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• Diferenciais da PEC 45/2019

• Desigualdades regionais e distribuição 
de renda

• Impactos para a alimentação fora do lar

Economista graduado pela USP, com mestra-
do na UNICAMP, começou a carreira como 

Pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento (CEBRAP). Anos mais tarde, em 
2002, foi membro da Equipe de Transição Go-
vernamental do Presidente Lula. Em 2003, as-
sumiu como Secretário Executivo do Ministério 
da Fazenda. Atuou também como Secretário 
de Política Econômica do Ministério da Fa-
zenda, Secretário Extraordinário de Reformas 
Econômico-Fiscais do Ministério da Fazenda e 
Diretor de Estratégia e Planejamento da BM&-
FBOVESPA S.A. Desde 2015 é Diretor do Cen-
tro de Cidadania Fiscal – gabinete estratégico 
independente, com atuação nas áreas de polí-

tica tributária e fiscal. Também é considerado 
o pai da reforma tributária que tramita no Con-
gresso (PEC 45/2019), apresentada pelo depu-
tado federal Baleia Rossi (MDB-SP). O texto 
foi aprovado em 2019 pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça da Câmara e tem o apoio do 
presidente da Casa, Rodrigo Maia.

UM DOS PROJETOS MAIS PROVÁVEIS DE PASSAR NA CÂMARA É BASE-
ADO EM UM ESTUDO SEU. QUAIS COMPARATIVOS FORAM UTILIZADOS 
PARA CHEGAR A ESSA PROPOSTA?
Bernard Appy: A proposta de implementar o Imposto sobre Bens e Servi-
ços (IBS) é baseada na experiência internacional. Atualmente mais de 160 
países tributam o consumo pelo IVA e há uma ampla literatura que aponta 
os benefícios desse modelo. A proposta é, acima de tudo, adequar o sis-
tema brasileiro ao que já é feito de melhor ao redor do mundo. O desenho 
de IVA defendido pelo Centro de Cidadania Fiscal (CCiF) e que está em 
tramitação no Congresso Nacional (PEC 45/2019) está alinhado com os 
IVAs mais modernos – como o da Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Chile 
e a grande maioria dos IVAs que foram implementados a partir de 1980 e 
que evoluíram em relação ao modelo Europeu, mais tradicional.. 

 QUAL O PRINCIPAL DIFERENCIAL DESSE PROJETO E POR QUE O SE-
NHOR ACREDITA QUE ELE AGRADOU TANTO A BANCADA?
Bernard Appy: A proposta do CCiF vem sendo desenvolvida desde 2015 e, 
como mencionado, se baseia no melhor da experiência internacional do IVA 
para solucionar das distorções do sistema tributário atual. Para tanto, o IBS 
terá como pressupostos a simplicidade, a transparência, a neutralidade e a 
equidade, e possuirá: 

a)  Base ampla de incidência (sem discriminação entre mercadorias, serviços 
ou intangíveis); 

b) Crédito amplo, eliminando a cumulatividade do sistema atual; 
c)  Cobrança no destino, essencial para acabar com a guerra fiscal 

entre os estados; 
d)  Sistema eficiente de ressarcimento de créditos tributários acumulados.

Mas os principais diferenciais da proposta são a criação de um sistema de ar-
recadação unificado para o IBS, que é um imposto ao mesmo tempo federal, 
estadual e municipal, além da previsão de dois sistemas de transição: um para 
os contribuintes e outro para a distribuição da receita entre os entes da fe-
deração. A transição para os contribuintes se daria ao longo de dez anos, por 
meio da progressiva migração do atual sistema tributário para o IBS. A razão 
desta transição relativamente longa é permitir um ajuste suave de preços rela-
tivos e dar segurança jurídica para as empresas que realizaram investimentos 
com base em benefícios fiscais que deixarão de existir com o novo sistema. 

 Já a transição na distribuição da receita arrecadada centralizadamente 
entre os entes da federação, que seria de 50 anos, visa mitigar o impacto da 
mudança sobre as finanças estaduais e municipais. Ademais, a proposta se 
destaca por trazer uma solução adequada à questão federativa, preservando a 
autonomia financeira da União, estados e municípios e garantindo a participa-
ção de todos os entes federados no Comitê Gestor do imposto.

 Há também de se considerar que o ambiente político atual é bastante 
favorável à reforma, seja pelo perfil mais reformista da atual legislatura, seja 
porque o sistema tributário já foi muito desgastado pelas reformas infracons-
titucionais e o Brasil anseia com urgência retomar o crescimento econômico.

ALGUNS ESPECIALISTAS DIZEM QUE SUA PROPOSTA FERE O PRINCÍPIO 
DO FEDERALISMO. COMO O SENHOR SE POSICIONA QUANTO A ISSO?
Bernard Appy: O modelo federativo que sustenta o sistema tributário atual é 
ineficiente, fratricida e já foi bastante maculado por conflitos como a guerra 
fiscal de ICMS entre os estados. Entendemos que a PEC 45/2019 fortalece a 
Federação, tornando-a eficiente e verdadeiramente cooperativa. Isso porque 
preserva e expande a autonomia financeira da União, estados e municípios, 
permitindo a cada um deles a livre fixação da alíquota correspondente a sua 
parcela do IBS, a partir de suas reais necessidades de receita. Os entes fede-
rativos também terão participação paritária no Comitê Gestor – órgão respon-
sável pela cobrança, regulamentação e fiscalização do novo imposto. 

 OUTRA QUESTÃO LEVANTADA É QUE, ACABANDO COM A GUERRA FIS-
CAL, AS DESIGUALDADES REGIONAIS PODEM SER AGRAVADAS. NESSE 
SENTIDO, DE QUE MANEIRA SEU SISTEMA PODE SER MAIS VANTAJOSO?
Bernard Appy: A guerra fiscal é um modelo de desenvolvimento regional ine-
ficiente e com um impacto perverso para o desenvolvimento agregado do país 
e de sua arrecadação. A guerra fiscal privilegia a importação de outros países 
em comparação com a aquisição de insumos produzidos em outros estados, 
incentiva a localização e investimentos em regiões menos eficientes e não 
gera estímulos para o desenvolvimento tecnológico e inovações da empresa 
para torná-la mais competitiva. Em outras palavras, estimula a busca por be-
nefício tributário em prejuízo à eficiência, inovação e competitividade.

 A melhor forma de gerar desenvolvimento regional não é a partir da re-
núncia fiscal, mas via alocação de recursos financeiros. Para tanto, a PEC 45 

provavelmente preverá a alocação de recursos para um Fundo de Desenvol-
vimento Regional, os quais serão distribuídos para os Estados menos desen-
volvidos do país, para que possam promover sua política de desenvolvimento. 
Este modelo foi considerado adequado pelos 27 secretários estaduais de fa-
zenda, o que significa que é visto como uma alternativa eficiente à política de 
desenvolvimento baseada na concessão de benefícios fiscais.

 De fato, a própria literatura de desenvolvimento regional sugere que a 
política mais eficiente é a alocação de recursos financeiros diretamente em 
atividades com externalidades positivas para gerar novas oportunidades de 
produção, ou elevar a produtividade das empresas já existentes e estimular 
inovações tecnológicas. Exemplos deste tipo de política são os investimentos 
em infraestrutura, o apoio ao empreendedorismo e à capacitação profissional, 
e o suporte às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação.
 
A PROPOSTA DO GOVERNO TAMBÉM DEVE TER UM IMPOSTO ÚNICO, 
MAS SEM INCLUIR OS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. NA SUA VI-
SÃO, A DISTORÇÃO CONTINUARIA?
Bernard Appy: Em primeiro lugar, é relevante destacar que a justificativa 
apresentada pelo Governo para a defesa de um IVA federal não é técnica. 
Alega-se que, politicamente, seria mais difícil a incorporação dos impostos es-
tadual e municipal em uma única proposta. O problema é que essa ideia deixa 
de fora o ICMS, que é o pior imposto do país e, seguramente, um dos piores 
do mundo. Solucionar os problemas do ICMS é a demanda mais urgente e que 
trará mais efeitos sobre o crescimento econômico brasileiro. Os próprios esta-
dos estão demandando a substituição do ICMS por um IVA cobrado no destino 
e sem benefícios fiscais. Além disso, a decisão sobre a abrangência da refor-
ma cabe ao Congresso Nacional, e tanto a Câmara dos Deputados quanto o 
Senado Federal se mostraram favoráveis a uma reforma que inclua os tributos 
estaduais e municipais.          

QUAL A SUA OPINIÃO SOBRE A CRIAÇÃO DE UMA ESPÉCIE DE NOVA 
CPMF, EM SUBSTITUIÇÃO À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL À PREVIDÊNCIA?
Bernard Appy: A discussão acerca da desoneração da folha de salários é re-
levante e precisa ser feita. Porém, a criação de um imposto sobre transações 
financeiras deve ser analisada com cautela. A experiência internacional ensi-
na que impostos desse tipo são tecnicamente ruins, em especial, por serem 
cumulativos, onerarem o custo do capital e estimularem a desintermediação 
financeira. Não por acaso, o único país que adota esse imposto com a finalida-
de arrecadatória pretendida é a Venezuela. Neste contexto, entendemos que é 
preciso separar a discussão sobre a desoneração da folha – que é importante 
– da discussão sobre a recriação da CPMF. A recriação da CPMF é apenas uma 
alternativa para compensar a desoneração da folha e, provavelmente, não é a 
melhor. Há outras formas de fazer a compensação gerando menos distorções 
que precisam ser consideradas no debate político.

DE QUE MANEIRA A REFORMA TRIBUTÁRIA VAI FOMENTAR A ECONOMIA? 
COMO IMPACTARÁ O SETOR DE SERVIÇOS, NO QUAL SE ENQUADRA O 
FOOD SERVICE?
Bernard Appy: O crescimento econômico será estimulado por diversos canais, 
que, em conjunto, melhoram o ambiente de negócios e estimulam a alocação 
mais eficiente dos recursos produtivos. Podemos destacar cinco vias de indu-
ção à atividade produtiva: 

1) Redução dos custos de conformidade; 
2) Redução do contencioso tributário e aumento da segurança jurídica; 
3) Redução do custo dos investimentos; 
4)  Redução de distorções que prejudicam a competitividade da produ-

ção nacional; 
5)  Eliminação dos problemas decorrentes da multiplicidade de regimes 

tributários, alíquotas e benefícios fiscais, os quais, ao distorcer os 
preços relativos, levam a uma alocação extremamente ineficiente dos 
recursos produtivos.

Como decorrência do crescimento econômico, dos empregos e da renda dos 
brasileiros, deve-se elevar o consumo de alimentos fora do lar e a demanda por 
serviços de maneira geral. 

 É verdade que a adoção de uma alíquota uniforme tende a elevar o preço 
relativo de algumas categorias de serviços e, possivelmente, da alimentação 
fora do lar. No entanto, também é fato que o efeito positivo sobre a demanda 
decorrente da reforma tributária pode mais que compensar o efeito decorrente 
da alta de preços relativos, fazendo com que, no final da transição, a situação 
do setor de alimentação fora do lar seja melhor que sem a reforma. Em todo 
caso, é importante discutir todas as especificidades setoriais durante a discus-
são política sobre a reforma tributária.

Na última quinta-feira (05), a Reunião Plenária da ANR, realizada na sede 
da entidade, abordou diversos assuntos estratégicos para o setor de 

alimentação fora do lar. Foram discutidos temas como a MP da Liberdade 
Econômica, a Reforma Tributária, o ICMS para pescados e o ICMS para Delivery. 
O encontro foi comandado por Alberto Lyra, diretor executivo da ANR, e por 
Carlos Augusto Pinto Dias, consultor jurídico da associação.

No início, Rodrigo Gushikem, da Zak, nova sócia-fornecedora da ANR, 
fez uma breve apresentação da empresa. A Zak (www.zakpay.io) é uma em-
presa de que oferece soluções completas a bares e restaurantes, da reserva 
aos meios de pagamentos. A Zak fornece relatórios gerenciais e acompanha-
mento dos principais indicadores operacionais com interface de configuração 
do ponto de venda em tempo real.

Na sequência, Simone Galante, sócia da consultoria 
Gallunion, que participou da NRA Show 2019, feira com 

foco no mercado de food service internacional promovi-
da pela National Restaurant Association, trouxe alguns 
insights do evento, realizado em Chicago (EUA), em 
maio deste ano. O principal destaque de sua apresen-

tação foi a transformação do mercado, com o cresci-
mento exponencial do modelo de negócios Off-premisses 

(fora do local, especialmente delivery). 
A Plenária abordou também a alteração da Portaria 2.619, 

da Covisa-SP. Eliana Alvarenga, consultora técnica da 
ANR, explicou aos associados algumas mudanças. A 
legislação trata do Regulamento de Boas Práticas e 
de Controle de condições sanitárias e técnicas das 
atividades relacionadas à importação, exportação, ex-
tração, produção, manipulação, beneficiamento, acon-
dicionamento, transporte, armazenamento, distribuição, 
embalagem, reembalagem, fracionamento, comercialização 
e uso de alimentos, águas minerais e de fontes, bebidas, aditivos e embala-
gens para alimentos.

O diretor executivo da ANR, Alberto Lyra, também apresentou o 1º Su-
pply Tech da ANR para Restaurantes, que acontece na próxima quinta-feira, 

Plenária debate MP da Liberdade Econômica, 
Reforma Tributária e ICMS de pescados 

PLENÁRIA ANR

dia 12 (ver matéria abaixo). Ele tambéu deu as boas-vindas aos novos asso-
ciados da entidade: franqueados McDonald’s, Adega Santiago, Taberna 474, 
além da Na Mesa Consultoria, nova sócia-fornecedora.  

REFORMA TRIBUTÁRIA
O consultor Jurídico da ANR, Carlos Augusto Pinto Dias, lembrou as duas 
propostas em debate: uma tramitando na Câmara, de autoria do deputado 
federal Baleia Rossi (MDB-SP) - saiba mais na seção Na Mesa desta edição - 
, e a outra no Senado, do ex-deputado federal Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), 
(saiba mais na seção Na Mesa da edição 518). Segundo o advogado, em re-
lação ao regime Simples, ambas as propostas não preveem nenhum tipo de 
alteração. “Isso gera uma distorção para o setor, pois você tem empresas no 
Simples com uma carga fiscal que vai continuar baixa, concorrendo com ou-
tras que terão um aumento estratosférico na tributação”, afirmou.

Em relação à MP da Liberdade Econômica, ele reforçou sua importância 
para o setor, principalmente por conta da dispensa de alvarás para o funcio-
namento de restaurantes, bares e similares. 

ICMS PARA PESCADOS 
O consultor jurídico da ANR explicou que a entidade pleiteou e conseguiu 
junto à Secretaria da Fazenda de São Paulo o parcelamento da cobrança em 
60 parcelas. “Cerca de mil restaurantes foram notificados para pagar os 7% 
referentes ao ICMS diferido na aquisição de pescados”, informou. 
Sobre ICMS – Delivery e o Regime Especial de Tributação de 3,2%, Dias ex-
plicou sobre a percepção da SEFAZ-SP em relação ao delivery. 

OUTROS TEMAS
O entendimento do TST sobre a responsabilidade civil do empregador em 
acidentes com motoqueiros com vínculo empregatício, a intensificação da fis-
calização da Lei de Aprendizagem,  o Programa “Tô Legal”, da prefeitura de 
São Paulo (SP), que fornece autorização temporária para o comércio nas vias 
públicas da capital paulista, e a regulamentação do “Selo Arte”, que permite 
a venda interestadual de produtos alimentícios artesanais, também foram 
temas discutidos no encontro. 

EVENTO ANR

Prefeitura de São Paulo cria sistema de autorizações 
online para comércio e prestação de serviços

A Prefeitura de São Paulo lançou um novo sistema eletrônico para facilitar 
a obtenção de autorizações e permissões para a venda de produtos 

e prestação de serviços em endereços e vias públicas. O “Tô Legal” foi 
instituído pelo Decreto Municipal nº 58.831/2019, em julho deste ano. 

Com efeito, as autorizações para utilização de food trucks em eventos, 
o Termo de Permissão de Uso (TPU) para colocação de mesas, cadeiras e 
toldos na calçada, o TPU destinado à prestação do serviço de valet, entre 
outros, agora devem ser solicitados pelo sistema online do “Tô Legal”, com a 
utilização de Certificado Digital próprio da empresa ou Senha Web. Todas as 
exigências legais para a obtenção do TPU e das demais autorizações, contu-
do, incluindo a necessidade de pagamento do preço público, se for o caso, 
ainda permanecem. 

As regras para aplicação do sistema já́ foram estabelecidas na Instrução 
Normativa nº 02/2019 da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), 
que pode ser acessada no https://tolegal.prefeitura.sp.gov.br/

INFORMATIVO I

1º Supply Tech ANR debate desenvolvimento  
de parceiros e novos meios de pagamento

Na próxima quinta-feira (12), no Hotel Meliá, em São Paulo (SP), acontece o 
1º Supply Tech para Restaurantes da ANR. Entre os cinco painéis do 

evento está Desenvolvimento de Parceiros – desenvolvimento de insumos 
exclusivos e parcerias estratégicas. Comandado por Reynaldo Zani, sócio 
diretor da ZAK Business Development, contará ainda com participações 
de Danielle Garry Talarico, Key Account Manager Brasil da Nestlé; e Jorge 
Aguirre, sócio-ceo da Intern. Restaurantes do Brasil (Pizza Hut / SP).

“Minha apresentação vai abordar a relação entre a indústria e o food 
service, indicando diferenças entre o que os operadores consideram parceria 
e o que é realmente o modelo de parceria estratégica. Eventos como o Su-
pply Tech da ANR contribuem para atualização dos profissionais com relação 
às boas práticas e possibilidades disponíveis no mercado e para a troca de 
experiências”, destaca Zani, da ZAK Business Development. 

“Acho relevante o entendimento correto de uma parceria entre cliente e 
fornecedor, pois pode ser uma interessante alavanca para as marcas envol-

vidas e, ainda, gerar volume adicional de negócios. A iniciativa da ANR em 
promover o Supply Tech é uma oportunidade para o melhor entendimento 
do assunto como uma oportunidade e uma ação em que as partes se bene-
ficiam”, complementa Aguirre, sócio-ceo da Intern. Restaurantes do Brasil 
(Pizza Hut/SP).

Outro painel do evento será Novos Meios de Pagamento - mudança de 
comportamento dos consumidores e tendências, que será realizado em for-
mato de debate. André Carracedo, diretor da ZakPay; João Victor Mendes, 
country manager LATAM na Pundi X; Riva Oliveira, head of Sales da Movile 
Pay (iFood);  e Flavio Chimenti Gonzalez, superintendente geral de Produ-
tos Safrapay serão os participantes. A moderação ficará a cargo de Vinicius 
Abramides, diretor geral de Casual Dining da Cia Tradicional de Comércio.

“Na minha visão, é muito enriquecedor para os associados ter especia-
listas de tecnologia aplicadas ao food service debatendo sobre as inovações 
mais significativas e apontando o futuro da era digital no ambiente do res-
taurante”, afirma Carracedo, da ZakPay. 

“Toda iniciativa que contribua para democratizar a informação acaba 
sendo positiva para o setor. Além disso, ter uma entidade como a ANR lide-
rando essa questão é bastante importante, uma vez que fomentar a troca de 
informações auxilia os empreendedores a se adaptar a uma nova realidade 
de um mercado que passa por grandes transformações, principalmente na 
esfera tecnológica”, finaliza Oliveira, do iFood. 

Confira a 
programação do
1º Supply Tech

para Restaurantes
da ANR:
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Desenvolvido por Linhas Comunicação. www.linhascomunicacao.com.br

Frango Assado reinaugura loja 
em Diadema sob novo conceito

INOVAÇÃO

O Frango Assado, rede de restaurantes de estrada operada pelo Grupo 
IMC, reinaugurou recentemente uma de suas lojas sob um novo conceito. 

A unidade, situada em Diadema (SP), teve a área dedicada ao buffet e o 
espaço de atendimento ao cliente ampliados. Além disso, a padaria e confeitaria 
ganharam ares de cozinha show, com a instalação de uma parede de vidro. 

“A unidade está entre as cinco maiores do grupo e estrategicamente loca-
lizada entre a capital paulista e a baixada santista, por isso foi escolhida para 
a reforma, visto a importância da rodovia. A expectativa é aumentar em 20% o 
faturamento da loja”, afirma Fabiano Strelow, diretor Executivo do Grupo IMC.

Delish Viena tem nova unidade no 
Hospital Israelita Albert Einstein

A rede de restaurantes Viena inaugurou uma unidade Delish Viena no 
Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Com funcionamento 24 

horas, o local tem capacidade para receber até 200 pessoas e foi criado para 
oferecer um ambiente moderno e aconchegante para uma boa refeição. Entre 
os destaques do espaço está o Salad Bar (R$ 44), onde o cliente pode montar 
sua salada, adicionando verduras, legumes, frutas, queijos, proteínas, cereais, 
complementos e molho.

O restaurante também oferece opções a la carte de saladas, massas e 
carnes. De segunda a sexta, há ainda sugestões de pratos executivos (R$ 55) 
acompanhados de mix de folhas verdes, mini pudim Delish ou fruta da estação. 
Outra vantagem é o buffet completo servido no almoço (R$72 por pessoa) e 
no jantar (R$ 59 por pessoa), com variedade de saladas, sopas, grelhados, 
pratos quentes e sobremesas. Ainda fazem parte do cardápio, opções de café 
da manhã, pizzas e lanches.

ABERTURA

INFORMATIVO III

INFORMATIVO II

O Diário Oficial do Distrito Federal publicou no dia 02 de agosto a Lei 
nº 6.344, que obriga bares, restaurantes e similares a informar aos 

consumidores que o pagamento de gorjeta é opcional. Os estabelecimentos 
também precisam mostrar o percentual da cobrança que é destinado ao custeio 
dos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, conforme previsto na Lei 
Federal 13.419, conhecida como Lei da Gorjeta. Todos os dados devem estar 
devidamente descritos na nota de consumo.

Sancionada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), a lei entra em vigor 
no prazo de 60 dias a contar de sua publicação. A partir de 30 de setembro, 
bares e restaurantes que descumprirem a norma estão sujeitos às penalidades 
previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Estabelecimentos do Distrito 
Federal são obrigados a informar 
consumidor sobre gorjeta

E m resposta às consultas realizadas ao longo dos últimos meses, a Se-
cretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (SEFAZ-SP) esclareceu que 

estabelecimentos que não tenham como atividade preponderante o forneci-
mento de refeições consumidas no próprio local em que foram adquiridas não 
podem fazer uso do Regime Especial de Tributação previsto no Decreto nº 
51.597/07 (ICMS – 3,2%). 

Para a Consultoria Tributária da SEFAZ-SP, o estabelecimento cujas ven-
das de refeições por meio de sistema de delivery forem preponderantes em 

relação ao faturamento proveniente de refeições no interior do restaurante 
deve adotar, em relação a todas as operações, o regime normal de tributação. 
Somente se houver preponderância de refeições consumidas no próprio esta-
belecimento, as receitas do delivery podem ser tributadas pelo Regime Espe-
cial de 3,2%.

As regras são aplicáveis às empresas enquadradas no SIMPLES com fatu-
ramento anual superior a R$ 3.6 mi, que devem calcular e recolher o ICMS em 
separado sobre os valores excedentes desse subteto.

SEFAZ-SP responde questionamentos sobre delivery 
e regime especial de tributação de ICMS no estado

PATROCÍNIO: APOIO:

9h00 às 9h10 – Abertura

9h10 às 10h40 – Como Sistemas Integrados Podem Ajudar na Gestão de Custos e de Operações do Restaurante

10h40 às 12h00 – Logística - centralização x entrega ponto a ponto

12h00 às 13h20 – Almoço

13h20 às 14h40 – Tecnologia para Compras - previsão de demanda e compras planejadas

14h40 às 16h00 – Desenvolvimento de Parceiros - desenvolvimento de insumos exclusivos e parcerias estratégicas

16h00 às 16h30 – Café

16h30 às 18h00 – Novos Meios de Pagamento – Mudança de comportamento dos consumidores e Tendências 

18h00 – Encerramento


