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RESUMO

FAÍSCA, Joanna da Silveira. Análise da influência dos modelos tributários sobre
os resultados financeiros da empresa terra. 2008. (64f.). Trabalho de Conclusão
de Estagio (Graduação em Administração). Curso de Administração. Universidade
Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2008.

A elevada carga tributaria é tida, em especial pelas Micro e Pequenas empresas,
como um dos principais fatores que afetam a capacidade financeira das
organizações. Dentro deste contexto o presente estudo de caso tem como objetivo
analisar a influência dos modelos tributários sobre os resultados financeiros da
empresa Terra, nome fictício dado a empresa. Os objetivos específicos são:
identi fi car os modelos tributários vigentes, apresentar a legislação referente ao Lucro
Presumido e ao Simples Nacional, demonstrar em três cenários o impacto dos
modelos tributários nos resultados financeiros da empresa Terra e analisar os
resultados financeiros projetados. Este estudo justifica-se por auxiliar o
administrador financeiro a optar pelo modelo tributário que lhe permite uma redução
no pagamento de tributos e conseqüente aumento da lucratividade dentro da
legalidade. Para tanto, o estudo foi realizado considerando um único produto que
representa 90% (noventa por cento) no faturannento da empresa. Caracteriza-se
como uma pesquisa do tipo descritiva em relação aos objetivos e do ponto de vista
técnico, uma pesquisa bibliográfica e um estudo de caso. Os resultados encontrados
demonstraram a importância de se comparar os modelos tributários a realidade da
organização a fim de auxiliar o processo de tomada de decisão quanto a sua
administração financeira.
Palavras-chave: administração financeira, planejamento tributário.
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1 INTRODUÇÃO

Nos primórdios da Administração, as organizações eram entendidas como
sistemas fechados e por isso mesmo não interagiam com o ambiente externo.
Atualmente, é evidente que as organizações que não estão em constante sintonia
com

o

seu meio externo estão fadadas ao fracasso. 0 mundo tornou-se

extremamente competitivo, onde as organizações que não souberem interagir com o
seu ambiente, para trocar informações

e conhecimentos

para enfrentar a

concorrência, estarão fadadas a entrar em um processo de decadência e perda de
inovação e por fim colocando em risco até sua existência.
As empresas estão enfrentando ambientes extremamente dinâmicos,
provocando alterações radicais no modo de serem gerenciadas e como conduzem
seu dia a dia. Está cada vez mais claro, nestes tempos de turbulências e mudanças
abruptas, que está na capacidade das pessoas, aprenderem a aprender o novo e a
desaprender o passado, o obsoleto, ou seja, passar fundamentalmente por uma
reconceitualização dos modelos mentais de cada indivíduo, refletindo, por
conseguinte, na própria mudança de atitude da organização enquanto instituição
constituída por seres humanos a forma dominante de sucesso para fazer frente a
estes novos tempos de concorrência total. As alterações do cenário externo também
geram mudanças nas ações estratégicas das empresas, no caso aumento ou
redução de preços, provocado pela flutuação dos preços internacionais que alteram
os pregos internos de alguma commodities, no caso os derivados de petróleo que
tem sua cotação internacional, onde o plástico é um derivado direto do nafta que tem
sua cotação internacional e a Petrobrás acompanha sua flutuação de pregos.
Para enfrentar este novo mundo, que a cada década nos da impressão de
aprofundar o processo de concorrência em vários mercados mundo afora,

o

conhecimento e aplicação de técnicas de administração tem se mostrado um fator
de diferencial competitivo das organizações que tem conseguido evoluir.

O

planejamento da organização no seu conceito amplo, moderno e dinâmico dá ao
administrador mais opções e cenários para enfrentar as adversidades que ocorrem
ao longo dos anos e após algumas decisões tomadas pela organização, de forma a
poder responder mais rápido a problemas e oportunidades de maneira a tirar o
melhor proveito possível para a organização. Uma conseqüência sentida por este
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panorama estabelecido, é a queda da rentabilidade das organizações, onde a

administração do caixa e a gestão financeira de muitas empresas se tornou pega
chave no tabuleiro de sua administração. Uma vez que um investimento errado, um
gasto equivocado, pode comprometer uma estratégia por completo. Como em
nenhuma outra época, o administrador financeiro é determinante para a obtenção de
sucesso nestes novos tempos, pela sua visão global da organização, ele é o fiel da

balança no processo de tomada de decisão objetivando o crescimento, uma vez que
crescimento

pressupõe investimento

consideração o

e

a

organização

seu planejamento financeiro para

que

não

alcançar o tão

levar em
sonhado

crescimento corre o risco de ficar no meio do caminho da arena de competição
global a que todos estão inseridos.

1.1 Contextualização do Tema e Apresentação do Problema

0 mercado Brasileiro, desde da abertura das importações a partir de 1990,
tem evoluído numa velocidade muito alta, atingindo padrões de concorrência e

inovações similares ao mercado mais concorrido do mundo, o norte americano.
Assim como la, uma grande parte das inovações e da geração de empregos se da
junto as Micro e Pequenas empresas. Por serem enxutas e desburocratizadas, elas
assumem o papel de inovação com destaque, por todo o seu processo de tomada
de decisão e de ação ser muito rápido em relação a uma media ou grande empresa,
principalmente quanto nestas se faz necessária a provação do conselho de

administração. 0 lado negativo deste processo de inovação e ação veloz é que na
maioria das vezes ele não é alicerçado num sólido planejamento operacional e
financeiro, as MPEs apesar de terem idéias e produtos geniais, acabam perecendo
por falta de capacidade financeira decorrente de uma ausência de planejamento do
seu fluxo de caixa até o produto se tornar viável comercialmente. As Micro e
Pequenas empresas são o combustível da inovação e geração de empregos no
nosso pais, porém se carece de uma administração mais eficiente desta para
realmente podermos sustentar o crescimento, num mercado tão amplo e hoje
concorrido como o brasileiro.
Um problema que mais afeta o desempenho das organizações em solo

brasileiro 6 a tributação, hoje o Brasil tem uma das maiores cargas tributária do
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mundo, porém o retorno destes tributos em forma de serviços públicos é digno de
um dos piores de terceiro mundo. Qualquer empresa, independente de sua
capacidade financeira e do seu tamanho, tem que estar atenta a sua tributação, uma
vez que, a opção errada pelo sistema tributário a ser utilizado poderá ser a diferença
entre o sucesso ou fracasso da organização. No ano de 2007 o governo federal
tomou uma medida importante para simplificar o sistema tributário nacional, criando
o Simples Nacional, cuja grande inovação foi a unificação de vários tributos em

apenas uma guia de recolhimento, que significa uma simplificação do sistema,
porem não uma desoneração como o governo quis apregoar, já que as empresas

optantes pelo Simples Nacional não geram débito nem crédito de imposto.
Para as grandes empresas a realidade pouco mudou, uma vez que, a sua
maioria já era optante pelo Lucro Real. Já as empresas de porte médio cujos
principais fornecedores são as Micro e Pequenas empresas, foram as que mais
sofreram.

De um mês para o outro com a migração para o Simples Nacional por parte
dos seus fornecedores, passaram a não mais gerarem crédito de imposto o que
refletiu

no aumento não planejado das duas despesas. Para manterem sua

competitividade tiveram que reduzir ainda mais suas margens e desenvolver novos
fornecedores não optantes pelo Simples Nacional para permitir a geração de credito
de imposto e poder manter seus pregos de venda no nível aceito pelo mercado.
Ao contrario das expectativas, o Simples Nacional trouxe de bom somente
sua simplificação, pois gera impostos em cascata, dificultando as empresas optantes
pelo lucro presumido e lucro real a comprarem produtos destas, uma vez que não
geram créditos de impostos.
Neste contexto, esta inserida a empresa Terra — nome fictício — que sera
estudada neste trabalho. Trata-se de uma empresa industrial de Pequeno Porte,
constituída sob a forma de Sociedade Limitada, que atua no segmento de produtos
plásticos para a construção civil.

Desta forma, foi definido como problema de pesquisa claro e preciso a fim de
estabelecer os limites exatos deste estudo; a seguinte questão: de que forma o
modelo tributário a ser utilizado pela empresa Terra
resultados financeiros?

influencia nos seus
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1.2

Objetivos

Pretende-se responder o problema de pesquisa explicitando os objetivos
(geral e específicos), orientadores da pesquisa realizada.

1.2.1

Objetivo Geral
0 Objetivo Geral define, segundo Richardson (1989, p,23), "o que se pretende

alcançar com a realização da pesquisa".

Tem-se, desta forma, como principal objetivo deste trabalho:

Analisar a

influência dos modelos tributários sobre os resultados financeiros de uma
empresa de pequeno porte, focando o estudo na realidade da empresa Terra.

1.2.2 Objetivos Específicos

0 Objetivo especifico define, segundo Richardson (1989, p.24), "aspectos

determinados que se pretende estudar e que contribuem para alcançar o objetivo
geral".
Nesse contexto, foram identificados os seguintes objetivos específicos:
•

Identificar os modelos tributários vigentes;

•

Apresentar a legislação referente ao Lucro Presumido e ao Simples
Nacional;

•

Demonstrar em três cenários o impacto dos modelos tributários nos
resultados financeiros da empresa Terra;

•

Analisar os resultados financeiros projetados.

1.3 Justificativa

Temas como falta de emprego formal, força de trabalho excedente, baixa
qualificação da mão-de-obra; não são mais incomuns ao se observar e analisar a

realidade do mercado brasileiro. Na contramão desta realidade as Micro e Pequenas
Empresas vem a constituir "uma alternativa de ocupação para uma pequena parcela
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da população que tem condição de desenvolver seu próprio negócio, e uma
alternativa de emprego (...) aos que não o encontram nas empresas de maior porte"
(IBGE, 2003, p.15). As MPEs tem destacada participação no acesso às
oportunidades de emprego e desenvolvimento econômico do pais.
Este setor empresarial responsável por 99,2% do número de empresas
formais no Brasil, empregando 57,2% do número de pessoas ocupadas nas
empresas formais — segundo dados do IBGE de 2002 publicados pelo SEBRAE — já
é foco de políticas públicas que visam fomentar o desenvolvimento econômico
brasileiro.
Porém, o fechamento prematuro de empresas no Pais tem sido uma
preocupação para a sociedade. Dentre as causas das elevadas taxas de
mortalidade das Micro e Pequenas empresas, segundo pesquisa realizada pelo
SEBRAE, encontra-se em primeiro lugar questões relacionadas a falhas gerenciais
na condução dos negócios, expressas nas razões:
•

falta de capital de giro (indicando descontrole de fluxo de caixa);

•

problemas financeiros (situação de alto endividamento);

•

ponto inadequado (falhas no planejamento inicial); e

•

falta de conhecimentos gerenciais.

E na categoria Políticas Públicas e arcabouço legal, a Carga tributária elevada
aparece como uma das causas das dificuldades e razões para o fechamento das
empresas.
Neste contexto, é instituída a Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, que
prevê tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido ás empresas do
segmento; promovendo, desta forma, a sua competitividade.

1.4 Estrutura de Apresentação

Inicialmente é feita uma explanação sobre o tema a ser abordada neste
estudo, seguida pela apresentação dos objetivos geral e específicos, bem como da
justificativa de sua execução.
Por se tratar de um trabalho cientifico, este estudo apresenta na seqüência a
fundamentação teórica, cujo objetivo é apresentar em profundidade o tema a ser
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abordado; seguida dos procedimentos metodológicos adotados para construir,
discutir, analisar e interpretar tais informações.
No momento seguinte, é apresentado um estudo de caso onde é possivel
analisar a influência dos modelos tributários na formulação dos preços de venda da
empresa Terra.
Por fim, são apresentadas as considerações finais compostas pelas
conclusões decorrentes da análise e discussão do problema de pesquisa e as
recomendações para trabalhos futuros nesta linha de pesquisa.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capitulo estão fundamentadas a teorias necessárias à compreensão

deste estudo.
"A teoria é indispensável para dar significado aos fatos investigados que,
de outra maneira, não teriam sentido algum; explica os aspectos da
realidade em estudo e, em terceiro lugar, permite uma interpretação dos
fatos observados, o que abre perspectivas para futuras pesquisas,
aprimorando normas, conservando-as ou, simplesmente, rejeitando-as"
(BELTH apud TRIVINOS, 1987, p-103)

Primeiramente, sera feita uma abordagem sobre o papel da administração
financeira nas organizações. Após, serão apresentados os sistemas de tributação

disponíveis a estas, seguido de uma apresentação das características de Micro e
Pequenas Empresas.
Por fim, serão feitas duas leituras mais profundas a partir do Código Tributário
Nacional - constituído pela Lei n° 5.172, de 25 de Outubro de 1966, com fundamento
na Emenda Constitucional n. 18, de 1° de dezembro de 1965— que estabelece, com
fundamento no artigo 5 0 , inciso XV, alínea b, da Constituição Federal, as normas
gerais de direito tributário aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos

Municípios, sem prejuízo da respectiva legislação complementar, supletiva ou
regulamentar.
Ambas refletem a tributação de Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte; a primeira aborda a Lei Complementar n° 123 ou Simples Nacional e a
segunda o Lucro Presumido ou Simples Federal.

2.1 Administração Financeira

Para Assaf Neto (2003, p.25) "administrar é decidir, e a continuidade de
qualquer

negócio

depende da qualidade das

decisões tomadas

por seus

administradores nos vários níveis organizacionais''.
Segundo Welsch

(1992, p.19) a administração envolve "a tomada de

decisões, a aplicação de determinadas técnicas e de certos procedimentos e a
motivação de indivíduos ou grupos no sentido da consecução de objetivos
específicos".
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As funções
p.227),

administrativas são classificadas, de acordo com Braga (1989,

em: planejamento, organização, direção

e controle. 0 planejamento,

segundo o mesmo autor, significa definir antecipadamente o que, como, com que,
por quanto, quando e por quem será feito.
Zdanowicz (2000, p.17) completa a idéia dizendo que "será necessário
planejar a integração e o inter-relacionamento entre as diversas áreas da empresa, a
fim de evitar distorções dentro da própria organização".
A administração financeira, desta forma, pressupõe a formulação do
planejamento empresarial. A partir do ambiente onde a organização está inserida,
das suas competências e capacidades e dos interesses internos e externos a ela,

desenvolve-se o seu planejamento incorporando o piano estratégico, tático e
operacional.
"As finanças das empresas são motivadas a evoluir de maneira a atender
crescente complexidade assumida pelos negócios

e operações de mercado"

(ASSAF NETO, 2003, p.26).
Nesse contexto, ciente da missão, dos objetivos e das estratégias da
organização, alinhada ao planejamento empresarial, a administração financeira
definirá seu plano de ação quanto gestão dos ativos, á gestão dos riscos, ao grau
de endividamento e à política de distribuição de dividendos e de captação de
recursos" (CHING, 2003, p.195)
Na mesma linha de estudo, Sanvicente (1987, p.15) apresenta as principais
áreas de decisões da administração financeira classificadas em dois grupos:
•

Segundo áreas de decisões: de investimento, financiamento

e

utilização do lucro liquido; e
•

Segundo tarefas: de obtenção de recursos financeiros e análise da
utilização desses recursos pela empresa.

Assaf Neto (2003) divide as decisões financeiras em três grandes grupos:
decisão de investimento, decisão de financiamento e decisão de dividendos. Este
mesmo autor afirma que faz parte do universo da administração financeira assegurar
um melhor e mais eficiente processo empresarial de captação e alocação de
recursos de capital. "A Administração financeira envolve-se tanto com a problemática
da escassez de recursos, quanto com a realidade operacional e prática da gestão
financeira das empresas, assumindo uma definição de maior amplitude" (ASSAF
NETO, 2003, p.28).
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Para Zdanowicz (2000, p.18), o planejamento financeiro e orçamento se faz
necessário para que a empresa possa visualizar, antecipadamente, as atividades

que deverão ser desenvolvidas no período projetado, bem como o caminho que sera
percorrido pela mesma.
Dentre as decisões referentes aos investimentos ou à gestão de ativos, cuja
preocupação primordial, segundo Sanvicente (1987, p.15) "diz respeito à avaliação e

escolha de alternativas de aplicação de recursos nas atividades normais da
empresa"; estão as relacionadas aos ativos (circulante, realizável a longo prazo e
permanente) da empresa.
Tendo em vista os objetivos deste estudo, focalizar-se-6 as decisões
inerentes ao ativo circulante — que se refere aos bens e direitos que podem ser
convertidos em dinheiro no curto prazo — mais especificamente ao segundo dos três
grandes blocos apresentados por Sanvicente (1987) e Assaf Neto (2003):
•

Administração do capital de giro: envolve basicamente decisões de
compra e venda, bem como atividades operacionais e financeiras,
também pode ser entendido como o conjunto de valores necessários

para a empresa fazer seus negócios girarem;
•

Administração de caixa ou disponibilidades: visa maximizar o retorno
dos recursos disponíveis a manter a liquidez da empresa — estes
recursos permitem a empresa efetuar pagamentos imediatos; e

•

Administração de valores a receber: depende do comportamento das
vendas e da formulação de uma política de crédito para a empresa.

O administrador financeiro, segundo Zdanowicz (2002, p.29), deve procurar

conciliar a manutenção "da liquidez e do capital de giro da empresa, para que esta
possa honrar com as obrigações assumidas perante terceiros na data do
vencimento, bem como a maximização dos lucros sobre os investimentos realizados
pelos acionistas".
Uma ferramenta utilizada na administração das disponibilidades é fluxo de
caixa que apresenta para determinado período os valores das entradas e saídas de
caixa decorrentes dos pianos operacionais — adaptado à realidade de cada
organização; objetivando identificar em qual nível ficará o saldo de caixa a cada
subperiodo a ser estudado. Tal instrumento possibilita ao administrador visualizar a

movimentação do caixa, permitindo ago- es que visam acelerar as entradas, ou
reduzir saídas.
Em outras palavras, trata-se de uma projeção de saldos de disponível por sub
períodos de um prazo maior, estimando para esses as receitas projetadas (entradas)
e desembolsos projetados (saídas). A esquematização das entradas e saídas
possibilita uma avaliação da provável situação financeira para o exercício seguinte,
havendo duas situações futuras: a) excedente financeiro; onde o gestor deve
selecionar as destinações (investimentos) mais eficientes; b) falta ou escassez
financeira: onde o gestor deve selecionar as fontes de captação de recursos
financeiros menos onerosas do mercado.
Segue, abaixo, modelo proposto por Sanvicente:
Quadro 1: Su estão oara orevisão do Fluxo de Caixa.
PERbDO (MÊS, ANO
DESCRIÇÃO
1)

ITENS OPERACIONAIS
A.

II)

Entradas
•
Vendas a vista
•
Recebimento de duplicatas
•
Desconto de duplicatas
Total das entradas operacionais
B.
C.
Saídas
Compras a vista
•
Pagamento de duplicatas
•
Pagamento de contratos de serviços
•
•
Pagamento de pessoal
Recolhimento de impostos
•
Recolhimento de encargos sociais
•
Outros (aluguéis, materiais diversos)
•
D.
Total de saídas operacionais
E.
Fluxo liquido operacional (B-C)
ITENS NÃO-OPERACIONAIS
F.
Entradas
•
Empréstimos obtidos
Vendas de ativos fixos
•
•
Outros (vendas de títulos etc.)
G.
Total das entradas não-operacionais

H.
•

Ill)
IV)

V)

Saidas
Amortização de empréstimos

•
Compra de ativos fixos
Outros (juros etc.)
•
I.
Total de saídas não operacionais
J. Fluxo liquido não operacional (G - I)
FLUXO LIQUIDO GERAL (E+J)
SALDO INICIAL
SALDO FINAL (111+IV)

FONTE: Sanvicente (1987, p.142).

DIA,
SEMANA
OU MÊS

DIA,
SEMANA

DIA,
SEMANA

ou rviËs

ou imÊs

TOTAL

Zdanowicz (2000, p.80) propõe a elaboração de um orçamento que contemple
apenas as despesas tributárias, e justifica a sua importância em função do alto
número de tributos (impostos, taxas e contribuições de melhoria) nos níveis federal,
estadual e municipal, decorrentes de operações comerciais e financeiras dentro e
fora do pais.
"Destaca-se que os fatos geradores para a incidência dos tributos se
confundem ou se sobrepõem, às vezes, na prática, com o seu
recolhimento; logo, deverão ser planejados com muito cuidado pelo comitê
de planejamento financeiro e orçamentário" (ZDANOWICZ, 2000, p.80).

A apresentação deste orçamento "deverá relacionar os futuros desembolsos de
caixa, ou seja, os diversos tributos que a empresa terá de recolher aos cofres
públicos, tendo em vista á sua atividade operacional no período projetado"
(ZDANOWICZ, 2000, p.83).

ITENS

Quadro 2: Orçamento de despesas tributárias.
PERÍODOS
FEV
MAR
JAN

TOTAL

ISS
COFINS
PIS
ICMS
IP'

IRPJ
CSLL
TOTAL
FONTE: Adaptação modelo apresentado por Zdanowicz (2000, p.83)

Estas são algumas ferramentas disponíveis ao administrador financeiro para
melhor gerir os ativos de curto prazo das organizações.
Focando nos objetivos deste estudo, percebe-se que dentre os desembolsos
inerentes às atividades das organizações, estão os recolhimentos de impostos e de
encargos sociais que representam importante parcela dos custos das empresas.
Com a globalização da economia, tornou-se questão de sobrevivência empresarial a
correta administração do Onus tributário.
Os seus recolhimentos deverão obedecer aos percentuais fixados por Lei,
ficando como única opção de redução destes desembolsos, ao administrador
financeiro, o planejamento tributário — também conhecido como elisão fiscal ou
economia legal.

2.2

Sistemas de Tributação

A história do tributo segundo Balthazar (2005) confunde-se com a própria

história do Estado. Na Antiguidade o tributo caracterizava a dependência entre
!Daises vencedores e derrotados nas guerras; já na Idade Média, eram pagos ao
senhor feudal, perdendo seu caráter fiscal.
Apenas com o aparecimento dos Estados Nacionais é que o conceito de tributo
passou a se aproximar mais da atualidade; porém, o rei não separava suas riquezas
das do erário público, sendo os tributos cobrados de acordo com os interesses do
governante e não do Estado. Foi com a Revolução Francesa que se passou a

distinguir o patrimônio do governante e o erário público, surgindo a partir dai a nog 6- o
do Orçamento Público.
Entretanto, foi apenas com a reforma tributária realizada pela EMC 18/1965 e a
edição do Código Tributário Nacional (LEI 5172/1966) que o Brasil passou a ter um
sistema tributário mais estruturado.
"Foi com esta profunda reforma tributária realizada no constitucionalismo
brasileiro que o direito pátrio se viu contemplado com um sistema tributário
moderno, enxuto e eficiente. Abstraindo a questão ideológica que
fundamentou a reforma tributária realizada pelo governo ditatorial militar,
podemos afirmar que foi somente a partir desta data que passamos a
contar com um Direito Tributário. Este entendido como ramo do direito
público que engloba as normas e institutos disciplinadores da relação
juridica que se estabeleça entre o Estado (sujeito ativo) e o particular
(sujeito passivo) no que concerne a atividade de cobrança da receita
pública derivada como tributo" (BALTASAR, 2005, p.23).

Segundo Musgrave (1974), entende-se por Sistema Tributário o complexo

orgânico formado pelos tributos instituídos em um pais ou região autônoma e os
principios e normas que os regem.
As espécies tributárias que compõem o sistema tributário brasileiro são cinco:

•

Imposto: É o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma

situação independente de qualquer atividade estatal especifica,
relativa ao contribuinte (Lei n. 5.172/1966 - Art. 16). Não está
vinculado a uma contraprestação direta a quem o está pagando,

são destinadas a custear as despesas gerais do estado, visando
promover o bem comum;

1

•

Taxa:

E
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cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal

ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições,
tem como fato gerador o exercício regular do poder de policia, ou a

utilização, efetiva ou potencial, de serviço público especifico e
divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição (Lei n.
5.172/1966 - Art. 77). Sao tributos vinculados.
•

Contribuição de melhoria: É cobrada pela União, pelos Estados,
pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas
respectivas atribuições, 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. (Lei n. 5.172/1966 - Art. 81).

•

Contribuição especial ou parafiscal: Estão previstas nos artigos
149 e 149-A da Constituição Federal, são tributos cobrados para
custeio de atividades paraestatais e podem ser:
o

Atividade paraestatal;

o Contribuições sociais (Exemplo: INSS, PIS, COFINS e CSLL);
o

Contribuições de intervenção no domínio econômico;

o

Contribuições

de interesse de

categorias econômicas

ou

profissionais.
•

Empréstimo

compulsório: Poderá

ser instituído, mediante lei

complementar, pela União nas seguintes situações:
o

Para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de
calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência; ou

o

No caso de investimento público de caráter urgente e de
relevante interesse nacional.

A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório

será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição (CF - Art.
148).

Entendidas as espécies tributárias, passa-se a definição do regime tributário
que é de extrema importância dentro das empresas, principalmente pelo fato de a

legislação não permitir a mudança de sistemática no mesmo exercício, sendo esta

1:•.;

opção definitiva para todo o ano calendário. É até o final de janeiro, ao efetuar o

primeiro pagamento do imposto no ano, que os empresários fazem a opção pelo
lucro real (anual ou trimestral), lucro presumido ou simples (esse apenas para as
micro e pequenas empresas), que pode acarretar em carga tributária maior ou
menor, dependendo do caso.
As três opções para o empresário - lucro real, presumido e simples - devem
partir de dois pontos básicos: faturamento e lucro, conforme poderá ser verificado a
seguir.
Para os regimes de Lucro Real e Presumido o que muda é a base de cálculo
do IRPJ e CSLL; enquanto no Simples Nacional o recolhimento de todos os tributos
ocorre de forma unificada.

2.2.1

Lucro Real

0 regime de lucro real pode ser considerado um regime de tributação aonde a

empresa conhece a fundo quanto realmente foi auferido de lucro, ao contrário do
que acontece em outros regimes de tributação, onde o lucro é apenas estimado ou
simplesmente os tributos são calculados sobre o faturamento.
Estão obrigadas a se enquadras neste modelo de tributação:

•

Pessoas jurídicas cuja receita total, no ano

calendário

anterior, tenha

excedido o limite de R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais) ou

proporcional ao número de meses do período, quando inferior a doze meses;
•

Atividades de
econômicas

bancos

comerciais, bancos de desenvolvimento, caixas

e afins, bem como empresas de arrendamento mercantil,

cooperativas de crédito e outros;

•

Que tenham lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior; ou

•

Que autorizadas pela legislação tributária, queiram usufruir benefícios fiscais
relativos à isenção ou redução do imposto de renda.
A opção pode ser feita entre o Lucro Real Anual, onde o recolhimento dos

tributos é mensal e sua base de cálculo é sobre o faturamento; ou pelo Lucro Real
Trimestral, onde os tributos são calculados com base no balanço apurado no final de
cada trimestre civil.
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2.2.2

Lucro Presumido

Assim como o regime Simples, o regime de Lucro Presumido facilita e
desburocratiza a vida das nnicroempresas e empresas de pequeno porte. Neste
regime o lucro da empresa é estimado como sendo um percentual do faturamento,
sendo que este percentual varia de setor para setor.
Segundo Oliveira (2003, p. 176), "Lucro Presumido trata-se de uma
presunção por parte do fisco do que seria o lucro das organizações caso não
houvesse a contabilidade".
Por sua vez, a base de tributação nesse regime é calculada em função desse
percentual do faturamento, de forma que o lucro não precisa ser documentado. Vale
ressaltar ainda que tal regime de tributação inclui-se como uma forma simplificada
de apuração do Imposto de Renda.
Em principio, todas as pessoas jurídicas podem optar pelo Lucro Presumido,
salvo aquelas obrigadas à apuração do Lucro Real.
O IRPJ e CSLL pelo Lucro Presumido são apurados trimestralmente

2.2.3 Simples Nacional

Trata-se de um regime de tributação que consiste num sistema de pagamento
de impostos e contribuições de microempresas e empresas de pequeno porte, salvo
exceções previstas na lei. 0 Simples incide sobre a receita bruta mensal das
empresas optantes, descontando-se vendas canceladas e descontos concedidos.
As principais obrigações das empresas optantes pelo Simples consistem em
efetuar o pagamento dos impostos e contribuições unificados pelo Simples em uma

única guia, apresentar anualmente declaração simplificada e possuir livro caixa, livro
de registro de inventário de todos os documentos nos quais se baseia a escrituração
desses livros.
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2.3 Características de Micro e Pequenas Empresas

Na pratica, observa-se uma série de critérios para definição e classificação de
Micro e Pequenas Empresas; ora baseando-se no valor do faturamento, ora no
número de pessoas ocupadas.

Desta forma, para fins deste estudo,

considerar-se-á micro empresas e

empresa de pequeno pode, a sociedade empresária, a sociedade simples e o
empresário a que se refere o art. 966 da Lei n° 10.406 1 , de 1 0 de Janeiro de 2002,
devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de
Pessoas Jurídicas que:

•

No caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela
equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior e
R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);

•

No caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou
a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$
240.000,00

(duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$

2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais).

De acordo com IBGE

(2003, p.18) as Micro e Pequenas Empresas

apresentam características comuns, tais como:

•

Baixa intensidade de capital;

•

Altas taxas de natalidade e de modalidade: demografia elevada;

•

Forte presença de proprietários, sócios e membros da família como mão-deobra ocupada nos negócios;

•

Poder decisório centralizado;

•

Estreito vinculo entre os proprietários e as empresas, não se distinguindo,
principalmente em termos contábeis e financeiros, pessoa física e jurídica;

•

Registros contábeis pouco adequados;

1 Art. 966 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002: Considera-se empresário quem exerce
profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens e
serviços. Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de
natureza cientifica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo
se o exercício da profissão constituir o elemento da empresa.
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•

Contratação direta de mão-de-obra;

•

Utilização de mão-de-obra não qualificada ou semi-qualificada;

•

Baixo investimento em inovação tecnológica;

•

Maior dificuldade de acesso ao financiamento de capital de giro; e

•

Relação de complementaridade e subordinação com as empresas de grande
porte.

Dada a grande importância dessas empresas, principalmente em função da
sua capacidade de geração de emprego e renda - conforme mostra estudo do
SEBRAE (2005) - e constatada a elevada carga tributária incidente sobre as suas
atividades; são necessárias políticas públicas que objetivem garantir um melhor
ambiente para a competitividade do segmento no pais, como redução da carga
tributária e da burocracia.
Conforme citado anteriormente,

o SEBRAE (2005)

ratifica através de

pesquisas, a representatividade das MPEs no aspecto geração de emprego e renda,
conforme pode ser verificado nas tabelas 1 e 2.
Tabela 1: Brasil - Número de empresas formais, por porte e setor - 1996-2002.
MICRO
1996
Indústria
Construção
Comércio
Serviços
TOTAL

MÉDIA

PEQUENA
2002

1996

2002

1996
6.375

GRANDE

2002
6.548

1996

TOTAL

2002

1.521

1.430

1996

2002

366.956

484.218

332.049

439.013

27.011

37.227

81.923

116.287

7.177

8.282

1.473

1.694

205

221

90.778

126,484

1.608.521

2.337.889

68.411

105.891

4.376

4.862

2.896

2.846

1.684.204

2.451.488

934.256

1.712.418

78.516

122.609

8.303

10.548

8.850

10.605

1.029.925

1.856.180

2.956.749

4.605.607

181.115

274.009

20.527

23.652

13.472

15.102

3.171.863

4.918.370

FONTE: SEBRAE (2005, p.12).

A tabela 1 evidencia que o número de empresas formais no Brasil aumentou
por porte e setor durante o período analisado (exceto grandes empresas do setor
industrial).
Tabela 2: Brasil - Número de pessoas ocupadas nas empresas formais, por porte e setor - 1996-2002.

Indústria

GRANDE

MÉDIA

PEQUENA

MICRO

TOTAL

1996

2002

1996

2002

1996

2002

1996

2002

1996

1.193.964

1.571.608

1.096.405

1.471.254

1.314.945

1.322.673

2.363.686

2.256.721

5.969.000

2002
6.622.256

287.268

356.660

291.988

339.777

289.729

327.135

262.077

284.005

1.131.062

1.307.577

Comércio

3.256.501

4.664.545

1.181.618

1.772.233

298.218

327.443

1.049.450

1.161 426

5.785.787

7.925.647

Serviços

2.141.231

3.374.388

1.484.624

2.206.611

571.557

722.852

4.518.872

5.402.593

8.716.284

11.706.444

TOTAL

6.878.964

9.967.201

4.054.635

5.789.875

2.474.449

2.700.103

8.194.085

9.104.745

21.602.133

27.561.924

Construção

FONTE: SEBRAE (2005, p.12).

E a tabela 2 apresenta o aumento do número de pessoas ocupadas por estas
empresas (exceto grandes empresas do setor industrial).

Figura 1: Comparativo número de pessoas ocupadas nas empresas formais, por porte e setor 1996.
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FONTE: Figura gerada com base nos dados da Tabela 2.

Figura 2: Comparativo número de pessoas ocupadas nas empresas formais, por porte e setor 2002.
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FONTE: Figura gerada com base nos dados da Tabela 2.

As figuras 1 e 2 destacam, entretanto, uma redução na diferença entre os

números de 1996 para 2002 no número de pessoas ocupadas nos setores da
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)

indústria e serviços onde as micro e pequenas empresas passaram a ter maior
representatividade.

2.4

Modelos de Análise

Nesta etapa do estudo, busca-se apresentar com maiores detalhes os sistemas

tributários disponíveis as Micro e Pequenas empresas.

2.4.1

Lucro Presumido

O Lucro Presumido constitui-se em outra forma de tributação para as empresas
onde, ao contrario do Simples Nacional, os impostos são recolhidos separadamente
e calculados com base num percentual estabelecido sobre o valor das vendas
realizadas, independentemente da apuração do lucro.

Serão abordados os seguintes impostos e tributos;
•

Imposto sobre serviços — ISS;

•

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social — COFINS;

•

Programa de Integração Social — PIS;

•

Imposto sobre a circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS;

•

Imposto sobre Produtos lndustrializados IPI;

•

Imposto de Renda Pessoa Jurídica — IRPJ;

•

Contribuição Social sobre o Lucro — CSLL; e

•

Contribuição para a Seguridade Social (MISS) — cota patronal.

2.4.1.1 Imposto sobre Serviços — ISS

O ISS até 31/07/2003 foi regido pelo DEL 406/1968 e alterações posteriores. A
partir de 01/08/2003, o ISS é regido pela LCP 116/2003. Sua competência é dos
Municípios e Distrito Federal e o seu fato gerador a prestação de serviços de
qualquer natureza listados no anexo da LCP 116/2003.
O mesmo incide sobre o preço de venda total. 0 ISS pode ser cobrado tanto
internamente quanto externamente, dependendo das resoluções municipais.
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A aliquota minima fixada pela EMC 37/2002 é de 2% (dois por cento) podendo ser reduzida apenas para prestação de serviços de desenhos técnicos;
serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres e
serviços de investigações particulares, detetives e congêneres - e a máxima fixada é
de 5% (cinco por cento) de acordo com o Art. 8 da LCP 116/2003.

2.4.1.2 Contribuição para o financiamento da Seguridade Social — COE INS

A LCP 70/1991 que institui a COFINS, trás em seu Art. 1° nos termos do inciso
I do Art. 195 da Constituição Federal, que a mesma é devida pelas pessoas jurídicas
inclusive as a elas equiparadas pela legislação do imposto de renda, destinadas
exclusivamente ás despesas com atividades-fins das áreas de saúde, previdência e
assistência social.
Sua base de cálculo - segundo o Art. 3° da LEI 971 8/1 998 - é a totalidade das
receitas brutas auferidas pela pessoa jurídica (imposto interno), excluindo as vendas
canceladas, os descontos concedidos, o IPI e o ICMS; e sua competência é de
esfera Federal.
A aliquota é de 3% (três por cento) dos fatos geradores ocorridos até
31/01/2004 - independentemente da modalidade de tributação adotada pela
empresa - e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/02/004, as aliquotas são
de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento) para as empresas sujeitas
incidência não-cumulativa — tributadas pelo lucro real e regidas pela LEI 10833/2003;
e de 3% (três por cento) para as empresas sujeitas à incidência cumulativa — lucro
presumido.

2.4.1.3 Programa de Integração Social — PIS

0 PIS instituído pela LCP 7/1970, destina-se a promover a integração do
empregado na vida e no desenvolvimento das empresas.
Da mesma forma que a COFINS, o PIS é regido pela LEI 971811998 que em
seu Art. 3° define a sua base de calculo sobre a totalidade das receitas brutas
auferidas pela pessoa jurídica (imposto interno), excluindo as vendas canceladas, os
descontos concedidos, o IPI e o ICMS; sendo sua competência do governo Federal.

Ainda segundo a LCP 7/1970, o PIS trata-se de um tributo cumulativo, sendo
sua aliquota de 0,65% (sessenta e cinco décimos por cento) sobre o faturamento.
Com a instituição da LEI 10637/2002 a aliquota a ser aplicada sobre a base de

cálculo passou a ser 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco décimos por cento) para
as empresas tributadas sobre o lucro real.

2.4.1.4 Imposto sobre a circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação — ICMS

As LCP's 87/1996 (Lei Kandir), 92/1997, 99/1999 e 102/2000 regem sobre o

ICMS e sua competência é dos Estados e Distrito Federal.
São considerados fatos geradores, segundo o Art. 2° da LOP 87/1996:
•

Operações relativas a circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento
de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos
similares;

•

Prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por
qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores;

•

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;
•

Fornecimento de mercadorias com

prestação

de

serviços não

compreendidos na competência tributária dos Municípios;
•

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;
•

Sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa

física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto,
qualquer que seja a sua finalidade;
•

Sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no
exterior; e

•

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 a industrialização,
decorrentes de operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado
onde estiver localizado o adquirente.

Sua incidência ocorre sobre o prego de venda, sendo cobrado "por dentro”; ou
seja, no prego de venda já se encontra embutido o valor do ICMS e a aliquota é
diferenciada, variando de acordo com o tipo de mercadoria ou serviço e com os
destinos das operações, conforme quadro abaixo.

Quadro 3: Principais aliquotas estaduais de ICMS.
Origem
Destino
Estado A

Estado A

Sul, Sudeste
Su), Sudeste
Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espirito Santo
Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espirito Santo

Sul. Sudeste
Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espirito Santo
Sul. Sudeste
Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espirito Santo

Aliquotar/o)
18 ou 17
12
7
12
7

Exportação

FONTE: ASSEF (2001, p.17).
"Alguns produtos têm aliquotas diferenciadas, seja por motivos
econômicos, de interesse para o cálculo do custo de vida, como os
componentes da cesta básica (zero ou 7%), seja para os não considerados
essenciais, tais como bebidas alcoólicas, fumo, veículos especiais, armas
ou que permitam maior tributação, como gasoline, serviços de
comunicação e energia elétrica (25%, 30%, 35%)" (ASSEF, 2001, p.17)

O ICMS é um imposto não-cumulativo conforme Art. 10 da LCP 87/1996: É
assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do imposto
pago por força da substituição tributária, correspondente ao fato gerador presumido
que não se realizar.
"0 calculo do débito do ICMS é feito pelo valor agregado ao produto,
permitindo o aproveitamento do crédito originado na entrada da mercadoria ou do
serviço" (ASSEF, 2001, p.16).

2.4.1.5 Imposto sobre Produtos Industrializados — IPI

Da mesma forma que o ICMS, o IPI 6 um tributo não cumulativos; porém,
diferentemente do ICMS, o IPI não integra o valor da receita bruta assim, não faz
base de cálculo para as contribuições ao PIS e a COFINS que são contribuições
mensais que incidem sobre o faturamento da empresa.
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A legislação pertinente ao IPI é apresentada pelo DEC 4544/2002 e LEI

4502 1 1964; e a competência deste imposto é Federal.
Os fatos geradores, segundo o Art. 2° da LEI 4502/1964 são:

•

0 desembaraço aduaneiro de produto de procedência estrangeira; ou

•

a saída de produto do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial.

"Considera-se

industrialização

a

operação

que modifique a natureza,

o

funcionamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para
consumo" (ASSEF, 2001, p.23).

"0 imposto é devido sejam quais forem as finalidades a que se destine o produto
ou o titulo jurídico a que se faça a importação ou de que decorra a saída do

estabelecimento produtor" (§ 2°, Art. 2° Lei 4502/1964).
A incidência se dá sobre o preço de venda total ("por fora") e as aliquotas são

variáveis por produto constantes na TIPI — Tabela de Incidência sobre Produtos
Ind ustrializados — DEC 6006/2006.

0 Art. 18 do DEC 4544/2002 apresenta os itens imunes a incidência do
imposto:
•

os livros, jornais,

periódicos

eo

papel destinado à sua

impressão

(Constituição, art. 150, inciso VI, alínea d);
•

os produtos industrializados destinados ao exterior (Constituição, art. 153. §

3°, inciso III);
•

o ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial
(Constituição, art. 153, § 5°); e

•

a energia elétrica, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do Pais

(Constituição, art. 155, § 3°).
Para o produto produzido pela empresa foco deste estudo, a aliquota incidente

é de 0% (zero por cento) por se tratar de item da cesta básica da construção civil.

2.4.1.6 Imposto de Renda Pessoa Jurídica — IRPJ

Imposto de esfera Federal que incide sobre a forma de tributação adotada pela
pessoa jurídica, ou seja, sobre o lucro real, presumido ou arbitrado.

;5

Segundo o DEC 3000/1999, o imposto, em regra, é apurado a partir de
01/01/1997 trimestralmente - com períodos de apuração encerrados em 31 de

março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário mediante a aplicação da aliquota de 15% (quinze por cento) sobre a base de cálculo
correspondente. O lucro real corresponde ao resultado (lucro ou prejuízo) liquido

apurado pela contabilidade da empresa ajustado por
compensações

autorizadas ou admitidas pela

adições, exclusões e

legislação tributária. 0

lucro

presumido ou arbitrado corresponde a uma presunção obtida mediante a aplicação
de percentuais, variáveis conforme o ramo de atividade da empresa, sobre o valor
da receita bruta da pessoa jurídica.

0 fisco assume antecipadamente uma margem de lucro e a tributa. Na
maioria das atividades de venda de mercadorias, essa margem é
determinada em 8% (oito por cento) da receita bruta e esse lucro é
tributado em 15% (quinze por cento), o que representa 1,2% (um inteiro e
dois décimos por cento) do prego de venda. (...) Nesta modalidade os
impostos são considerados despesas variáveis, pois incidirão diretamente
sobre os pregos de venda dos produtos/serviços comercializados. (ASSEF,
2001, p.27)

A opção manifestada com o pagamento da primeira quota ou quota única do
imposto devido, correspondente ao

primeiro período de apuração, a partir de

01/01/1999 é considerada como definitiva para todo ano-calendário.

Podem optar pelo regime de tributação com base no lucro presumido,
conforme Art. 516 do DEC 3000/1999, as pessoas jurídicas que no ano-calendário

anterior tiverem receita bruta total que, acrescida das demais receitas e dos ganhos
de capital, não seja superior a R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais) ou
a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) multiplicados pelo número de meses de
atividade do ano.

2.4.1.7 Contribuição Social sobre o Lucro — CSLL

Instituída pela LEI 7689/1988, destina-se ao financiamento da seguridade
social; sendo de competência federal. De acordo com a LEI 8981/1995 em seu Art.
57,

aplicam-se 5 CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento

estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, mantidas a base de
cálculo e as aliquotas previstas na legislação em vigor.
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Desta forma, além do IRPJ, a pessoa jurídica optante pelo Lucro Real,
Presumido ou Arbitrado deverá recolher a Contribuição Social sobre o Lucro
Presumido (CSLL), também pela forma escolhida. Escolhida a opção, deverá
proceder 5 tributação, tanto do IRPJ quanto da CSLL, pela forma escolhida.
0 percentual da aliquota para as empresas optantes pelo Lucro Presumido,
segundo a LEI 10.684/2003, é 12% (doze por cento) da Receita Bruta nas atividades

comerciais, industriais, serviços hospitalares e de transporte.

2.4.1.8 Contribuição para a Seguridade Social (INSS) — cota patronal

A Seguridade Social, segundo o Art. 10 da LEI 8.212/1991, compreende um
conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade,
destinado a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social.
Tanto o empregado quanto o empregador contribuem para assegurar seus

direitos aos benefícios previdenciários.
A aliquota paga pelo empregador ao INSS é de 28,8% (vinte e oito inteiros e
oito décimos) sobre folha de pagamento, e de 20% (vinte por cento) sobre
remuneração e pró-labore de autônomos.

2.4.2

Simples Nacional

0 Simples Nacional é um regime tributário diferenciado, simplificado e

favorecido previsto na LOP 123, de 14/12/2006, aplicável as Microempresas e as
Empresas de Pequeno Porte, a partir de 01/07/2007.
A LCP 123/2006 estabelece normas gerais relativas As Microempresas e ás

Empresas de Pequeno Porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal

e dos Municípios, abrangendo,

não só

o

regime tributário

diferenciado (Simples Nacional), como também aspectos relativos às licitações
públicas, às relações de trabalho, ao estimulo ao crédito, à capitalização e à
inovagão , ao acesso à justiça, dentre outros.

A sua regulamentação compete ao Comitê Gestor de Tributação das
Microem presas e Empresas de Pequeno Porte (CGSN), instituido pelo DEC 6038 de
07/02/2007.
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O CGSN, vinculado ao Ministério da Fazenda, trata dos aspectos tributários
do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e é
composto por representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
0 Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento
único de arrecadação, dos seguintes tributos:

•

Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);

•

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);

•

Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL);

•

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (CORNS);

•

Contribuição para o PIS/Pasep;

•

Contribuição para a Seguridade Social (INSS) — cota patronal;

•

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS); e

•

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).
Porem, e seu recolhimento não exclui a incidência de outros tributos não

listados acima; podendo haver, inclusive, situações em que o recolhimento de alguns
desses tributos dar-se-6 à parte do Simples Nacional.
Todos os Estados e Municípios participam obrigatoriamente do Simples
Nacional; podendo, entretanto, ser adotados pelos Estados limites diferenciados de
receita bruta de EPP (sublimites), para efeitos de recolhimento do ICMS ou do ISS a
serem adotados por seus municípios.
A opção pelo Simples Nacional poderá ser efetivada somente na internet, por
meio do Portal do Simples Nacional, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
Esta somente poderá ser realizada no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção. Porém, na
hipótese de inicio de atividade no ano-calendário da opção, a ME e a EPP poderão
efetuar a opção pelo Simples Nacional no prazo de até 10 (dez) dias contados do
último deferimento de inscrição cadastral, seja Estadual ou Municipal.
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Todas as ME e as EPP que desejarem optar pelo Simples Nacional deverão
ter a inscrição Estadual e/ou Municipal, quando exigíveis, bem como a inscrição no
CNPJ.
É necessário, entretanto, que a empresa regularize os débitos tributários no

período de opção pelo Simples Nacional, estando prevista a concessão de
parcelamento especial para ingresso no Simples Nacional.
Para a pessoa jurídica que iniciar atividade no próprio ano-calendário da
opção, os limites de ME e de EPP serão, respectivamente, de R$ 20.000,00 (vinte

mil reais) e de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) multiplicados pelo número de
meses compreendido entre o inicio da atividade e o final do respectivo anocalendário, consideradas as frações de meses como um mês inteiro.
Já para as demais empresas, será utilizada a receita bruta do ano-calendário

anterior ao da opção.
Considera-se receita bruta, para fins do Simples Nacional, o produto da venda
de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados
e o resultado nas operações em conta alheia, excluídas as vendas canceladas e os
descontos incondicionais concedidos.
Conforme anteriormente mencionado, de acordo com o Art. 19 da LCP
123/2006, os Estados e o Distrito Federal poderão optar pela aplicação de limites
diferenciados (sublinnites) de receita bruta para as EPP, de acordo com a sua

participação anual no Produto Interno Bruto brasileiro, apenas para efeito de
recolhimento do ICMS em seus respectivos territórios.
Os Estados com participação no PIB brasileiro de até 1% (um por cento),
poderão optar pela aplicação, em seus respectivos territórios, das faixas de receita

bruta anual até R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais); já para os
Estados com participação acima de 1`)/0 (um por cento) o limite permitido será de até
R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais).
Nestes casos, a opção feita pelos Estados por sublimite implicará na adoção
desse mesmo sublimite de receita bruta anual para efeito de recolhimento na forma
do ISS dos Municípios nele localizados.
No Estado de Santa Catarina serão utilizadas todas as faixas de receita bruta
anual, ou seja, até R$ 2.400.000,00.
Ressalte-se que para efeito de enquadramento no Simples Nacional, bem
como para recolhimento dos tributos federais, o limite é sempre de R$ 2.400.000,00.
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Uma grande diferença entre o Super Simples e o Lucro Presumido, é a de
que nesse as ME e as EPP não poderão apropriar ou transferir créditos relativos a
impostos ou contribuições abrangidos por esse regime, nem tampouco poderão

utilizar ou destinar qualquer valor a titulo de incentivo fiscal.
Outra flexibilidade desse sistema tributário permitida aos Estados ao Distrito
Federal e aos Municípios, é a possibilidade de conceder isenção ou redução do

ICMS ou do ISS específicos para ME ou EPP ou ainda determinar recolhimento de
valor fixo para esses tributos (Art. 18, LCP 123/2006).
A aliquota

a incidir sobre a receita bruta na fonte sera sempre a

correspondente à legislação municipal. Não existe retenção na fonte do ISS com

aliquota do Simples Nacional.
As ME e EPP optantes pelo Simples Nacional não poderão segregar como

receitas sujeitas a retenção aquelas recebidas pela prestação de serviços que
sofrerem retenção do ISS na fonte, na forma da legislação do município, nas

hipóteses em que não forem observadas as disposições do art. 3° da Lei
Complementar n° 116, de 2003.

0 valor devido mensalmente pelas ME e EPP optantes pelo Simples Nacional
é determinado mediante aplicação das tabelas dos anexos da LCP 123/2006 e pago
através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
Para fins de determinação da alíquota, deve-se considerar a receita bruta total
acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao do período de apuração. Já o valor

devido mensalmente, a ser recolhido pela ME ou ERR, sera o resultante da
aplicação da aliquota correspondente sobre a receita bruta mensal auferida. Na
hipótese de a ME ou a EPP possuir filiais, o recolhimento dos tributos do Simples
Nacional dar-se-á por intermédio da matriz.
São cinco os anexos da LCP 12312006 que apresentam os percentuais
aplicáveis a Receita Bruta das empresas enquadradas nos seguintes ramos de
atividades:
•

Anexo I — Comércio;

•

Anexo H — Indústria;

•

Anexo Ill — Serviços e locação de bens;

•

Anexo IV — Serviços; e

•

Anexo V — Empresas segundo o montante de sua folha de pagamento.
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Tendo em vista que a empresa a ser analisada neste estudo atua no ramo
industrial, segue abaixo tabela referente ao Anexo II da Lei Complementar 123/2006:
Tabela 3: Aliquotas do Simples Nacional - Indústria
Receita Bruta em 12 meses (R$)

ALIQUOTA

IRPJ

CSLL

COFINS

PIS/PASEP

INSS

ICMS

I Pt

Até 120.000,00

4,50%

0,00%

0,21%

0,74%

0.00%

1,80%

1.25%

0.50%

De 120.000,01 a 240.000,00

5,97%

0,00%

0,36%

1,08%

0.00%

2.17%

1.86%

0,50%

De 240.000,01 a 360.000,00

7,34%

0,31%

0,31%

0,95%

0,23%

2,71%

2.33%

0,50%

De 360.000,01 a 480.000,00

8,04%

0.35%

0,35%

1,04%

0,25%

2.99%

2,56%

0,50%

De 480.000,01 a 600.000,00

8,10%

0,35%

0,35%

1,05%

0,25%

3.02%

2.58%

0.50%

De 600.000,01 a 720.000,00

8,78%

0,38%

0,38%

1,15%

0.27%

3,28%

2,82%

0.50%

De 720.000,01 a 840.000.00

8,86%

0,39%

0,39%

1,16%

0.28%

3.30%

2.84%

0,50%

De 840.000,01 a 960.000.00

8,95%

0.39%

0,39%

1,17%

0.28%

3.35%

2,87%

0,50%

De 960.000,01 a 1.080.000,00

9,53%

0,42%

0,42%

1,25%

0.30%

3,57%

3,07%

0,50%

De 1.080.000,01 a 1.200.000,00

9,62%

0,42%

0,42%

1,26%

0,30%

3.62%

3,10%

0,50%

De 1.200.000,01 a 1.320.000.00

10,45%

0,46%

0,46%

1,38%

0,33%

3.94%

3,38%

0,50%

De 1.320.000,01 a 1.440.000,00

10.54%

0,46%

0,46%

1,39%

0.33%

3.90%

3,41%

0,50%

De 1.440.000,01 a 1.560.000.00

10,63%

0,47%

0,47%

1,40%

0.33%

4,01%

3,45%

0,50%

De 1.560.000,01 a 1.680.000.00

10,73%

0,47%

0,47%

1,42%

0.34%

4.05%

3.48%

0,50%

De 1.680.000,01 a 1.800.000,00

10.82%

0,48%

0,48%

1,43%

0,34%

4,08%

3.51%

0,50%

De 1.800.000,01 a 1.920.000,00

11.73%

0,52%

0,52%

1,56%

0.37%

4.44%

3,82%

0,50%

De 1.920.000,01 a 2.040.000,00

11,82%

0,52%

0,52%

1,57%

0.37%

4.49%

3,85%

0,50%

De 2.040.000,01 a 2.160.000.00

11.92%

0,53%

0,53%

1,58%

0,38%

4.52%

3.88%

0,50%

De 2.160.000,01 a 2.280.000.00

12.01%

0,53%

0,53%

1,60%

0,38%

4.56%

3,91%

0,50%

De 2.280.000,01 a 2_400.000,00

12,11%

0,54%

0,54%

1,60%

0,38%

4,60%

3,95%

0,50%

FONTE: Anexo II da Lei Complementar 123/2006.

A exclusão da empresa do Simples Nacional deverá ser comunicada
Receita Federal, por meio do Portal do Simples Nacional na internet e poderá
ocorrer por opção, quando a mesma, espontaneamente, desejar deixar de ser

optante; ou obrigatória quando ultrapassar o limite proporcional de EPP no ano de
inicio de atividade ou ainda tiver incorrido em alguma situação de vedação prevista
no art. 12 da Resolução CGSN n° 4, de 2007; conforme abaixo:
•

Até o ultimo dia LAO do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente

àquele em que se deu o excesso de receita bruta, na hipótese do
inciso I do art. 12 da Resolução CGSN n° 4, de 2007, ou seja, tiver

auferido,

no ano-calendário imediatamente

anterior,

receita bruta

superior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais);
•

Até o último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente
ao do inicio de atividades, na hipótese do § 1° do art. 3° da Resolução
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CGSN n° 4, de 2007, ou seja, tiver ultrapassado o limite proporcional
de EPP no ano de inicio de atividade (R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais) multiplicados pelo número de meses compreendido entre o inicio
da atividade e o final do respectivo ano-calendário, consideradas as
frações de meses como um mês inteiro);
•

Até o último dia útil do mês subseqüente ao da ocorrência das
situações de vedação, nas hipóteses de vedação previstas nos incisos
II a XV e XVII a XXV do art. 12 da Resolução CGSN n° 4, de 2007; e

•

Até o último dia (Ail do mês subseqüente ao da ocorrência da situação
de vedação, na hipótese de vedação prevista no inciso XVI do art. 12
da Resolução CGSN n° 4, de 2007, ou seja, possuir débito com o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa.

A exclusão das ME e das EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:

•

A partir de 1° de janeiro do ano-calendário subseqüente, na hipótese
de exclusão por opção, a menos que a exclusão seja efetuada durante
o mês de janeiro, hipótese em que os efeitos da exclusão dão-se a

partir de 10 de janeiro desse mesmo ano-calendário;
•

A partir de 1° de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do que tiver
ocorrido o excesso, na hipótese do inciso I do art. 12 da Resolução
CGSN n° 4, de 2007 (ou seja, ter auferido. no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 2.400.000,00);

•

Retroativamente ao inicio de suas atividades, na hipótese do § 1° do
art. 3° da Resolução CGSN n° 4, de 2007 (ou seja, tiver ultrapassado o
limite proporcional de EPP no ano de inicio de atividade), exceto no
caso de a ME ou a EPP no ano de inicio de atividade não ultrapassar
em mais de 20% (vinte por cento) o limite proporcional de que trata o §
1° do art. 3° da Resolução CGSN n° 4, de 2007 (nesse caso, os efeitos
da exclusão dar-se-5o a partir de 1° de janeiro do ano-calendário
subseqüente);
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•

A partir do mês seguinte ao da ocorrência da situação impeditiva, nas

hipóteses de vedação previstas nos incisos ll a XV e XVII a XXV do art.
12 da Resolução CGSN n° 4, de 2007;
•

A partir do ano-calendário subseqüente ao da ciência da exclusão, na

hipótese de vedação prevista no inciso XVI do art. 12 da Resolução
CGSN n° 4, de 2007 (ou seja, possuir débito com o INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade

não esteja suspensa);
•

A partir do próprio mês em que incorridas as situações previstas nos

incisos ll a X do art. 5° da Resolução CGSN n° 15, de 2007; e
•

A partir da data dos efeitos da opção pelo Simples Nacional, nas

hipóteses previstas nos incisos XI e XII do art. 5° da Resolução CGSN
n°15, de 2007.

Ressalte-se que o excesso de receita bruta em relação a sublimite adotado
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, não implica a exclusão do Simples

Nacional, mas impede o recolhimento dos tributos estaduais e municipais nesse
regime, limitando-se esse impedimento aos estabelecimentos localizados nesses
entes federativos.
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3 METODOLOGIA
A definição dos procedimentos a serem utilizados na coleta e análise dos
dados faz-se necessária após a definição dos objetivos a serem alcançados e o
desenvolvimento da fundamentação teórica referente ao tema estudado, já
apresentados nos capítulos 1 e 2.
Para que um conhecimento possa ser considerado cientifico, é necessário
identificar as operações mentais e técnicas que possibilitam a sua verificação. Gil
(1999) afirma que a determinação do método é que possibilita a construção desse
conhecimento.

3.1

Tipo e Técnica de pesquisa

Do ponto de vista dos objetivos da pesquisa, Gil (1999), assim como Trivinos
(1987), considera a investigação em três níveis: pesquisa exploratória, pesquisa
descritiva e pesquisa explicativa. Considerando os procedimentos técnicos pode ser:
pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa experimental, levantamento,
estudo de caso e pesquisa ex-postfacto.
0 presente trabalho realizado na empresa Terra com foco na administração
financeira; do ponto de vista dos objetivos, foi elaborada na forma de uma pesquisa
descritiva - cujo propósito esta relacionado à busca de conhecimento relacionando-o
aos objetivos estabelecidos para este trabalho; e, do ponto de vista técnico, pode ser
considerada uma pesquisa bibliográfica e um estudo de caso.
De acordo com Parente (2003, p.371) uma pesquisa do tipo descritiva
aquela na qual os problemas a serem investigados estão bem definidos".
Trivinos (1987) destaca que "o estudo descritivo pretende descrever "com
exatidão" os fatos de determinada realidade" (p.110); a pesquisa bibliográfica
"descobrirá e indicará os suportes teóricos do estudo" (p.92); e o estudo de caso
fornecerá "o conhecimento aprofundado de uma realidade delimitada" (p.111) - seus
resultados são válidos apenas para o caso que se estuda.
0 processo de coleta de dados referentes à organização ern questão se deu
através de análise documental, observação, e entrevistas; estas foram do tipo semiestruturadas por, segundo Trivinos (1987), valorizar a presença do investigador e
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possibilitar ao informante o alcance da liberdade e espontaneidade necessárias,
enriquecendo a investigação.
Por fim, o estudo de caso consiste em uma técnica que possibilita um estudo
profundo e detalhado através de realidade pratica de uma organização.

3.2

Técnica de Coleta de Dados

Todo o processo de coleta de dados foi executado na empresa analisada por
este estudo no período compreendido entre outubro e dezembro de 2007 e com a
participação do sócio-administrador desta.
0 estudo bibliográfico englobou consulta aos documentos da organização
estudada como escriturações contábeis e contrato social, bem como a livros,
revistas, jornais, dissertações, teses

e a legislação vigente; esta acessada

principalmente via Internet.
A observação do ambiente não acrescentou muita informação para o
desenvolvimento deste estudo; porém, a entrevista semi-estruturada subsidiou os
encaminhamentos desta pesquisa. Através desta, verificou-se que a LOP 123/2006
que instituiu o Simples Nacional trouxe algumas incertezas quanto a opção pelo
modelo tributário menos oneroso. As entrevistas realizadas com

o sócio-

administrador da empresa Terra tinham como roteiro os temas abordados na
fundamentação teórica

e a estrutura de custos da empresa

e do produto

comercializado por esta
Desta forma, os dados foram analisados buscando responder aos objetivos
pré-estabelecidos.

3.3 Análise e Tratamento dos Dados

Para a aplicação do modelo tributário Lucro Presumido, foi adotado roteiro
apresentado por Hoji (1999) que se baseia no cálculo do lucro unitário; dos custos e
despesas variáveis unitários; dos custos e despesas fixos unitários; e do preço de
venda unitário.
Para o cálculo do modelo tributário Simples Nacional, por uma questão
mercadológica, foi abatido do prego de venda unitário calculado no Lucro Presumido
o percentual referente aos impostos (ICMS, PIS e COFINS) a fim de equiparar este

45

modelo à aquele e possibilitar uma análise comparativa mantendo a mesma
participação de mercado por parte da empresa Terra nas duas

situações. Os

percentuais abatidos foram de 25,25% (I CMS + PIS + COFINS = 17% + 0,65% +

7,6% = 25,25%) nas mercadorias vendidas aos clientes do estado de Santa Catarina
— responsáveis por 30% (trinta por cento) do seu faturamento - e de 20,25% (ICMS
+ PIS + COFINS --- 12% + 0,65% + 7,6% = 20,25%) nas mercadorias vendidas aos
clientes dos demais estados da Região Sul e Sudeste — responsáveis por 70%
(setenta por cento) do seu faturamento.

0 comparativo entre os dois modelos simulados ocorreu em três momentos:
receita bruta, carga tributária e lucro liquido; subsidiado pelas Demonstrações dos
Resultados do Exercício DRE.
Todas tabulações dos dados levantados foram inseridas em planilha

eletrônica — excel — que serviu como instrumento de manipulação destes dados
gerando os gráficos que possibilitaram uma melhor visualização dos resultados.

3.4 Limitações da pesquisa

Apesar da metodologia ter sido cumprida com o maior rigor possível, ainda
faz-se necessário destacar algumas limitações enfrentadas no desenvolvimento

deste estudo.
Primeiramente, por se tratar de um estudo de caso, as conclusões se
restringem apenas a empresa estudada.

Não podendo, desta forma, serem

generalizadas as demais organizações; exceto quando estas buscarem suas

prOprias conclusões.
0 aspecto temporal só valida esta pesquisa para o momento da sua
realização; devendo a empresa atualizar as informações tratadas assim que
necessárias novas análises em períodos futuros.
As freqüentes mudanças na legislação tributária também são consideradas

limitações desta pesquisa.
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4

ESTUDO DE CASO

Este capitulo apresentará a empresa Terra, cujo nome é fictício para
preservar a organização estudada, e efetuará a aplicação dos modelos tributários
Lucro Presumido e Simples Nacional a fim de analisar qual deles tem um menor
impacto financeiro na formação do prego de venda dos seus produtos.

4.1 Caracterização da Organização

A empresa Terra foi fundada há três anos com a missão de fornecer soluções
em produtos plásticos para a construção civil de forma a facilitar a vida das pessoas
e otimizar seus recursos, tornando-se reconhecida pela qualidade e inovação de

seus produtos.
0 mercado no qual a empresa está inserida é o de material de construção

que representa cerca de 5% do PIB brasileiro, sendo um dos maiores empregadores
do Brasil. 0 segmento em que a empresa está enquadrada é o de produtos plásticos
para construção, que são peças e ferramentas de uso intensivo, e apresenta uma
dinâmica de concorrência muito agressiva no que diz respeito â inovação e prego.

Muitos produtos deste segmento de mercado apresentam níveis de concorrência
altíssimos exigindo da empresa fabricante um grau de excelência organizacional

muito grande para fazer frente â concorrência que lhe rodeia.
Trata-se de uma empresa industrial de Pequeno Porte, constituída sob a
forma de Sociedade Limitada, que nasceu dentro de uma

concepção

de

informatização para racionalizar seu custo operacional, é administrada pelo seu
sócio majoritário que domina a área comercial, financeira, expedição e pessoal; e
terceiriza a área de produção (injeção).

Sua estrutura organizacional — que reflete, segundo Longenecker (1981), as
funções e propósitos das organizações — pode ser ilustrada através da figura 3.
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Figura 3: Estrutura organizacional da empresa Terra.
DIRETORIA
ADM/FIN/MKT

DPTO
ADMINISTRATIVO

DPTO
INJEÇÃO
(TERCEIRIZADO)

DPTO
MONTAGEM/EXPEDIÇÃO

FONTE: Adaptação modelo Bertalino Filho (2003).

Este organograma apresenta uma estrutura funcional que, segundo Hampton
(1992), divide as unidades da organização a fim de que cada unidade possua um
conjunto de deveres e responsabilidades não semelhantes.
Essa estrutura apresenta vantagens como a "concentração de competência
de modo particularmente eficiente" (HAMPTON, 1992, p.281).Apesar disso, este tipo
de estrutura pode levar a menor cooperação departamental.
Hoje o quadro de funcionários é de 2 (duas) pessoas, uma na area
administrativa (atividades de escritório)/gerencial e outra na montagem e expedição.
Atualmente a administração financeira resume-se ao acompanhamento do
fluxo de caixa onde, é necessário buscar a conciliação diária entre recebimentos e
pagamentos.
0 departamento de produção engloba a recepção de materiais, classificação.
planejamento e controle da produção — esta terceirizada, controle de qualidade e
logística; o de Recursos Humanos pré-estabeleceu um perfil desejado para cada
função, que segue como guia nas entrevistas de seleção.
Os conceitos administrativos e mercadológicos se baseiam nas experiências
anteriores do administrador que busca simplificar ao máximo as operações e ações
visando a eficiência do processo.
Para fins deste estudo, considerar-se-6 que a empresa Terra fatura por mês
aproximadamente R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) acumulando ao longo dos
últimos 12 (doze) meses o faturamento de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). A
principal linha de produtos oferecida pela empresa - cujos itens (cerca de trinta
modelos) possuem estrutura de custo comuns - representa 90% (noventa por cento)
do seu real faturamento; e sera adotado como único produto. Interpretar-se-6 por
unidade vendida uma embalagem com 50 (cinqüenta) itens.
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Considerara-se que 30% (trinta por cento) das vendas são efetivadas em
Santa Catarina e os demais 70% (setenta por cento) nos demais estados da Região
Sul e Sudeste.
Além destas informações, as referentes aos custos da empresa também
foram levantadas. "0 conhecimento dos custos constitui-se como missão principal do
administrador, quer de atividades com ou sem fins lucrativos." (SANTOS, 1994, p.17)
E a partir dos custos foi montada e estrutura do preço liquido de venda (sem
impostos e contribuições) para um produto industrial, que segundo Santos (1994), é
composto pelos custos marginais de venda, custos estruturais fixos da empresa e
lucro, conforme figura abaixo:

Figura 4: Estrutura do Prego Liquido de Venda — PLV.

CUSTOS MARGINAIS DE VENDA

•
i

PLV
CUSTOS ESTRUTURAIS FIXOS

{
LUCRO

Matéria prima
Embalagem
Etiqueta
Comissão variável sobre vendas
Frete
Injeção
Salários e encargos sociais, em geral
Pró-labore
Depreciação de equipamentos
Manutenção de equipamentos e instalações
Impressos e materiais de expediente
Energia elétrica (demanda fixa)
Materiais de limpeza
Serviços de contabilidade
Aluguel
remuneração do capital operacional investido

FONTE: SANTOS (1994, p.18).

Entende-se por custos marginais de venda, os custos "que estão diretamente
relacionados com as unidades vendidas, quer proporcional ao volume e/ou ao valor.
(...) surgem a partir do momento em que ocorre a realização das receitas, por
ocasião da venda e entrega do produto a seu cliente" (SANTOS, 1994, p.19).
Por custos estruturais fixos, os custos da empresa "necessários para manter a
capacidade instalada em condições de operação (...) necessários para produzir,
administrar e vender produtos" (SANTOS, 1994, p.19).
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E por lucro operacional a diferença entre as receitas obtidas pela venda de
bens e o custo total (fixo e marginal). "Isto 6, quando a receita total começar a
superar o custo total" (SANTOS, 1994, p.20).
Sera apresentado o cálculo da formação do prego de venda no sistema do
Lucro Presumido e após o calculo através do Simples Nacional.

4.2 Aplicação do Modelo do Lucro Presumido

Para a aplicação deste modelo, foram levantados com o administrador da
empresa Terra os custos marginais de venda, os estruturais fixos e a margem de
lucro a incidir sobre o prego de venda; informações estas que estão abaixo
resumidas conforme modelo proposto por Hoji (1999, p.292):
A. A empresa Terra estima vender 8.000 unidades por mês do produto;
B. Os Custos e despesas variáveis ou custos marginais de venda são de
R$ 2,63 (dois reais e sessenta e três centavos) por unidade vendida;
C. Os custos e despesas fixos ou custos estruturais fixos identificados
para esse volume de produção são de R$ 8.100,00 (oito mil e cem
reais), ou seja, R$ 1,0125 (um real e um centavo) por unidade vendida;
D. A empresa deseja obter lucro de 20% (vinte por cento) sobre o preço
de venda liquido de impostos;
E. As aliquotas de impostos são: 17% (dezessete por cento) de ICMS
para mercadorias vendidas dentro do estado de Santa Catarina e 12%
(doze por cento) para mercadorias vendidas aos demais estados da
Região Sul e Sudeste; 0% (zero por cento) de IPI por se tratar de item
da cesta básica de material de construção; e 8,25% de PIS/Cofins,
sendo 0,65% de PIS e 7,6% de Cofins.

O cálculo do preço de venda sera efetuado com base na margem de
contribuição.
O Lucro resulta da receita liquida deduzida de custos e despesas:
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RLU = CDVU + CDFU + LU
RLU = 2,63 + 1,0125 + 0,2 RLU
RLU — 0,20 RLU = 2,63 + 1,0125
0,80 RLU = 3,6425
RLU = R$ 4,5531

A seguir, calcula-se o Prego de Venda Unitário:

PVU = [ RLU /(0,30 — 17% + 0,70 — 12%)] X [ 1 + (0% + 8,25%) ]
PVU = [4,5531 1 (0,30-0,051+0,70-0,084)] X [1+(0 + 0,0825) ]
PVU = [4,5531/0,865] X [1 + 0,0825]
PVU = 5,2637 X 1,0825 = R$ 5,6979

Tem-se, desta forma, como o prego de venda unitário a quantia de R$ 5,6979.

Onde:
•

LU=

lucro unitário;

•

CDVU =

custos e despesas variáveis unitários;

•

CDFU =

custos e despesas fixos unitários;

•

PVU =

preço de venda unitário.

Desta forma, segue a estrutura dos preços:

Quadro 4: Estrutura dos pregos de venda da empresa Terra.

Quantidade de Vendas

Receita Bruta (RB)
(-) IPI + PIS/Cofins (8,25%)
(=) Base de cálculo dos impostos
(-) ICMS (17%) — para 30% das vendas
(-) ICMS (12%) — para 70% das vendas
(=) Receita liquida
(-) Custos e despesas variáveis
(=) Margem de contribuição total
(-) Custos e despesas fixos totais
(=) Lucro
FONTE: Adaptado modelo Hoji (1999, p.292).

Unitário
R$

R$

5,6979
0,4701
5,2278
0,2666
0,4391
4,5221
2,6300
1,8922
1,0125
0,8796

8.000
45.583,2000
3.760,6140
41.882,5860
2.132,9519
3.513,0972
36.176,5369
21.040,0000
15.136,5369
8.100,0000
R$ 7.036,5369

R$

125%
10%
115%
6%
9%

100%
58%
42%
22%
20%
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"0 1P1, o PIS e a COFINS são calculados "por fora" sobre "base de cálculo
dos impostos", que tem o ICMS incluso" (HOJI, 1999, p.294). Então, para obter o
lucro de 20% (vinte por cento) sobre as receita liquida, o preço bruto de venda deve
ser acrescido em 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com as aliquotas de
impostos e estrutura de custos e despesas consideradas.
Soma-se ainda ao IPI, ao PIS/COFINS e ao ICMS; o IRPJ (15% do lucro = R$

1.055,4805) e a CSLL (12% da Receita bruta = R$ 5.469,984) totalizando R$
15.932,1276 (dezesseis mil setecentos e vinte e cinco reais e noventa e seis
centavos).
Para fins de comparação com as despesas incorridas com tributos em relação
a aplicação do Simples Nacional, serão acrescentadas as despesas com encargos
trabalhistas incluidas nos custos e despesas fixas totais e que individualmente são
de R$ 146,88 (cento e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos), e deduzidos
os créditos de imposto (ICMS + PIS + COFINS = 17% + 0,65% + 7,6% = 25,25%)
sobre as mercadorias compradas que correspondem a R$ 1.575,60 (um mil
quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos).
Deste modo, as despesas totais com impostos

e tributos

são de R$

14.503,4076 (quatorze mil e quinhentos e três reais e quarenta e um centavos).

4.3 Aplicação do Modelo do Simples Nacional

Conforme apresentado anteriormente na tabela 3, no Simples Nacional basta
calcular o indice referente sobre a receita bruta auferida pela empresa. Para uma
empresa com faturamento de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) deve-se aplicar o

indice de 8,10% (oito inteiros e dez décimos por cento).
Antes, deve-se considerar que ao aderir ao Simples Nacional, a empresa
Terra deixa de gerar crédito de imposto aos seus clientes o que gera uma
desvantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Para manter sua posição no mercado, a empresa Terra passaria a ter que dar
em desconto sobre o seu produto equivalente ao imposto não creditado por seus
clientes; que seria de 25,25% (ICMS + PIS + COFINS = 17% + 0,65% + 7,6% =

25,25%) aos clientes do estado de Santa Catarina — responsáveis por 30% (trinta
por cento) do seu faturamento -

e de 20,25% (ICMS + PIS + COFINS = 12% +
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0,65% + 7,6% = 20,25%) aos clientes dos demais estados da Região Sul e Sudeste
— responsáveis por 70% (setenta por cento) do seu faturamento.

Desta forma, o faturamento mensal da empresa seria de R$ 35.688,8540
(trinta e cinco mil seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) o que a
levaria a outra faixa de faturamento anual reduzindo a aliquota incidente para 8,04%
totalizando um desembolso mensal de R$ 2.867,7759 (dois mil oitocentos e
sessenta e sete reais e setenta e oito centavos).

4.4

Comparativo: Lucro Presumido X Simples Nacional

Serão

apresentados quadros com os impostos devidos, seguidos do

comparativo entre as Demonstrações do Resultado do Exercício para os modelos
tributários Lucro Presumido e Simples Nacional em três cenários: o realista —
situação anteriormente trabalhada dentro da atual

empresa Terra;

situação mercadológica

da

o otimista — com um acréscimo de 2.000 (duas mil) unidades

vendidas; e o pessimista — com uma redução de 2.000 (duas mil) unidades vendidas.

4.4.1 Cenário Realista

Considera-se, neste cenário, a venda de 8.000 (oito mil) unidades.
Quadro 5: Impostos devidos no cenário realista para o período X1 12008.
IMPOSTOS/
Lucro Presumido
Simples Nacional
MODELO TRIBUTÁRIO
45.583,2000
35.668,8540
Receita Bruta
3.760,6140
PIS/COFINS
ICMS
5.646,0491
0,0000
[PI
1.055,4805
IRPJ
5.469,9840
CSLL
2.867,7759
146,8800
INSS
FONTE: Cálculos efetuados com base legislação vigente apresentadas no capitulo 2.

Quadro 6: ORE no cenário realista para o período X1/2008.
Lucro Presumido
Simples Nacional
DRE - X1/2008
9/0
0/0
R$
R$
Receita Bruta de Venda de Bens
(-) Impostos sobre vendas

45.583,2000
9.406,6631

100%
21%

Receita Liquida
(-) Custos dos Produtos Vendidos
Lucro Bruto

36.176,5369

79%
49%
30%

22.362,0800
13.814,4569

35.668,8540 100%
8%
2.867,7759
32.801,0781
23.790,8000
9.010,2781

92%
67%
25%
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0,0000
(-) Despesas de Vendas
5.210,0000
(-) Despesas Administrativas
0,0000(-) Despesas Financeiras Liquidas
0,0000.
(-) Outras Despesas Operacionais
0,0000
(+) Outras Receitas Operacionais
8.604,4569
Lucro Operacional
0,0000
(+) Receitas não operacionais
0,0000(-) Despesas não operacionais
8.604,4569
Lucro antes do IR
6.525,4645
(-) Provisão para o IR
2.078,9924
Lucro Liquido do Exercício
FONTE: Adaptação DRE apresentada por Assaf Neto (2003, p.89)

0%
11%
0%
0%
0%
19%
0%
0%
19%
14%
5%

0,0000
5.210,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3.800,2781
0,0000
0,0000
3.800,2781
0,0000
3.800,2781

0%
15%
0%
0%
0%
11%
0%
0%
11%
0%
11%

4.4.2 Cenário Otimista

Considera-se, neste cenário, a venda de 10.000 (dez mil) unidades.
Quadro 7: impostos devidos no cenário otimista para o período X1/2008.
IMPOSTOS/
Simples Nacional
Lucro Presumido
MODELO TRIBUTÁRIO
Receita Bruta
56.979,0000
44.586,0675
4.700,7675
PIS/COFINS
ICMS
7.057,5614
IPI
0,0000
1.319,3507
IRPJ
CSLL
6.837,4800
INSS
146,8800
3.611,4715
FONTE: Cálculos efetuados com base legislação vigente apresentadas no capitulo 2.

Quadro 8: DRE no cenário otimista para o período X1/2008.
Lucro Presumido
Simples Nacional
DRE - X1/2008
R$
c1/0
%
R$
44.586,0675 100%
Receita Bruta de Venda de Bens
56.979,0000
100%
3.611,4715
(-) Impostos sobre vendas
11.758,3289
21%
8%
40.974,5960 92%
Receita Liquida
45.220,6711
79%
22.362,0800
39%
23.790,8000 53%
(-) Custos dos Produtos Vendidos
22.858,5911
Lucro Bruto
40%
17.183,7960 39%
0,0000
0%
0,0000
0%
(-) Despesas de Vendas
5.210,0000
(-) Despesas Administrativas
5.210,0000
9%
12%
0,0000
0,0000
(-) Despesas Financeiras Liquidas
0%
0%
0,0000
0%
0%
0,0000
(-) Outras Despesas Operacionais
0,0000
0%
0,0000
0%
(+) Outras Receitas Operacionais
31%
17.648,5911
11.973,7960 27%
Lucro Operacional
0%
0,0000
0,0000
(+) Receitas não operacionais
0%
0,0000
0%
0,0000
0%
(-) Despesas não operacionais
11.973,7960 27%
17.648,5911
31%
Lucro antes do IR
14%
0,0000
8.156,8307
0%
(-) Provisão para o IR
17%
9.491,7604
11.973,7960 27%
Lucro Líquido do Exercício
FONTE: Adaptação DRE apresentada por Assaf Neto (2003, p.89)
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4.4.3 Cenário Pessimista

Considera-se, neste cenário, a venda de 6.000 (seis mil) unidades.

Quadro 9: Impostos devidos no cenário pessimista para o período X1 12008.
IMPOSTOS/
Simples Nacional
Lucro Presumido
MODELO TRIBUTÁRIO
26.751,6405
34.187,4000
Receita Bruta
2.820,4605
PIS/COFINS
4.234,5368
!CMS
(Fl
0,0000
791,6104
IRPJ
4.102,4880
CSLL
1.963,5704
146,8800
INSS
FONTE: Cálculos efetuados com base legislação vigente apresentadas no capitulo 2.

Quadro 10: DRE no cenário pessimista para o período X1/2008.
Simples Nacional
Lucro Presumido
DRE - X1/2008
0/0
R$
%
R$
26.751,6405 100%34.187,4000
100%
Receita Bruta de Venda de Bens
7.054,9973
21%
1.963,5704
7%
(-) Impostos sobre vendas
24.788,0701 93%
Receita Liquida
27.132,4027
79%
22.362,0800
23.790.8000 89%
65%
(-) Custos dos Produtos Vendidos
997,2701
4%
4.770,3227
14%
Lucro Bruto
0,0000
0%
0,0000
0%
(-) Despesas de Vendas
5.210,0000
5.210,0000
19%
(-) Despesas Administrativas
15%
0%
0,0000
0%
0,0000
(-) Despesas Financeiras Liquidas
0%
0,0000
0%
0,0000
(-) Outras Despesas Operacionais
0,0000
0%
0,0000
0%
(+) Outras Receitas Operacionais
-4.212,7299 -16%
-439,6773
-1%
Lucro Operacional
0%
0,0000
0%
0.0000
(+) Receitas não operacionais
0')/00,0000
0,0000
0%
(-) Despesas não operacionais
-439,6773
-1%
-4.212.7299 -16%
Lucro antes do IR
0%
0,0000
0,0000
0%
(-) Provisão para o IR
-4.212,7299 -16%
-439,6773
-1%
Lucro Liquido do Exercício
FONTE: Adaptação DRE apresentada por Assaf Neto (2003, p.89)

4.5 Análise dos Resultados Financeiros

Os comparativos entre os modelos tributários Lucro Presumido e Simples
Nacional apresentaram diferentes preços de venda em função dos descontos

referentes ao ICMS, PIS e COFINS oferecidos neste modelo que não gera os
créditos de imposto aos clientes optantes pelo Lucro Real e Lucro Presumido; o que
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refletiu diretamente no resultado da receita bruta auferida, pois para cada cenário

proposto as quantidades vendidas mantiveram-se estáveis a fim de manter a

participação de mercado da empresa. A sua estrutura de custos que se mantém
igual para os três cenários propostos.

Gráfico 1: Comparativo da Receita Bruta obtida através do Lucro Presumido e Simples Nacional nos
três cenários propostos.
60000 00
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1
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simploa nacional

pessimesta

realista

ccia,51,1

34187,40

45583.20

56979.00

35668.85

44586.07

26751.64

CENARIOS

FONTE: Figura gerada com base nos quadros 6, 8 e10.

As principais diferenças observadas estão na carga tributária incorrida e o seu
reflexo na lucratividade da organização, conforme pode ser observado nas figuras 6

e 7 respectivamente.
A figura abaixo apresenta de forma clara que os valores pagos no Lucro
Presumido são maiores que os pagos no Simples Nacional, porém, em ambos os

casos o crescimento da receita bruta foi de 67% (sessenta e sete por cento) e o
aumento dos impostos alcançou 76% (setenta e seis por cento) no primeiro modelo

e 84% (oitenta e quatro) no segundo. Esses números mostram que no Simples
Nacional o aumento da carga tributária foi mais expressivo.
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Gráfico 2: Comparativo da Carga Tributária devida no Lucro Presumido e Simples Nacional nos três
cenários propostos.
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FONTE: Figura gerada com base nos quadros 6, 8 e10,

Em relação ao reflexo no Lucro Liquido ocasionado pela aplicação dos
modelos tributários;

no cenário pessimista no Lucro Presumido mostra-se mais

vantajoso, porém, a medida que vai se aproximando do cenário realista, o Simples

passa a apresentar melhores resultados apesar de, conforme visto

Nacional

anteriormente, percentualmente a carga tributaria ficar mais pesada.
Gráfico 3: Comparativo do Lucro Liquido obtido através do Lucro Presumido e Simples Nacional nos
três cenários propostos.
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O modelo do Simples Nacional, para este estudo, mostra-se mais
interessante nos cenários realista e otimista; mesmo a empresa tendo que conceder
os descontos a fim de atender a demanda de seus clientes. Conseqüentemente, o
modelo do Lucro Presumido s6 apresenta vantagem, no que se refere a
rentabilidade da empresa Terra, no cenário pessimista onde a empresa passaria a
operar com prejuízo.

5s

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste capitulo são apresentadas as conclusões e recomendações para
trabalhos futuros referentes a este estudo.

5.1 Conclusões

Buscou-se, com este estudo, atingir os objetivos propostos bem como
responder ao problema de pesquisa apresentado inicialmente.
Argumentos que auxiliassem no processo de tomada de decisão sobre qual
modelo tributário deve ser utilizado por uma empresa de pequeno porte — como a
Terra, e qual a influência deste nos seus resultados financeiros, foram subsidiados a
medida que os objetivos específicos foram sendo trabalhados.
0 trabalho foi extremante esclarecedor, uma vez que entender a história da
tributação no Brasil não é uma tarefa muito fácil, diante da multiplicidade de leis e
decretos que torna o nossa sistema tributário extremamente complexo, foi possível
durante o trabalho conhecer melhor os tributos que se incidem sobre a cadeia
produtiva, assim como o impacto destes no resultado final das organizações
apresentado em forma de cenários.
Para isso, foram identificados os três modelos tributários vigentes

e

apresentadas as características — através da legislação tributária — do Lucro
Presumido

e Simples Nacional; atendendo ao primeiro

e segundo objetivos

específicos.
Demonstrou-se através de três cenários - um pessimista, um realista e outro
otimista - o impacto dos modelos tributários: Lucro Presumido e Simples Nacional,
causado na receita bruta, carga tributária e lucratividade da organização estudada.
Esta etapa permitiu a análise os resultados financeiros da empresa Terra nas
diferentes situações projetadas, auxiliando a administração desta a visualizar com
maior clareza a influência de tal decisão nas finanças da organização.
A análise das situações propostas nos diferentes cenários possibilitou as
seguintes conclusões sobre a influência dos modelos tributário no resultado
financeiro de uma empresa de pequeno porte:
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•

A opção pelo Simples Nacional impossibilita que os clientes da
empresa Terra, optantes pelo Lucro Real e Presumido, se creditem do
ICMS, PIS e COFINS exigindo o abatimento dessa diferença no prego
que pagam pela mercadoria;

•

Mantido o desconto para não perder participação de mercado, a
empresa Terra ainda precisa manter a mesma estrutura de custos,
porém com um faturamento menor caso opte pelo Simples Nacional;

•

Não foi simulada a aplicação do modelo tributário Lucro Real na
empresa Terra por esta não fazer parte do "público alvo" deste modelo
conforme apresentado no sub-capitulo deste trabalho — Sistemas de
Tributação;

•

Nos cenários propostos, apenas no pessimista — situação de prejuízo o lucro liquido apresenta-se menor no Simples Nacional em relação ao
Lucro Presumido;

•

A medida que se aproxima no cenário realista o modelo Simples
Nacional mostra-se mais vantajoso financeiramente para a empresa
estudada.

Por fim, o objetivo geral deste estudo foi atingido. Entende-se ainda que a
aplicação de tal tipo de pesquisa na empresa aqui estudada foi altamente benéfica
Por ter esclarecido de forma cientifica uma dúvida que era administrada de maneira
empirica.

5.2

Recomendações para Trabalhos Futuros

Sugere-se que este estudo seja retomado a cada vez que ocorrer alguma
alteração na legislação pertinente aos modelos tributários ou quando ocorrer algum
fato novo que possa alterar as aliquotas incidentes.
Em relação a possíveis continuações deste estudo, sugere-se a utilização do
conhecimento adquirido com este, porém, com a atualização da bibliografia referente
ã legislação tributária devido as constantes alterações e especificidades de cada
organização. Cada pessoa jurídica deve considerar suas particularidades, meios de
operação, e tipos de atividade que desenvolve, para conseguir vislumbrar a forma
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mais econômica de tributação corrente, lembrando que uma vez formalizada a opção
perante a Receita Federal, esta é irretratável durante todo o ano-calendário.

OI
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