão e europeu, que é baseado no modelo

Estamos também tirando totalmente a burocracia e o peso sobre as empresas,

clássico do IVA, do excise taxes (imposto seletivo) na base consumo; e do

com a simplificação e a tecnologia 5.0 de cobrança eletrônica.

imposto de renda único, impostos patrimoniais (IPTU, IPVA, ITR, imposto
sobre transmissão causa mortis e inter-vivos) e da cobrança previdenciária

O SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO É UM DOS MAIS COMPLEXOS E

empregado versus empregador. Esse é o modelo clássico que 165 países adotaram.

CRITICADOS DO MUNDO. COMO A REFORMA PODE TRANSFORMAR

As diferenças da nossa proposta com o projeto da emenda 45, do de-

ESSE CENÁRIO?

putado Baleia Rossi, é que o nosso modelo é muito mais completo, envolve

Luiz Carlos Hauly: O sistema tributário brasileiro – em um comparativo com

nove tributos que serão eliminados, enquanto o dele engloba apenas cinco. O

190 países feito no relatório Doing Business, do Banco Mundial –, ocupa a 184ª

nosso comitê gestor será estadual e municipal, porque 60% da arrecadação

posição. É ele que destrói a competitividade das empresas, mata as possibili-

da base consumo hoje já pertence aos estados e municípios. Outro ponto

dades de crescimento, as vagas de emprego, diminui o salário e tira o poder

que nós temos é o fundo de equalização, uma exigência dos governadores.

aquisitivo da população brasileira. A reengenharia tributária e tecnológica que

A nossa proposta tem a previsão de cobrança eletrônica online, a deles não.

estamos fazendo vai transformar esse sistema em um dos dez melhores do

Temos um projeto para diminuir o imposto de comida, remédio, água, esgoto

mundo. Para isso, apostamos na alta tecnologia 5.0 na cobrança e no imposto

e uma alíquota padronizada para todos os demais itens de bens de consumo.

retido no ato, totalmente bancarizado. Isso vai acabar com o fato gerador, com

A nossa proposta não permite nenhum aumento de imposto por nenhum Es-

os atos declaratórios e vai diminuir drasticamente as obrigações acessórias.

tado, Município e nem pela União. Já o projeto do Baleia Rossi tem a previsão

Teremos uma economia de mais de R$ 140 bi por ano, valor que se gasta hoje

de aumentar a alíquota na quantidade que os estados e os 5.570 municípios

no Brasil em burocracia para pagar impostos.

desejarem. Com isso, poderia haver um aumento de carga tributária enorme
sobre os consumidores e sobre as mercadorias de bens e serviços. O nosso

QUANDO O SR. ESTAVA À FRENTE DO PROJETO DA REFORMA TRIBUTÁRIA

projeto passou por 170 palestras em 23 estados e por mais de 500 reuniões

DEFENDIA A UNIFICAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS DE CONSUMO, ALÉM

técnicas feitas ao longo dos dois anos em que fui relator do projeto na Co-

DE UM PESO MAIOR NOS IMPOSTOS SOBRE A RENDA. DE QUE FORMA

missão Especial da Câmara dos Deputados. Ele foi aprovado por unanimidade

ISSO SERIA POSITIVO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA?

no Plenário da Comissão e se encontra pronto para ser votado. Tanto é que

Luiz Carlos Hauly: A carga tributária no Brasil hoje é a mais alta também

no Senado, o próprio presidente Davi Alcolumbre foi o primeiro subescritor da

entre os países na base consumo. Temos mais de 50% da arrecadação nacio-

nossa PEC, que levou o número 110 e é relatada pelo senador Roberto Rocha,

nal – União, Estados e Municípios – na base consumo, sendo que nos Estados

líder do PSDB no Senado.

Unidos, por exemplo, só 17% da arrecadação provêm dessa base. Em contra

Este modelo será extremamente suficiente para fazer do Brasil uma eco-

partida, na renda o Brasil só tem 21% da arrecadação, enquanto o país nor-

nomia competitiva interna e externamente. Com esse modelo, o país vai man-

te-americano tem 49%. Essa diferença é prejudicial ao sistema, às empresas

ter sua arrecadação, sua carga tributária e vai garantir arrecadação para União

e aos empregados brasileiros. Como eu disse, o atual sistema tributário mata

Estados e Municípios. Vai conseguir diminuir os custos de produção, de con-

as empresas, destrói a concorrência, não tem transparência, traz um excesso

tratação, aumentar salários e minimizar a tributação sobre os itens de bens e

de burocracia e promove a concorrência desleal. Ao eliminar os impostos de

serviços. Nós estaremos dando um ganho de crescimento econômico de 6% a

consumo, (nove grandes tributos: ISS, ICMS, IPI, PIS/COFINS, CIDE, Salário

7% ao ano para o país.

Educação e IOF) nós vamos fazer uma desburocratização da base. Substituiremos, então, pelo IVA (Imposto de Valor Agregado), que será cobrado nacio-

DEPOIS DA PREVIDÊNCIA, A REFORMA TRIBUTÁRIA É A BOLA DA VEZ NA

nalmente no destino, com alíquota por fora, o que vai tornar extremamente

PAUTA DO GOVERNO E DO CONGRESSO?

simples o pagamento bancário ou online do imposto. A mudança vai diminuir

Luiz Carlos Hauly: Sim e já está quicando. A partida começou e eu acredito

o custo das empresas, já que a atual carga tributária desses tributos sobre os

que nos próximos 2 ou 3 meses a Câmara e o Senado terão uma decisão. Eles

produtos manufaturados chega a 55% da alíquota, segundo dados da Federa-

já estão debruçados sobre os projetos apresentados e só aguardam que o pro-

ção das Indústrias do Estado de São Paulo. A nossa alíquota vai diminuir em

jeto do governo chegue. Nós estamos prontos para o debate final. Eu tenho

mais de 50% a atual. Resumidamente, o que temos pela frente é uma dimi-

plena convicção de que a nossa proposta, que foi feita em centenas de mãos,

nuição dos custos de produção, diminuição do custo de contratação de mão

com a participação dos estados, municípios, União, empresários, auditores mu-

de obra, aumento dos salários e aumento de poder de compra de milhões de

nicipais, estaduais, federais, profissionais liberais da academia, será realmente

trabalhadores. A fórmula para isso está na devolução de imposto por meio da

o alvo das discussões da aprovação do texto da reforma tributária.

nota fiscal eletrônica, do cadastro único social e também tirando os impostos
O QUE FEZ COM QUE A REFORMA TRIBUTÁRIA NÃO SAÍSSE DO PAPEL

de comida, remédio, água, esgoto etc.

EM TODOS ESSES ANOS? O QUE MAIS PODE ATRAPALHAR A REFORMA?
ÓRGÃOS INTERNACIONAIS, COMO A OCDE, CRITICAM MUITO O SIS-

Luiz Carlos Hauly: O que impediu a reforma de sair do papel em todos esses

TEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO. O SR. ACREDITA EM UM MODELO DE

anos foi uma decisão política que faltou por parte do Presidente e do Ministro

REFORMA QUE TENHA COMO PREMISSA A INCLUSÃO SOCIAL? COMO

da Fazenda. O que estamos vendo hoje é um governo que deseja a reforma tri-

ISSO SE DARIA?

butária. O presidente Bolsonaro, inclusive, defendia a minha proposta durante

Luiz Carlos Hauly: Não é só a OCDE que critica. Todos os empresários estran-

sua campanha e o próprio Ministro Paulo Guedes defende a reforma tributária.

geiros sediados no Brasil que eu conheci até hoje criticam muito, os próprios

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alco-

empresários brasileiros e os estudiosos também criticam. Sem dúvida alguma,

lumbre, defendem, assim como a maioria dos senadores e deputados, e dos

o nosso sistema tributário é um manicômio do ponto de vista jurídico e funcio-

empresários e trabalhadores. Há uma conjunção especial hoje pela aprovação

nal. Mas nosso modelo tributário, a partir dessas mudanças, será muito pare-

da proposta. O que nós temos que fazer agora é tirar os medos. Tenho certeza

cido com o da ODCE, e a inclusão social vai vir com a diminuição dos custos

absoluta de que a reforma será aprovada, em seguida, partiremos para a re-

de produção, dos custos da contratação de pessoal. E aí todo mundo ganha.

gulamentação da emenda constitucional que será promulgada ainda esse ano

Basicamente, a inclusão social vem por meio de dois mecanismos: ao tirar im-

e o Brasil vai passar para uma nova etapa, um círculo virtuoso de crescimento

postos de remédios, alimentos, água, esgoto etc., essa carga tributária sobre

econômico sustentado e muita inclusão social, com diminuição da pobreza,

as famílias que ganham menos vai cair mais da metade. O segundo mecanismo

da violência. União, estados e municípios terão dinheiro e o cidadão terá uma

é a devolução do imposto para baixa renda, de acordo com nota fiscal eletrô-

carga tributária por item consumido bem menor.

EVENTO ANR

1º Supply Tech ANR aborda papel da tecnologia nos
processos de previsão de demanda e compras planejadas

O

processo de compras é um dos pilares fundamentais de uma empresa.
Comprar bem é premissa básica para abastecer corretamente a loja,

no momento certo, atendendo a previsão de demanda e mantendo um
estoque em dia. Nesse processo, contar com a tecnologia pode trazer um
ganho enorme. O tema será o foco das discussões do painel Tecnologia para
Compras - previsão de demanda e compras planejadas, terceiro debate do
dia no 1º Supply Tech ANR.
“Vamos falar sobre os benefícios que a tecnologia
pode trazer para o setor de compras, ou ainda, para

trantes. Katia Victor, diretora Financeira do Rubaiyat, e Grazielle Bastistuci,

o setor de supply chain, em uma visão mais ampla.

food service manager da General Mills Brasil, também farão apresentações

Parabenizo a ANR pela iniciativa e acredito que é

durante o painel.

de extrema importância mostrar aos associados

Marcado para o dia 12 de setembro, no Hotel Meliá Jardim Europa, em São

como a tecnologia pode mudar o conceito de su-

Paulo (SP), o encontro é voltado para gestores de restaurantes, profissionais

pply chain em seus negócios”, destaca Alexandre

de Supply Chain e de TI. O evento terá cinco painéis no total que vão abordar

Alves, diretor da Tatika Consultoria, um dos pales-

todos os pontos da cadeia, da logística aos novos meios de pagamento.

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

Confira a
programação do
1º Supply Tech
para Restaurantes
da ANR:

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 – Mudança de comportamento dos consumidores e Tendências
18h – Encerramento

ATÉ 06/09

Faça já
a sua
inscrição!

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

ASSOCIADO

R$ 140

NÃO ASSOCIADO

R$ 240

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.

PATROCÍNIO:

PLENÁRIA

Plenária debate reforma tributária, ICMS sobre
pescados e MP da Liberdade Econômica

A

Reunião Plenária que será realizada na próxima quinta-feira (5), na

tura de São Paulo, a regulamentação do “Selo Arte” e a

sede da ANR, irá abordar as propostas em andamento sobre a Reforma

negociação coletiva com o Sindimoto.

Tributária, o diferimento do ICMS na aquisição de pescados, delivery e Regime

Outros temas que devem ser abordados pela Plená-

Especial de Tributação, além de uma análise prática da Medida Provisória da

ria são o entendimento do TST sobre a responsabilidade

Liberdade Econômica.

civil do empregador em acidentes com motoqueiros, as

O encontro também contará com a participação de Simone Galante

comissões de conciliação intersindicais e a alteração das

(foto), sócia da consultoria Galunion, que irá apresentar a palestra A trans-

regras de segurança e medicina do trabalho pela Portaria da

formação do Modelo de Negócios (Off-Premises) - inspirações da NRA Show,

Secretaria do Trabalho. A intensificação da fiscalização da Lei de Aprendizagem

com dados de delivery observados na última edição do evento, em Chicago,

e os novos percentuais para os adicionais noturnos e horas extras previstos na

nos Estados Unidos. Serão discutidos ainda o programa “Tô Legal” da Prefei-

Convenção Coletiva do Sinthoresp também estão na pauta da reunião.

EXPANSÃO

“Manter um negócio no Brasil exige
superação e muita resiliência”, afirma
Marcelo Fernandes do Grupo MF

O

restaurateur e empresário Marcelo Fernandes tem muita história para contar. No final da década
de 1990, decidiu trocar uma bem-sucedida carreira no mercado financeiro para investir em

restaurantes e, na época, começou a escrever um novo capítulo da história gastronômica de São Paulo.
Ao lado de Alex Atala, criou o D.O.M., hoje reconhecido como um dos melhores da América Latina
e do mundo. O fim da sociedade não foi um rompimento, mas um estímulo para continuar com uma
trajetória de sucesso: Fernandes abriu casas icônicas como a Mercearia do Francês, Clos de Tapas e os
premiados Attimo (que obteve uma estrela do Guia Michelin por três anos consecutivos) e Kinoshita,
eleito o melhor japonês de São Paulo por diversas publicações especializadas — e que acaba de receber
mais uma estrela Michelin, sua quinta desde 2015.
Vinte anos depois de sua estreia no mundo da alimentação, Marcelo Fernandes segue se reinventando e buscando novas formas de fazer o que tanto ama. Saiba mais nessa entrevista exclusiva:

VOCÊS INAUGURARAM ESTE ANO O JAPONÊS CONTEMPORÂNEO KURÂ,

as adversidades, é necessário ter dedicação, ser motivado, estar disposto a

E TAMBÉM A HAMBURGUERIA TRADI, NO PANAMÁ. E AGORA, O QUE

oferecer o melhor serviço aos clientes e engajar os colaboradores. Nestes 20

VEM PELA FRENTE?

anos, e em especial os últimos cinco, fomos ainda mais resilientes, devido a

Marcelo Fernandes: O Kurâ, um conceituado Izakaya contemporâneo, foi

todas as incertezas que o país enfrenta. Mas tenho convicção que estamos

criado com o objetivo proporcionar aos nossos clientes uma ótima experiência

driblando as adversidades e conquistando espaço no mercado.

gastronômica em um ambiente agradável com pratos saborosos. Já o Tradi,
nosso primeiro investimento internacional, reflete nosso desejo de levar a qua-

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS DESAFIOS PARA SE MANTER UMA REDE

lidade do Grupo  MF a outras localidades e nossa vontade de proporcionar

GASTRONÔMICA NO PAÍS?

aos clientes uma experiência gastronômica única, com um diferencial que vai

Marcelo Fernandes: Para se manter em alta no mercado gastronômico bra-

desde a escolha do cardápio ao bom atendimento.

sileiro é necessário sempre trazer novidades para os públicos estratégicos, e

Nosso objetivo para 2019 é inaugurar mais duas hamburguerias do mes-

não apenas em alimentação, mas voltadas à hospitalidade, ao ambiente, ten-

mo segmento do Tradi. No entanto, o nome da marca será Tradi Express, que

dências internacionais, entre outros. Hoje temos uma qualidade diferenciada

irá valorizar o conceito de autoatendimento, preservando a qualidade e tendo

na Panneteria Attimino, onde buscamos não apenas produzir um pão artesa-

como diferencial os nossos pães artesanais com um preço bastante competi-

nal, mas disponibilizamos aos colegas e concorrentes o nosso produto.

tivo e uma atmosfera boa, atraente e moderna.
A DIVERSIDADE ENTRE AS MARCAS AJUDA A EQUILIBRAR O NEGÓCIO
ABRIR NOVOS MERCADOS NO EXTERIOR É UMA SOLUÇÃO PARA CON-

EM MOMENTOS DE CRISE?

TORNAR A SITUAÇÃO DO PAÍS?

Marcelo Fernandes: A opção de trazer a diversidade de marcas foi um con-

Marcelo Fernandes: O nosso objetivo em internacionalizar a marca vai muito

ceito que decidimos logo no início do Grupo MF. O nosso desejo é oferecer

além de uma expansão. Queremos levar para outro país a essência dos produ-

aos clientes um leque de opções alimentares com segurança, hospitalidade,

tos que mantêm a nossa qualidade no Brasil. Buscamos sempre pelo equilíbrio

experiência gastronômica, entre outros. Sempre dando ênfase na qualidade e

no mercado nacional e internacional, superando desafios e entendendo outras

bom atendimento.

culturas, critérios alimentares e legislativos. Tudo isso é uma experiência para
DE QUE MANEIRA AS REDES SOCIAIS CONTRIBUEM PARA ALAVANCAR

o grupo que visa ter conhecimento na cultura local.

AS MARCAS E TRAZER CLIENTES?
JÁ SÃO 20 ANOS DE TRAJETÓRIA DESDE A INAUGURAÇÃO DO D.O.M.,

Marcelo Fernandes: Considero que são importantes para o crescimento e

COM ALEX ATALA, EM 1999. COMO MANTER O NEGÓCIO EM UM PAÍS

reconhecimento de uma organização. O Grupo MF está sempre em busca de

COM TANTA INSTABILIDADE ECONÔMICA E POLÍTICA?

empresas especializadas em comunicação digital para produzir conteúdos que

Marcelo Fernandes: Manter um negócio no Brasil exige superação e mui-

promovam a nossa essência. Atualmente, temos um desafio para divulgar nos-

ta resiliência. O mercado é extremamente competitivo e, para superar todas

sa marca com eficácia para atrair novos consumidores.

LEGISLAÇÃO

Prefeitura do Rio de Janeiro
prorroga prazo para licenciamento
sanitário de ambulantes
e food trucks

A

prefeitura do Rio de Janeiro estendeu o prazo para o licenciamento sanitário
anual de ambulantes, feirantes, food trucks e food bikes. Assim como

havia feito em maio com bares e restaurantes, a Subsecretaria de Vigilância,
Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses (Subvisa) prorrogou o prazo para
regularização. Previsto para terminar no último sábado, 31, agora irá terminar
somente em 30 de novembro.

Já para os veículos especiais, reboques e trailers que deveriam se licenciar
até o último dia 30 de julho, a Prefeitura do Rio ampliou o prazo para 30 de
setembro. A medida contempla veículos de transporte de alimentos e bebidas,
de medicamentos, de pacientes e de produtos ou de prestação de serviços de
interesse à saúde.
Essas e outras mudanças no licenciamento vieram com a implantação do
primeiro Código Sanitário do município, instituído em 1º de abril. Agora, todo o
processo passou a ser exclusivamente online, com acesso pelo Carioca Digital e
prazos escalonados por segmento para que os contribuintes possam se adequar
sem prejuízos. Para obter a licença sanitária, basta acessar o site www.carioca.rio,
preencher a ficha de requerimento, emitir e pagar o boleto, e em três dias retornar
ao portal onde a licença estará disponível para impressão.

Foto: Banco de imagem

GESTÃO

Últimas vagas para o workshop ANR e Senac
sobre projetos para cozinhas profissionais
Foto: Banco de imagem

S

aber liderar equipes multidisciplinares de modo a alavancar a eficiência

qualidade de vida dos funcionários. O curso vai mostrar como o planejamento

e os resultados é um dos grandes desafios da gestão de uma

adequado ajuda no aproveitamento dos espaços e de que formas o uso de

cozinha profissional. Pensando nisso, a ANR, em parceira com o SENAC,
oferece o workshop “Projetos para cozinhas profissionais: economia,
produtividade e tecnologia”.

tecnologia vem a ser um grande diferencial no mercado de trabalho.
O programa, exclusivo para os associados ANR, é gratuito e oferece
duas vagas por marca. O encontro, que já oferece seus últimos lugares,

A oficina tem como meta ensinar as lideranças e responsáveis técnicos

acontece no dia 11 de setembro, na Rational Brasil (Rua Cincinato Braga,

de restaurantes como otimizar a produtividade da equipe, promover a susten-

500 – 1º andar – Bela Vista) das 14h às 17h. Para mais informações entre

tabilidade econômica e ambiental, padronizar produções e ainda melhorar a

em contato com:

comunicacao@anrbrasil.org.br

REUNIÕES ANR

Anote na agenda: GTs têm
reuniões nas próximas semanas

N

a próxima terça-feira (10), acontece a sétima reunião do Grupo de
Trabalho Técnico de 2019, na sede da ANR, às 14h. Entre as pautas do

encontro, estão a avaliação do 8° ENCOVISAS; o evento CONVISA Rio, que
aconteceu no começo de agosto; a consulta pública sobre Gordura Trans; a
Legislação que altera a Portaria 2619/11 sobre Treinamento de Boas Práticas;
além de assuntos gerais.
Na quinta-feira (19) da semana que vem, é a vez do sexto encontro do
ano do Grupo de Trabalho de Recursos Humanos, que teve sua data alterada
por conta do 1° SupplyTech, que será realizado no dia 12 de setembro.
Se desejar confirmar presença ou para mais informações, favor encaminhar um e-mail para comunicacao@anrbrasil.org.br.
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