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RESUMO 

BORTOLANZZA, Liege. Anc.~lise do nfvel de controle, escolaridade e conhecimento em 
controladoria dos microempresarios. 0 Brasil tem apresentado anualmente um alto nfvel 
de abertura de micro e pequenas empresas. Esse crescimento vem auxiliando a economia 
nacional e apresentando um aumento potencial no numero de empregos, sejam eles formais 
ou informais. Desta forma, o pafs vem melhorando o nfvel de desemprego e ainda tendo 
como destaque este setor de empresas no estado do Parana e regiao de Curitiba. 
Curitiba tem dado oportunidades as pessoas que nao conseguem uma colocagao ou estao 
fora do mercado de trabalho de apostarem no proprio sucesso, abrindo seu pequeno 
neg6cio. Porem, diante da oportunidade de trabalhar para si mesmo, percebe-se que estes 
pequenos empresarios nao estao preparados. Eles vem passando por constantes ajustes e 
adaptag6es em seus metodos de controle e gestae. Devido a estas mudangas nos 
processes, o mercado vem se tornando cada vez mais competitive e exigindo cada vez mais 
o aprimoramento profissional. 
Neste contexte percebe-se o baixo nfvel de escolaridade, controle e gestae dos 
microempresarios. 0 metodo utilizado por muitos deles para saber como esta indo a 
empresa e conta bancaria, se esta "azul" 6timo, se estiver no "vermelho" sinal de alerta. 
Devido a esse mau controle e ma administragao, muitas dessas microempresas acabam 
fadadas ao fechamento de suas portas. Neste contexte procurou-se observar como isso 
funciona na pratica, analisar o nfvel de conhecimento dos empresarios sobre gestae e sobre 
controladoria e sua importancia nas microempresas. 
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1 INTRODUyAO 

Num ambiente econ6mico tao competitivo como o que estamos vivendo nos 

dias de hoje, nada mais importante para a sobrevivencia da microempresa que a 

gestao de seu neg6cio. A gestao dos recursos disponfveis numa organizac;ao 

representa urn fator importante ao alcance dos seus objetivos. 

0 mercado mostra-se cada vez mais competitivo, aumentando cada vez mais a 

importancia de instrumentos de tomada de decis6es que possibilitem ac;6es rapidas e 

eficientes para que a empresa possa manter sua participac;ao no mercado, 

principalmente dentro do contexto da globalizac;ao. 

Muitos empresarios defendem que o principal motivo para o fechamento das 

microempresas seria a dificuldade de credito, financiamentos e juros muito altos. 

Porem, hoje as microempresas nao possuem controles especfficos, isso se 

deve tambem em func;ao baixo nfvel de escolaridade, e da falta de conhecimentos 

adequados de gestao, que por sua vez podem decidir o futuro da empresa. Muitas 

empresas ainda tomam decis6es baseadas na intuic;ao empresarial, nas 

experiencias do dia-a-dia, ou muitas vezes apenas com base na necessidade 

momentanea. A falta de conhecimentos de como realmente gerir uma empresa pode 

entao ser urn dos cruciais motivos do insucesso desses pequenos empresarios. 

Nesse sentido, a Controladoria vern a ser urn apoio muito importante, que 

consiste processar as informac;6es direcionando as atividades empresariais na 

execuc;ao dos objetivos da empresa. 

Segundo Yoshitake (1984, p. 40), diz que a area ainda deve motivar, avaliar e 

comunicar os resultados do desempenho. Alem disso, ela utiliza-se de tecnicas e 

experiencias para estabelecer pianos, estrategias, procedimentos de controles tanto 

administrativos como contabeis, cabendo a ela urn adequar-se as necessidades da 

organizac;ao para contribuir na busca dos objetivos da empresa. 

Mosimann e Fish (1999, p.89) afirmam que a Controladoria: " ... deve esforc;ar

se para garantir o cumprimento da missao e continuidade da organizac;ao". 

No mesmo sentido, Figueiredo e Caggiano (1997, p.26) dizem que a missao 

da Controladoria consiste em "zelar pela continuidade da empresa, assegurando a 

otimizac;ao do resultado global". 

Este projeto tern o intuito de analisar as microempresas e que na sua maioria, 

nao tern uma pessoa destinada a area de controladoria, urn gestor, seja ele o dono 
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da empresa, o contador ou alguem de confianc;a para reunir as informac;6es 

necessarias, verificar, avaliar e comparar essas informac;oes, direcionando a 

empresa na tomada das decis6es. 0 desenvolvimento visa demontrar a importancia 

da Controladoria, ou de se ter um controller nas micro empresas e a necessidade de 

tranformar as informac;oes relevantes em recursos para omada de decis6es. 

Espera-se que com este trabalho consigamos que as microempresas 

valorizem a importancia de se ter um maior controle nas areas para que estas 

informac;6es viabilizem o processo de decisao pensando na futuridade da mesma. 

1.1 FORMULAQAO DO PROBLEMA 

0 desafio proposto nesta monografia, e saber dos microempresarios qual o 

nfvel de controle, escolaridade e conhecimento sobre controladoria e tentar 

compreender o motivo de nao se importarem com esse conhecimento para levar pra 

dentro da empresa. 0 desafio e tambem tentar saber e entender o por que de na 

maioria das microempresas nao ha uma pessoa com caracterfsticas e 

conhecimentos necessaries para assumir a func;ao de Controller apoiando as 

decis6es da mesma. Tambem objetiva explicar a importancia da gestao com base 

em conhecimentos mais solidos, ou seja, insentivar que estes empresarios fac;am 

cursos, que abrangem o conhecimento necessaria de suas atividades e 

principalmente um maior entendimento administrative. Fazer comque estes 

microempresarios mudem a maneira de pensar sobre sua "administrac;ao hoje" ja 

seria um passo muito importante, para a futuridade dessas empresas. 

1.2 OBJETO DE PESQUISA E SUA DELIMITAQAO 

Serao enfocadas microempresas no Bairro Alto e Taruma, na regiao de 

Curitiba - Parana e o problema que sera pesquisado, esta inserido na grande 

quantidade de microempresas, comerciais e de servic;os, que nao tem um controle 

mais especffico para apoiar o processo decis6rio. A pesquisa sera feita para 

demonstrar como as microempresas fazem a gestao de seus empreendimentos, 
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assim como saber o nfvel de escolaridade desses empreendedores, e o 

conhecimento sabre Controladoria. 

Nao serao pesquisadas empresas de media e grande porte, e nem empresas 

que fujam a area de comercio e servic;os, ou seja, nao serao estudadas lndustrias e 

etc. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Geral 

Este trabalho tem como objetivo geral o conhecimento do nfvel de 

escolaridade, controle e o conhecimento sabre Controladoria nos microempresarios, 

na tentativa de demonstrar, atraves das recomendac;oes, a importancia de uma 

gestao adequada e levar a eles a importancia e necessidade de conhecer ou ter um 

profissional de Controladoria, procurando explicar o que vem a sera Controladoria, o 

profissional e suas fungoes. 

0 tema ser exposto, objetiva tambem demonstrar a importancia da 

Controladoria como instrumento de apoio na gestao das microempresas. 

1.3.2 Especffico 

Esta pesquisa tem como premissa basica verificar como as microempresas na 

regiao de Curitiba, fazem seus controles, verificar seu nfvel de escolaridade e 

procurar saber o conhecimento que eles possuem sabre Controladoria. Caso eles 

nao saibam o que vem a ser um profissional de Controladoria, estara sendo 

apontado a importancia deste profissional e sua area, como apoio a gestao e 

tomada de decis6es. 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

Observa-se no ambito nacional a falta de controle especffico nas 

microempresas que prestam servigos e nos comercios em geral. Na grande maioria 

esses microempresarios, nao utilizam-se de controles mais rfgidos das informag6es 

adquiridas, na sua grande maioria tem um conhecimento limitado sobre gestao e 

uma baixa escolaridade, o que pode explicar a ma administragao. 

Observa-se que na sua maioria, as microempresas, nao tem a area de 

Controladoria, nem mesmo um profissional que possua estes conhecimentos, 

justificada, muitas vezes, pelo motivo de serem pequenos empreendedores e que 

nao possuem muitos funcionarios. Porem, mesmo assim, observa-se que nao ha 

uma pessoa com perfil e conhecimento amplo para reunir dados e informag6es de 

forma rapida e precisa que auxilie tanto este controle de cobrar informag6es mais 

precisas e ageis das pessoas responsaveis por gerir as mesmas, como reunir essas 

informag6es, analisando e comparando com o pretendido para o momenta da 

tomada de decis6es. 

Com esta finalidade, justifica-se o motivo de analisar como esta o nfvel de 

escolaridade, os controles e processo de gestao deste microempresarios, assim 

como seu conhecimento a respeito de Controladoria. Sera importante, alem do 

resultado do estudo, colocar algumas remendag6es aos microempresarios 

estudados, que darao sustentagao a pesquisa escolhida, auxiliando-os nas futuras 

decis6es a serem tomadas. 

1.5 HIPOTESE 

E possfvel que algumas microempresas dos ramos a serem estudados 

utilizem-se das tecnicas de controle observadas, ou tenham um profissional de 

controladoria na empresa. 

Porem acredita-se que muitas dessas microempresas nao tem esse controle 

mais rfgido de informag6es que possibilitem o auxflio da tomada de decis6es e 

observa-se que a area Controladoria e uma area pouco usada para auxiliar as 

pessoas que tomam as decis6es finais, justamente por serem pequenos 
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estabelecimentos com poucos, ou nenhum funcionario, e na maioria dos casos, 

essas pessoas que tomam as decis6es sejam os proprietarios. 

1.6 METODOLOGIA 

Para demontrar o tema proposto, serao feitas algumas reflexoes sobre as 

microempresas brasileiras, dando maior foco na capital do estado do Parana. 

Tambem sera exposto o processo de gestao nas microempresas e ainda estara 

sendo feito um estudo da Controladoria, mostrando a importancia do seu uso e como 

ela ajuda no processo de gestao. Sera abordado o conceito de Controladoria, sua 

missao, objetivos e metas, quem e o profissional desta area, seus conhecimentos, 

assim como sua func;:ao. 

A pesquisa sera descritiva analftica, baseada na apostila do curso de 

Contabilidade e Financ;:as (BUFREM, 2006 p. 3.). Optou-se tambem por uma analise 

atraves da troca de informac;:oes e da pesquisa, para reunir dados mais pr6ximos da 

realidade. Richardson et. al. (1999, p. 233), explica que "a fase de analise consiste 

basicamente na codificac;:ao, categorizac;:ao e quantificac;:ao da informac;:ao". Ja 

Trujillo apud LAKATOS e MARCONI, 1996, p.32), diz que "a analise e a tentativa de 

evidenciar as relac;:oes existentes entre os fenomenos estudados ... ". 

A metodologia utilizada na elaborac;:ao deste trabalho sera baseada em 

pesquisas bibliograficas ja existentes na area da Controladoria, em pesquisas de 

empresas de apoio aos microempresarios e em artigos eletronicos via Internet. 

Sera feita a coleta de dados da seguinte maneira: 

• acervo bibliografico de 2004 a 2007 ; 

• acervo bibliografico de anos anteriores para o embasamento te6rico e 

dados importantes do estudo; 

• acervo das bibliotecas da Universidade Federal do Parana - UFPR, 

Pontffica Universidade Cat61ica - PUC, Faculdades Opet - FAO, 

Universidade Tuiuti do Parana - UTP e Faculdades lntegradas so Brasil -

UNIBRASIL; 

• acessos on line de artigos, resumos e pesquisas; 



13 

• acessos a sites gerais a respeito de cada area trabalhada, como 

Conselho Regional de Contabilidade - CRC, Governo do Estado do 

Parana, Agencia Naciona de Notfcias - AEN, Servigo Brasileiro de Apoio 

as Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, Institute Brasileiro de 

Geografia e Estatfstica- IBGE e outros; 

• pesquisas nas monografias da area financeira; 

• livros classicos de contabilidade e finangas e administragao; 

• e outros. 

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

lnicialmente, mostra-se como estao inseridas as microempresas em ambito 

nacional, em seguida no Parana e na regiao de Curitiba. 0 assunto seguinte tratara 

sobre a area de Controladoria ate as fungoes do controller. A metodologia utilizada 

para dar contribuigao a este estudo sera uma pesquisa com 33 perguntas, a serem 

respondidas pelos microempresarios, da regiao estudada, seguida de uma conversa 

e troca de ideias com os mesmos. 

Em seguida, tratar-se-a da pesquisa realizada, tabulagao dos dados obtidos 

na pesquisa, seguida da conclusao e algumas recomendagoes. 
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2 0 EST ADO DA ARTE 

2.1 MICROEMPRESAS 

2.1.1 As Micro e Pequenas Empresas no Brasil 

Primeiramente tentar-se-a entender o que sao Micro e Pequenas Empresas, 

que serao chamadas de agora em diante de MPEs. 

Uma empresa e considerada pequena, nao de acordo com o espac;o ffsico 

que ocupa e sim pela sua capacidade em gerar riqueza, ou seja, seu porte e 

determinado de acordo com seu faturamento. 

As MPEs sao definidas pelo Estatuto da Microempresa e Empresa de 

Pequeno Porte (Lei no. 9.841/99) e pelo Sistema lntegrado de Pagamento de 

Impastos e Contribuic;oes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -

SIMPLES (Lei no. 9.317/96), que utilizam como forma de classificac;ao, a receita 

bruta anual. 

Atraves da Lei n°. 9.317/96, ganha vida o regime tributario do SIMPLES, que 

enseja a possibilidade de pagamento de diversos tributes mediante unico 

recolhimento mensa!. 

Esta e a lei para microempresa para fins de enquadramento no SIMPLES e 

das Empresas de Pequeno Porte, que nos termos da Lei no. 9.317, de 5/12/96, a 

pessoa jurfdica e a firma individual que tiverem receita bruta anual igual ou inferior a 

R$ 244.000,00 e a empresa de pequeno porte pessoa jurfdica e a firma individual 

que, nao enquadradas como microempresas, tiverem receita bruta anual igual ou 

inferior a R$ 1.200.000,00 (art. 2° da Lei n. 9.841 /99), por forc;a da lei, as 

microempresas devem adotar, para sua identificac;ao, em seguida a sua 

denominac;ao ou firma, a expressao microempresa ou, abreviadamente ME, e a 

empresa de pequeno porte, essa expressao, ou EPP (art. r). Podem ter natureza 

comercial ou civil, sendo microempresas e empresas de pequeno porte comerciais 

apenas as que exercem atividades de natureza comercial. 

Conforme cita o SEBRAE: 
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Tabela 1 - Definigao do Simples Conforme a Lei n°. 9.317/96 

Faturamento N. de Empregados N de Empregados 
Bruto Anual no Comercio Na Industria 

M icroempresas Ate R$244.000,00 Ate 9 Ate 19 

Pequena Empresa Entre R$244.000,00 e De 10 a 49 De 20 a 99 
R$ 1.200.000,00 

Fonte: Pelo autor conforme citagao da lei n°. 9.317/96 

Segundo informa o SEBRAE e a Relagao Anual de lnformag6es Sociais/ 

Ministerio do Trabalho e Emprego do Governo Federal - RAIS/MTE, eles promovem 

a classificagao das referidas empresas baseada no numero de empregados que 

comp6em suas estruturas, conforme segue a tabela1. 

Tabela 2- Classificag6es Brasileiras para Micro e Pequenas Empresas 

MICROEMPRESA PEQUENA EMPRESA 

ESTATUTO MPE R$ 244.000,00 R$ 1.200.000,00 

Receita Bruta Anual 

SIMPLES* R$ 120.000,00 R$ 1.200.000,00 

Receita Bruta Anual 

RAISFrEM 0 a 19 20 a 99 

N°. de Empregados 

SEBRAE 0 a 19 20 a 99 

Industria 

SEBRAE Oa9 10 a 49 

Comercio 

Fonte: SEBRAE; RAIS/MTE, 2007. 

* Essencialmente um sistema de simplificagao tributaria, o SIMPLES preve restrig6es a inclusao de 
inumeros segmentos de MPEs, nao se aplicando, pois, a todo o universe de MPEs do Brasil. Deve-se 
considerar este fato ao se trabalhar com as estatfsticas obtidas por meio deste sistema. 

0 cenario nacional nos mostra que as MPEs representam 99% da nossa 

malha empresarial. Este e um segmento que nao para de crescer, o Brasil e o r. 
Pals mais empreendedor do mundo, segundo dados do GEM - Global 

Entrepreneurship Monitor, mas seu grande desafio e manter a sobrevivencia. 

As MPEs vendem principalmente no mercado interno, bens e servigos de 

baixo valor unitario, que atendem as necessidades basicas da populagao. 0 ritmo de 

recuperagao das MPEs esta ligado a evolugao do nfvel de renda do trabalhador. 
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Quanta a classificagao dos setores, sao retratadas no Brasil da seguinte 

maneira: na industria o percentual das MPEs e de 96,37%, no comercio e de 99,2% 

e no setor de servigos e de 97,43%. Ja no que diz respeito a distribuigao de 

empregos nas MPES espalhadas no pals verifica-se que 33,43% delas sao do setor 

industrial, 68,5% estao no comercio e 36,85% no setor de servigos. (SILVA; 

PEREIRA, 2004) 

Ja Amato Neto (2000) descreve que as pequenas empresas atuam em 

setores mais tradicionais como o comercio varejista e o setor de servigos. 

Segundo informag6es do IBGE (2003), as MPEs vem apresentando um 

expressive crescimento no volume de pessoas empregadas no comercio e servigos, 

passando de 5,5 milh6es de pessoas empregadas em 1998, para 7,5 milh6es em 

2001, apresentando somente neste perlodo um acumulo de 32,7%. 

Os pequenos neg6cios tem se destacado no Brasil, por serem uma alternativa 

de trabalho para a populagao, que mesmo que na maioria dos casas, com pouca 

qualificagao e conhecimento de gestae, tem condig6es de abrir seu proprio neg6cio, 

seja ele formal ou informal. Estes motives tornam este segmento importante quando 

falamos de inclusao econ6mico-social. 

Devido aos motives citados, percebe-se a grande importancia dos micro e 

pequenos neg6cios e a melhora no desenvolvimento do pals. 

Como ja citado, as MPEs representam nada menos do que 99% do total de 

empreendimentos do pals, destes, 60% correspondem ao numero dos empregos 

existentes e ainda, contribui com 20% do Produto Interne Bruto - PIB. Alem disso, 

os pequenos neg6cios sao responsaveis por 95% dos novas empregos lfquidos 

gerados a cada ano. (SEBRAE, 2005) 

Segundo informag6es da AFP - Agence France Presse -Agencia Mundial de 

lnformag6es (Junho; 2007), uma das causas apresentadas para a informalidade e 

bastante conhecida no Brasil, dizem que os empregadores das pequenas empresas, 

veem poucos beneffcios em cumprir as decis6es regulamentares e fiscais, ou seja. 

Em formalizar seu pequeno neg6cio, ja que consideram o custo cobrado ao setor 

formal muito alto. 

Ainda com dados da AFP (2007), no Brasil 76% das MPEs nao tem licenga 

para funcionar e 94% nao pagam impastos. Podemos considerar um numero muito 

grande de microempresarios na informalidade. Levando como estimativa alguns 

exemplos citados pela mesma, trabalhadores nao registrados normalmente sao 



17 

motoristas de taxi, vendedores ambulantes, operarios da construgao civil, artesaos e 

proprietaries de microempresas, enquanto que entre os assalariados informais estao 

as empregadas domesticas, de microempresas ou de empresas maiores, mas 

contratados informalmente. 

0 Governo ve a necessidade em reduzir os impastos desse setor, acredita-se 

que logo isso possa ser posto em pratica. 

Segundo o SEBRAE (2007), o Sr. Guillermo Perry, economista e lfder do 

setor responsavel pela America Latina e Caribe no Banco Mundial, afirma que: "Os 

governos devem reduzir os custos do setor formal, alem de fazer as empresas 

compreenderem os beneffcios com a formalizagao para a produtividade". 

As MPEs brasileiras estao sobrevivendo mais, segundo pesquisa 

encomendada pela Vox Populi, sobre a taxa de sobrevivencia e mortalidade das 

micro e pequenas empresas ao SEBRAE. (SEBRAE, Agosto, 2007) 

A pesquisa registra que em 20-08-2007, 78% dos empreendimentos abertos 

entre 2003 a 2005 permaneceram no mercado. 0 resultado e positivo se comparado 

com o obtido em pesquisa anterior, em que esse fndice foi de 50,6%, para empresas 

abertas entre 2000 e 2002. 

Ja a consultora da unidade de gestao estrategica do SEBRAE Nacional, 

Magaly Albuquerque, confirmando o fndice de 78% de MPEs sobreviventes, informa 

que o Brasil esta acima de alguns pafses desenvolvidos, como a ltalia com 72,4% de 

taxa de sobrevivencia e Portugal com 72,6%. 

Este estudo analisou 14.181 empresas ativas e extintas de todo o pafs e 

foram analisadas empresas nos setores de comercio, industria e servigos. Esta 

pesquisa indica ainda, que em 2005, 50,5% das empresas ativas e 49,5% das 

empresas extintas eram do setor do comercio, na area de servigos, eram 37,2% 

ativas e 38% extintas e na industria, 12,3% ativas e 12,6% extintas. 

Percebe-se que a estabilidade da economia esta auxiliando para que as 

MPEs ultrapassem os primeiros anos de vida e estao sobrevivendo mais tempo. 

Nesse sentido, Francisco Barone, coordenador do programa da Fundagao 

GetUiio Vargas para Micro e Pequenas Empresas - Ebape/FGV, afirma que o 

ambients econ6mico tem melhorado muito desde 2003 e que as pequenas 

empresas sao as primeiras a sentir os reflexos disso. Ainda, segundo Barone, o 

contexto da primeira pesquisa, que apontou a taxa de mortalidade de quase 50%, 

tambem motivou a diferenga nos numeros. "Naquela epoca (2000-2002), o Brasil 
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vivia uma instabilidade economica eo mundo recem safa de uma crise financeira". 0 

acesso ao credito, resultado da queda das taxas de juros, e um dos principais efeitos 

das condi<i5es gerais da economia nos pequenos neg6cios, segundo ele. 

Neste mesmo sentido, Paulo Okamotto, presidents do SEBRAE diz que: 

"Credito barato e sinonimo de capital de giro facil para os pequenos." continua, "0 

aspecto economico ajudou muito.", ainda segundo ele, nao foi o unico motivo para o 

aumento da sobrevivencia das MPEs. Para Okamotto, o microempresario brasileiro 

esta buscando cada vez mais informagoes e se capacitando para gerir seu neg6cio, 

diz que "Uma das maiores causas da mortalidade era justamente a falta de 

estrategia e planejamento". De acordo com a pesquisa, da Agencia do estado - AE, 

o percentual de empresarios que buscaram assessoria para gerenciar suas 

empresas passou de 53%, em 2003, para 55%, em 2005. 

Para o coordenador da Fundagao GetUiio Vargas - FGV, Francisco Barone, 

apesar de importante, o investimento em gestao nao e um determinants para a 

sobrevivencia das MPEs e completa dizendo, "De nada adianta o empresario ser um 

bom gestor, se ha um cenario economico desfavoravel. Sozinho, ele nao faz 

milagre". Ele descreve ainda que a melhoria dos indicadores macroeconomicos 

favoreceu os microempresarios. "Com o ceu de brigadeiro na economia, sabra mais 

tempo para eles se dedicarem". 

Segundo a pesquisa, entre 2003 e 2005 houve um aumento crescents no 

numero de empregados com carteira assinada nas empresas ativas. Ja entre 2003 e 

2004, esse numero se manteve estavel, com 64% elevando em 2005 o numero para 

85%. 

Ao falar-se em escolaridade entre empresarios de MPEs, a pesquisa do 

SEBRAE e Vox Populi, ja citada, constatou uma elevagao, fraca no grau de 

escolaridade dos proprietaries das empresas que ultrapassaram os dois anos de 

vida. Os empresarios com curso superior incomplete correspondiam ao percentual 

de 46% na pesquisa anterior entre 2000 e 2002, nesta pesquisa feita entre 2003 e 

2005 ja representam 49%. Com superior complete passaram de 29%, na pesquisa 

anterior, para 30%, na atual. 

Com todos os dados citados destaca-se a importancia em se. diferenciar os 

micro e pequenos neg6cios, pois este segmento representa o uma grande parte do 

setor economico em nosso pafs, tanto pelo numero de estabelecimentos e 

desconcentragao geografica, quanta pela sua capacidade de gerar empregos, pois 
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apresentam numeros superlatives no que diz respeito a novas postos de trabalho em 

todo o pafs enquanto as grandes empresas contribuem apenas com muito pouco em 

relagao a esse setor. Mesmo reconhecida a grande importancia deste segmento as 

MPEs encontram muitos obstaculos para seu desenvolvimento, sustentabilidade e 

competitividade. A mais comum e a dificuldade para viabilizagao de credito, que por 

vezes levam as MPEs ao fechamento. 

Deve-se considerar a importancia de novas empresas, como mecanisme 

fundamental para o desenvolvimento econ6mico de uma regiao. Observa-se 

claramente que o crescimento das MPEs propicia uma melhor distribuigao da renda 

e o surgimento de novas oportunidades para o aproveitamento de recursos. Para 

tanto o governo devera estar auxiliando, cada vez mais, com a ampliagao de 

projetos voltados ao setor das MPEs. 

Veremos a seguir sabre a importancia das MPEs no estado do Parana. 

2.1.2 Micro e Pequenas Empresas Parana 

De acordo com um levantamento da Secretaria de Estado do Trabalho, 

Emprego e Promogao Social com base nos dados do Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados do Ministerio do Trabalho e Emprego - CAGED, a 

maior parte dos empregos formais criados no Parana de janeiro a agosto de 2006 

foram nas microempresas. 0 CAGED e um registro do Ministerio do Trabalho e 

Emprego que contem informag6es sabre contratag6es e demiss6es no mercado 

formal de trabalho. Ele revela o saldo real de empregos, ou seja, a diferenga entre as 

contratag6es e as demiss6es. 

0 secretario do Trabalho, Emprego e Promogao Social - TEPS, Emerson 

Nerone afirma que: "Das mais de 84,1 mil vagas com carte ira assinada, geradas de 

janeiro a agosto de 2006 em todo o Parana, quase 60,4% foram abertas por 

empresas com ate quatro funcionarios". 

0 numero de estabelecimentos no Parana vern aumentando nos ultimos 

anos. Somente entre os cinco ultimos anos aumentou em 25%. Esse aumento no 

numero de estabelecimentos comerciais e empregos formais privados no Parana 

pode ajudar a redugao das desigualdades intermunicipais, uma das mais altas do 

pafs. 
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Nos municfpios com populagao abaixo da linha da pobreza com percentual de 

mais de 50%, o aumento media no numero de estabelecimento superou 50% entre 

2000 e 2005. Estimativas de novas estabelecimentos nestas regi6es trarao melhores 

oportunidades, auxiliarao o desenvolvimento e evitarao a migragao para os grandes 

centros urbanos. 

De acordo com informag6es da RAIS, a regiao sudoeste foi a que apresentou 

o maior crescimento de estabelecimentos formais, com um aumento de 37% no 

mesmo perfodo. 

0 setor com as atividades econ6micas responsaveis por essa maioria de 

empregos formais nas empresas desse porte, foram os setores de servigos com 

35,2% e comercio com 31,9% seguidas pelo setor de industria da transformagao, 

que criou 19,8% das vagas nas microempresas. (SEBRAE, 2006). 

Verificou-se que o impacto desta iniciativa, gerou mais empregos e renda 

para a sociedade paranaense. 

E incontestavel o incentive do governo do Parana, o SEBRAE revela que 

desde 2003 isentou 132 mil microempresas do pagamento do Impasto por 

Circulagao de Mercadorias e Servigos - ICMS e reduziu a alfquota para mais 35 mil 

estabelecimentos. No total, das pouco mais 200 mil empresas ativas no estado do 

Parana, 167 mil foram beneficiadas pela polftica fiscal paranaense. Emerson Nerone 

defende dizendo que "0 grande numero de empregos criado por micro e pequenas 

empresas mostra que a isengao ou diminuigao da carga tributaria sabre essas 

empresas esta no caminho certo para o aumento da geragao do trabalho e renda. 

Com menos impastos, os microempresarios, que sao responsaveis pela maior parte 

das contratag6es, podem crescer e gerar ainda mais empregos". 

Segundo dados da Secretaria do Estado e da Fazenda do Governo do 

Parana - SEFA (Novembro, 2006) informou que a partir de 1 de janeiro de 2007, 

foram promovidos ajustes de valores na tabela progressiva de incidencia do ICMS 

das MPEs. 0 recente Decreta no. 7.526/2006 alterou o limite de faturamento anual 

das microempresas de R$ 300 mil para R$ 360 mil. Um dos prop6sitos desta medida 

e de elevar em 20% o limite das microempresas, modificando a faixa de isengao 

mensa! dos atuais R$ 25.000,00 para R$ 30.000,00, propiciando assim, que 13,2 mil 

contribuintes possam se enquadrar nesta categoria, elevando a quantidade de 

estabelecimentos isentos para 154 mil de um total de 172 mil empresas 

enquadradas no regime fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte. 
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Em fun9ao do sistema de tabela progressiva, todos os estabelecimentos do 

regime serao beneficiados conforme abaixo: 

Tabela 3- Alfquota de Impasto de ICMS Valida a Partir de 01-01-2007 

FATURAMENTO MENSAL ALIQUOT A 

Ate R$ 30.000,00 lsento 

Ate R$ 66.000,00 2% 

Ate 166.ooo,oo 3% 

Acima de R$ 166.000,00 4% 

Fonte: SEFA, 2006 

Na sociedade paranaense, segundo o jornal Gazeta do Povo 

aproximadamente 40% dos trabalhadores estao vinculados as MPEs. 

Com os dados citados ate entao, nao da para negar que o surgimento das 

micro e pequenas empresas ocorrem devido a um programa estatal que visa 

absorver e empregar parte importante da popula9ao desocupada ou que nao se 

concentram no mercado formal. Esses investimentos em conjunto com a gera9ao de 

empregos, decorrentes dos incentives fiscais promovidos pelo Governo do Estado, 

comprovam o sucesso da polftica tributaria implantada nos ultimos quatro anos e 

meio. Situa9ao que se faz mediante o desenvolvimento, do proprio Estado. 

0 Parana gerou em mar9o de 2007, 20.090 novos empregos formais, que 

corresponds ao dobro do verificado no mesmo mes do ano passado, quando 1 0.035 

postos de trabalho foram oferecidos no mercado formal do estado. (CAGED, abril de 

2007) 

Segundo o SEBRAE (2007), o Parana gerou no primeiro trimestre de 2007, 

42.911 novos empregos sendo 36% maior que no trimestre do ano anterior. A taxa 

de crescimento do Estado no perfodo foi duas vezes maior que a verificada no 

Brasil, que fechou o trimestre com uma eleva9ao de 17 ,6%, o que ampliou o numero 

de empregos no pafs. 

lnforma96es do CAGED (2007) apontam que as cidades do interior do Parana 

foram as responsaveis pela maioria dos empregos neste primeiro trimestre de 2007, 

sendo 75,28% dos empregos oferecidos. Ao todo, foram 32.303 novos postos de 

trabalho gerados no interior. Curitiba e a Regiao Metropolitana ficaram com o 

restante, 1 0.608 novos empregos formais. 
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Os estados com desempenho mais favoravel foram Sao Paulo com 67.223 

empregos e Minas Gerais com 24.043 novas postos de trabalho. 0 Parana aparece 

logo em seguida com 20.090 empregos. 

Ainda utilizando dados do CAGED (2007), verifica-se urn dado muito 

importante citado, a taxa de crescimento paranaense foi de 1 ,07% sabre o total de 

trabalhadores com carteira assinada sendo que em Sao Paulo, esse fndice foi de 

0,73% e em Minas Gerais de 0,80% e que a media brasileira foi calculada em 

0,52%. 

Abaixo uma tabela comparativa do numero de empregos gerados desde 

1995. 

Tabela 4- Comparative de Empregos Formais no Parana 

SALDO DOS EMPREGOS FORMAlS NO PARANA 

ANO N. DE EMPREGOS GERADOS 

1995 25.327 
1996 32.805 
1997 7.463 
1998 35.657 
1999 16.549 
2000 28.143 
2001 53.857 
2002 58.857 

Sal do 37.882 
2003 62.370 
2004 122.648 
2005 72.374 
2006 86.396 
2007 42.911 (ate margo) 

sal do 386.699 
Fonte: CAGED, 2007. 

Tem-se o Parana como urn destaque nacional no que diz respeito a gera9ao 

de empregos, pois estes numeros nos mostram que o estado vern crescendo muito 

mais acelerado se comparado com a media nacional conforme aponta o secretario 

do TEPS, deputado Nelson Garcia. 

o Parana esta com uma polftica eficiente de gera9ao de emprego e de renda, 

trocando impastos por empregos. A isen9ao do ICMS as microempresas, a redu9ao 

do impasto as pequenas e a diminui9ao do ICMS nas opera96es comerciais dentro 

do estado sao algumas medidas que, sem duvida, tern acrescentado muito a 
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economia do Parana e com isso mostra que o governo vem acertando em suas 

polfticas de gera9ao de emprego. 

Em dados mais recentes de junho de 2007, a Agencia Sebrae de Notfcias -

ASN (2007), informa que os estados Bahia e do Parana ja tem leis adequando a 

cobran9a do ICMS ao artigo 18, paragrafo 20, da Lei Geral da Micro e Pequena 

Empresa ao Regime Especial Unificado de Arrecada9ao de Tributes e Contribui96es 

- Simples Nacional mantendo o beneffcio as MPEs. Esse paragrafo estabelece que, 

com a entrada em vigor do Simples Nacional, sao mantidas as isen96es e redu96es 

existentes nos estados e municfpios, desde que os beneffcios sejam maiores do que 

as fixadas pelo novo sistema e que haja leis especfficas sobre esses incentives. 

Conforme o artigo do plantae da cidade e da AEN (junho, 2007), a 

Assembleia Legislativa aprovou em primeira discussao o projeto de lei 406/07, do 

governador do estado do Parana, Roberto Requiao, que amplia a isen9ao do ICMS 

para as MPEs do Parana, assegurando ainda a continuidade das redu96es do 

impasto mesmo quando as empresas forem enquadradas ao Simples Nacional. 

A Secretaria da Fazenda destaca que a legisla9ao e, inclusive, mais ampla 

que a federal e serviu como exemplo ao Simples Nacional. 

Como resultado este projeto aprovado amplia as isen96es do ICMS para as 

empresas com receita bruta anual de ate R$ 360 mil e cria as redu96es e a cobran9a 

do impasto em 16 faixas, sempre conforme o faturamento bruto da empresa. 

As alfquotas serao cobradas conforme a receita bruta anal. Ate R$ 480 mil, o 

percentual cobrado sera de 0,67%, de R$ 480 mil ate R$ 600 mil, 1 ,07%, e de R$ 

600 mil ate R$ 720 mil 1 ,33%. De R$ 720 mil ate R$ 840 mil 1 ,52%, e chega a 

2,07% para empresa com receita anual acima de R$ 960 mil. Foi estabelecido um 

teto de cobran9a percentual de 3,4% para as empresas que tiverem receitas de R$ 

2,28 milh6es a R$ 2,4 milh6es ao ano. (AEN, junho 2007) 

Ainda segundo dados AEN (junho 2007) de acordo com a ASN (Junho, 

2007), o Simples Nacional vale para todo o pafs a partir de 1 o de julho de 2007, 

substituindo os demais regimes nos estados, municfpios, Distrito Federal e na Uniao, 

inclusive o atual Simples Federal. 

Nos estados que ja possuem regime de tributa9ao diferenciada mais 

vantajoso em rela9ao ao Simples Nacional em termos de ICMS, a preocupa9ao e 
que esses regimes nao sejam aproveitados, contrariando a lei. Mas isso depende 

exatamente de os estados providenciarem leis fazendo essa adequa9ao. 
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A consultoria de Polfticas Publicas do Sebrae Nacional lembra que o ideal e 

que as leis locais sejam aprovadas ainda em julho, para que o empresario possa 

usufruir desse beneffcio ja no pagamento da primeira parcela do Simples Nacional. 

Todo esse contexto descreve claramente o projeto da continuidade a polftica 

de incentive do governo do estado do Parana as MPEs e ainda se adequando 

conforme a nova legislagao federal. 

Destaca-se ainda que com os incentives do governo do Parana e a nova lei 

do Simples Nacional, esta estimulando cada vez mais o crescimento das MPEs. 

Com a redugao dos impastos, essas pequenas empresas conseguirao investir para 

o fortalecimento e crescimento de seus neg6cios, que e urn dos grandes 

geradores de empregos no Brasil e o maior gerador de empregos no estado do 

Parana. 

2.1.3 Micro e Pequenas Empresas na Regiao de Curitiba 

Como ja vimos o Parana tern sido exemplo para o Pafs na geragao de novas 

postos de trabalho, dando urn grande merito aos incentives do Governo do Estado. 

Segundo dados fornecidos pela Prefeitura Municipal de Curitiba (Margo 2007), 

foram criados na capital Paranaense nos ultimos doze meses 28.527 mil vagas de 

trabalho, na pesquisa conclufda final de janeiro de 2007, que representou 6.684 

empregos a mais do que o registrado no mesmo perfodo do ano anterior, fevereiro 

de 2005 a janeiro de 2006, o que representa urn aumento de 5,67% sendo superior 

ao percentual de novas empregos formais no Parana que foi de 4,97. Esses 

numeros concentraram-se mais nos em do is setores, sen do servigos com 13.736 

novas vagas e comercio 7.227, respectivamente. 

As micro e pequenas empresas na capital paranaense tern sido o foco 

principal na gestao do atual prefeito Beta Richa. 

Conforme informa o documento da Associagao das Empresas da Cidade 

Industrial de Curitiba- AECIC, "A polftica da Prefeitura nos ultimos dais anos e meio 

tern sido a de promover o desenvolvimento da cidade, com forte enfase em agoes 

locais. As micro e pequenas empresas sao o foco principal". (AESIC, junho 2007) 

A polftica do atual prefeito tern sido a do desenvolvimento da cidade voltado 

ao investimento em programas de incentive, pais as MPEs representam 99% dos 
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estabelecimentos econ6micos formalmente constitufdos na capital, sendo um grande 

foco para o desenvolvimento de postos de trabalhos e redugao do nfvel de 

desemprego. 

Conforme dados ja citados anteriormente, o Parana gerou 32.303 novos 

empregos formais no primeiro trimestre deste a no, sen do que deste total, 10.608 

foram gerados por Curitiba e regi6es metropolitanas. 

Seguindo essa tendencia e contribuindo com sua parcela a capital Curitiba 

nao deixa nada a desejar. 

Com dados mais recentes, do primeiro quadrimestre de 2007, o Ministerio do 

Trabalho informou que foram gerados mais de 6 mil novos empregos pelos 

pequenos empreendimentos da capital paranaense. Os empreendimentos que 

mantem em seu quadro ate 4 funcionarios foram responsaveis pela geragao de 

6.107 novos empregos em Curitiba entre janeiro e abril, representando 55% dos 

novos empregos formais, de um total de 11.135 novos postos de trabalhos gerados 

por todas as empresas da Capital durante esse perfodo (CAGED, Junho 2007) 

Diante desses dados, o secretario de Estado do Trabalho, Emprego e Promogao 

Social, deputado Nelson Garcia, diz ser clara a associagao dos numeros gerados 

pela capital, com as polfticas publicas do estado para geragao de empregos. 

Segundo Site Nacional de Empregos- SINE (2007): 

Os numeros nao deixam duvidas de que a isenc;:ao de ICMS as micros e 
pequenas empresas, adotada pelo governador Roberto Requiao, e uma 
das grandes responsaveis pelo fortalecimento dessas empresas que 
isentas de impostos, criaram novas oportunidades de emprego. 

Segundo a Prefeitura de Curitiba (2007), (aqui esse dados sao da data de 10-

2006 e nao de 2007) para atender a demanda de empreendedores e empresarios da 

cidade que desejam se instalar no municipio, sao oferecidos pela Prefeitura dez 

programas e projetos, servigos estes oferecidos para todos os segmentos da 

economia, que atendem desde o empreendedor informal, que possui um pequeno 

neg6cio no fundo do quintal, ate grandes empresarios. 

Os programas sao destinados principalmente as microempresas, que 

representam 98% dos estabelecimentos existentes formalmente em Curitiba. 

"Mesmo assim, as grandes empresas tambem estao no foco da administragao Beto 

Richa principalmente as de alta tecnologia, que nao trazem danos ao meio 
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ambiente", diz Juraci Barbosa Sobrinho, presidents da Companhia de 

Desenvolvimento de Curitiba - Curitiba S.A., empresa responsavel pela polftica de 

desenvolvimento e empresarial do municipio. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CURITIBA, 2007). 

Os 10 programas para empreendedores, oferecidos pela prefeitura, 

coordenados pela Curitiba S.A sao: 

• Born Neg6cio Programa que capacita micro e pequenos 

empreendedores para o gerenciamento de neg6cios. Coma meta de criar 

empregos, gerar renda e elevar o nfvel de qualidade empresarial nas 

comunidades. 

• Curitiba Exporta - Este, identifica, estimula, capacita e assessora 

potenciais exportadores, disseminando entre os micros e pequenos 

empresarios a cultura exportadora. 

• Curitiba Tecnol6gica (ISS Tecnol6gico)- Visa incentivar a aplicagao de 

recursos em projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnol6gico, 

permitindo que essas empresas prestadoras de servigo deduzam parte do 

Impasto Sabre Servigos (ISS). 

• Revitalizac;ao e Reestruturac;ao da CIC - Preve a realizagao de obras 

urbanas que oferegam melhores condig6es de moradia e mobilidade para 

OS habitantes e trabalhadores e 0 fortalecimento da area industrial 

instalada na regiao. 

• Curitiba Tecnoparque - lnstrumento de desenvolvimento socioecon6mico 

regional definido como um espago urbana delimitado, que concentra ativos 

tecnol6gicos do poder publico e da iniciativa privada. 

• Parque de lncubadoras Empresariais - Oferece suporte tecnico, 

capacitagao e estrutura para o desenvolvimento de neg6cios de micro e 

pequenas empresas. 

• Profissao Empresario - Programa que ap6ia micro e pequenos 

empreendedores na abertura, formalizagao e legalizagao de empresas de 

maneira agil e barata. 



27 

• Micro-credito - Oferece credito facilitado, sem burocracia e com taxas de 

juros baixas, para micro e pequenos empreendedores, formais ou 

informais. 

• Design - Desenvolve projetos de design para a Curitiba S.A. e para 

empresas assistidas pela Companhia, promovendo a amplia<;ao da 

competitividade de cada uma delas. 

• Parque de Software - Oferece espa<;o ffsico para as empresas que 

tenham a finalidade de promover o desenvolvimento de programas de 

software. 

Sao servi<;os que favorecem a promo<;ao do desenvolvimento economico e 

tecnol6gico da capital, e prioriza a gera<;ao de trabalho, emprego e renda 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, 2007). 

Dentre os programas citados, o carro chefe e o programa Born Neg6cio. Este 

programa e uma articula<;ao entre os setores publico e produtivo, academia UNIFAE, 

comunidade e associa<;6es (Associa<;ao Comercial do Parana). Nestes cursos os 

micros e pequenos empreendedores adquirem conhecimentos nos processes de 

gestao empresarial, finan<;as pessoais e empresariais, ferramenta de gestao, venda 

e Marketing. 

0 programa iniciou em abril 2005, e segundo dados de janeiro de 2006 o 

Governo do Estado do Parana informa que desde o seu lan<;amento ja foram 

formados 1703 empreendedores, gerando cerca de 500 empregos e apoio a 

forma<;ao de treze associa<;6es e uma cooperativa. (GOVERNO DO ESTADO DO 

PARANA, Janeiro 2007) 

Em contrapartida com dados de junho de 2007, o programa Born Neg6cio, 

capacitou 3.183 empreendedores e ajudou a criar 821 empregos na cidade ate o 

mes de junho deste ano. 

Comparado estes dados do programa, percebe-se que a capital paranaense 

vern crescendo aceleradamente quando falamos em desenvolvimento de 

microempresas e gera<;ao de empregos, se destacando nas a<;6es locais que dao 

oportunidade de um maior conhecimento aos pequenos empreendedores, gerando 

nao s6 empregos, mas tambem gerando renda as famflias. 

Percebe-se que Curitiba esta sendo exemplo para demais cidades e ate 

pafses. 
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Recentemente Curitiba, representada pelo Presidente da Companhia de 

Desenvolvimento de Curitiba - CURITIBA S.A., Juraci Barbosa Sobrinho, recebeu a 

visita do prefeito Sithembiso Cele da cidade de Ugu na Africa do Sui, e de tres 

assessores que o acompanhavam. 0 prefeito africano veio para conhecer os 

programas de incentivo, para o desenvolvimento e tambem o planejamento urbano 

da cidade. Um de seus assessores, Cecil Madell, consultor da empresa MCA Africa, 

comentou como e impressionante o grande numero de ideias colocadas em pratica 

com tao poucos recursos, dando o merito a Curitiba S.A. Em resposta ao comentario 

do assessor africano, Juraci, comenta: "Fazemos um trabalho franciscano, mas que, 

com o empenho da equipe, esta alcangando seus objetivos" (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CURITIBA, junho 2007). 

Ainda A Prefeitura Municipal de Curitiba (2007) informa outro comentario 

interessante que da merito a capital, comentario este feito pelo prefeito africano Sr. 

Sithembiso, "Temos desafios em comum e Curitiba serve como exemplo de 

desenvolvimento" e afirmou que quer que Curitiba seja uma cidade-irma de Ugu. 

Com outro importante comentario, Luis Henrique Cavalcanti Fragomeni, presidente 

do lnstituto de Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC, afirmou que o instituto 

pode ajudar a cidade sul-africana a constituir uma instituigao de planejamento 

continuou "Estamos abertos para esta troca de experiencias e de conhecimentos". 

Curitiba esta se tornando um importante exemplo de desenvolvimento 

econ6mico, urbano e de geragao de empregos, conforme o contexto geral e os 

importantes comentarios feitos acima. 

Em Curitiba entre janeiro e abril de 2007, os setores que mais criaram 

oportunidades de emprego sao as areas de servigos com 50% dos novos empregos, 

comercio com 22,5%, industria de transformagao 13,2% e construgao civil 12,4%. 

Para melhor visualizar estes numeros, observe o grafico abaixo. 



1 o Trimestre 2007 

Industria Comercio Servic;os Construc;ao Civil 

Grafico 1 - Numero de Empregos Criados nas MPEs de Curitiba Conforme 

Setores 

0 destaque ficou para area de servigos que gerou 2.655 das novas vagas. 

(SINE, 2007). 
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Em homenagem as pessoas que se destacam em sua atividade profissional e 

contribuem para o desenvolvimento do Parana, a AECIC, concede anualmente o 

premio "Personalidade AECIC", sendo que merecidamente este ano foi escolhido por 

unanimidade de votos pelos dirigentes das associag6es o atual prefeito Beto Richa. 

(AECIC, 2007). 

Com dados da pesquisa acima citada, podemos olhar no grafico abaixo, a 

ultima pesquisa divulgada ela CURITIBA S.A. com dados de 2004, com o numero de 

empresas abertas em Curitiba segundo o setor de atividade. 



Micro e Pequenas empresas em Curitiba por setor de 
Atividade Economica 

Industria Construc;ao Civil Comercio Servic;os Outras 
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OMicro 

Pequena 

Grafico 2- Micro e Pequenas Empresas em Curitiba par setor de Atividade 

Econ6mica 

Atraves desse grafico percebe-se que as microempresas rendem muito mais 

empregos do que as pequenas empresas. Percebe-se claramente que o numero de 

microempresas criadas no ana de 2004 e muito maior que o numero de pequenas 

empresas. Mostra ainda que o total das microempresas criadas e de 112.905. 

Sendo assim, ao verificar os dois setores econ6micos que mais abrem 

empresas sao area de servi<;os com 47, 15°/o, e area de comercio com 42,53°/o Ja 

nas pequenas empresas, em rela<;ao a area de servi<;os e comercio, ocorre da 

mesma forma sendo os maiores criadores de empresas nesses setores. 

Ja no grafico abaixo, para se ter uma no<;ao como sao altos os numeros de 

empregos gerados pelas MPEs em Curitiba a cada ana que se passa, demonstra-se 

o numero de empregos gerados no mesmo ano do grafico acima. 



31 

Numero de Empregos gerados por porte 

Micro Pequena Media Grande 

Grafico 3- Empregos Gerados em Curitiba, por porte da Empresa 

Com estes numeros verifica-se que as microempresas abrem muito mais 

estabelecimentos se comparada com as de pequeno porte. 

As MPEs em todos os setores criaram 115.646 estabelecimentos. 

Considerando este numero e comparando as micro e pequenas, nota-se que 

97,63°/o dos estabelecimentos sao microempresas. 

Essa tendencia de as microempresas possufrem um numero maior de 

estabelecimentos continua no ano atual, sendo que e um dos grandes motives na 

qual o Parana pode se orgulhar, mas esperamos que com todo o apoio e incentive 

dado pelo governo e pela prefeitura, essas microempresas em breve serao 

empresas muito mais conscientes de seu papel na economia e que com a bagagem 

que eles saem dos programas tal como o programa Bom Neg6cio, e o atraves dos 

incentives, cita-se o micro credito as MPES, os proprietaries tenham em mente o 

crescimento e fortalecimento de seus empreendimentos. 

Ja constam bons numeros de empreendedores que safram dos programas ja 

citados, com um melhor nfvel de conhecimento sobre gestao empreendedora. 

Espera-se ainda que os microempresarios tenham em mente a necessidade e a 

importancia de saber gerir o proprio neg6cio, com qualidade e conhecimento, e 

continuem buscando esses programas governamentais de incentive. 
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Com todos esses dados espera-se continuar, cada vez mais, gerando novas 

oportunidades de trabalho e contribuindo para a baixa do nfvel de desemprego 

assim como contribuindo com a economia do pafs. 

2.2 ENSINO E NfVEL DE ESCOLARIDADE DOS MICROEMPRESARIOS 

Em diversas analises e pesquisas e sempre lembrado o baixo nfvel de 

escolaridade do micro e pequenos empresarios no Brasil. Dados estes relevantes se 

comparado ao numero de empresas que fecham as portas todos os anos. 

E de fundamental importancia obter informac;oes que propiciem identificar as 

causas das elevadas taxas de mortalidade nas micro e pequenas empresas, para 

que seja feita uma atuac;ao coordenada e efetiva entre 6rgaos publicos e privados 

em prol da permanencia desses pequenos empreendimentos que tanto geram 

empregos, evitando o seu fechamento. 

Uma pesquisa feita em 2004 pelo SEBRAE, apresentou as taxas de 

mortalidade das empresas constitufdas em 2000, 2001 e 2002. Com relac;ao a 
mortalidade das empresas brasileiras, foi constatada nesta pesquisa que nos ultimos 

dais anos 49,4% das empresas independente de seu porte fecham suas portas, o 

que comparado a outros pafses, pesquisados no mesmo perfodo torna-se uma 

evidencia negativa para o brasileiro. Em grande parte dos pafses, nao citados na 

pesquisa, a maioria resiste aos primeiros dais anos de vida chegando a 80%. Seria 

considerado dentro de uma normalidade que acontece em outros pafses tambem, 

uma taxa de mortalidade entre 20% e 40%. 

Ja dados do SEBRAE e da Confederac;ao Nacional da Industria - CNI 

mostram que 80% das pequenas e micro empresas fecham as portas antes do 

segundo ana de funcionamento. Alem disso, 95% nao atingem os cinco anos de 

vida. 

Neste contexte citado, percebe-se claramente que o Brasil tem um percentual 

bem elevado em relac;ao aos demais pafses pesquisados, ou seja, quase 50%, o 

que deixa uma duvida muito forte pairando no ar: Quais seriam as causas da 

mortalidade dessas empresas no Brasil? 

Segundo o SEBRAE (2007), o fato acontece devido ao pouco preparo das 

pessoas que abrem uma empresa. 
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A pesquisa do SEBRAE (2007) ainda informa que um dos principais motives 

da mortalidade das MPEs e a falta de capacitac;ao do cidadao para ser empresario e 

gerenciar uma empresa. 

E fato que o emprego formal, com carteira assinada esta diffcil e uma grande 

parte da populac;ao nao consegue uma recolocac;ao profissional rapida no mercado, 

o que acaba com que essas pessoas que necessitam de uma renda para sustentar 

sua famflia ou mesmo sobreviver, peguem o capital que ainda possuem e investem 

no sonho de ter um negocio proprio. Eles nao se preocupam em fazer pesquisa no 

mercado local, para saber as necessidades ou mesmo se o que ele pretends 

oferecer sera bem aceito naquela regiao. 

Sendo assim, o fato de ser um empreendedor faz com que sintam uma auto

estima muito grande, ou seja, "sou dono do proprio nariz". Porem este sentimento 

comec;a a sair do controls, pois percebem que os negocios nao estao indo bem e 

nao entendem o por que. 

Nesse ponto, concorda-se que a falta de gestao do microempresario pode ser 

um fator relevante. Para ser um empresario e necessaria um prepare. 

0 SEBRAE (2007) da exemplo de empresarios que se preparam e se 

capacitam para o mercado, citando as incubadoras de empresas, e 

consequentemente neste caso muda o quadro da mortalidade, afirmando que essas 

incubadoras sao feitas dentro das universidades, junto com as escolas tecnicas, com 

o apoio de gestao do Sebrae, com apoio tecnologico e conceitual da universidade, 

com os bancos oficiais apoiando o empreendimento. 

Neste caso a empresa entra no mercado preparada, fazendo a pesquisa de 

mercado, e sabendo aonde vai se instalar, para onde quer ir, e sabendo detalhes da 

concorrencia e que com estes artiffcios, tera mais chances ao sucesso. A pesquisa 

do SEBRAE (2007) registra que ainda 94% das empresas incubadas, com dois 

anos de vida, estao abertas. 

Por outro lado, pesquisas do Institute Euvaldo Lodi indicam que mais 80% das 

empresas criadas em incubadoras ultrapassam o perfodo de cinco anos de 

funcionamento apos a safda das incubadoras. 

A pesquisa aponta: 
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Quadro 1 - Empresas Extintas com Menos de Dois Anos da Data de Abertura 

Sexo Faixa Etaria 

Feminino Masculino 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40a49 50 ou + 

37% 63% 5% 16% 30% 31% 18% 

Quanta a escolaridade: 

Quadro 2 - Comparativo da escolaridade dos proprietarios das empresas 

extintas no Brasil 

Ate o primario completo 5% 

Primario completo ate ginasio incompleto 6% 

Ginasio completo ate colegial incompleto 12% 

Colegial completo ate superior incompleto 46% 

Superior completo ou mais 29% 

Nao informou 2% 

Total 100% 

Os dados formulados nos dois quadros acima fazem parte do Anuario do 

Trabalho na Micro e Pequena Empresa 2007, encomendado pelo SEBRAE ao 

Departamento lntersindical de Estatfstica e Estudos Socioecon6micos - Dieese. Para 

formular o Anuario foram realizados cruzamentos de dados de diferentes fontes, 

como IBGE, RAIS, Pesquisa da Economia Informal Urbana - ECINF, Pesquisa 

Nacional Por Amostra de Domicflio- PNAD , Ministerio do Trabalho e Pesquisa do 

Emprego e Desemprego- PED. (SEBRAE, 2007) 

Foram cruzados dados de 5.916.369 milh6es de empregados de 

microempresas e 6.699.291 de empregados de pequenas empresas. 

Na microempresa do setor de Comercio em 2005, destaca-se a 

predominancia do ensino medio, verificando-se que 42% dos empregados tem este 

nfvel completo e 15% incompleto. No setor de Servi<;os, verifica-se que 35% dos 

trabalhadores tem o ensino medio conclufdo e 10% cursando este nfvel; 8% com o 

ensino superior conclufdo e 4,5% cursando o superior. No caso da Industria, 41% 

dos trabalhadores estavam no ensino fundamental e 27% ja haviam conclufdo o 

ensino medio. Na Constru<;ao, predominava o ensino fundamental, situa<;ao em que 

se encontravam 45% dos trabalhadores. 
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A pesquisa do SEBRAE (2007) informa que esse aumento na escolarizagao e 

uma resposta as exigencias do mercado. 

Com relagao ao genera, o estudo revela que, na microempresa, embora o 

homem seja predominante na maior parte das vagas de trabalho nos quatro setores 

econ6micos, e a mulher que vem ganhando gradativamente espago no mercado de 

trabalho. Entre 2001 e 2005, houve um crescimento de 23,5% no total de emprego 

para mulheres contra 16,0% dos homens. Em 2001 o emprego feminino passou de 

1.958.732 milhao para 2.419.933 milhoes em 2005. Ja o numero de homens passou 

de 3.012.211 milhoes para 3.494.164 milhoes. 

0 crescimento mais significative ocorreu no Comercio, com taxas de 31% e 

23%, seguido do setor industrial com 20% e 13%, e dos Servigos, com 19% e 13%, 

respectivamente para mulheres e homens. Na Construgao, o emprego feminino 

apresenta decrescimo de 6%, contra o diminuto crescimento de 2% no emprego 

masculine, no perfodo. 

2.3 A GESTAO 

0 termo gestao deriva do latim gestione e significa ato de gerir, gerencia, 

administragao. Por sua vez, administrar e planejar, organizar, dirigir e controlar 

recursos, visando atingir determinados objetivos. 

Boisvert (1999, p.32) definem gestao como sendo "parte da administragao, 

salientando que a gestao possui como fungoes principais: planejamento, execugao e 

controle". 

As MPEs no Brasil representam um percentual bem elevado. Levando em 

consideragao a economia e o mercado que estao em constantes mudangas e o 

aumento da competitividade empresarial, cada vez mais nota-se a necessidade de 

uma polftica especializada em gestao. 

Segundo Ramos (1995), essas constantes alteragoes demandam um 

processo de gestao mais flexfvel que englobe possfveis adaptagoes as mudangas. 

Atualmente vem se exigindo cada vez mais dos gestores uma postura pr6-

ativa que demandem informagoes expondo alternativas para que sejam conhecidas 

e mensuradas para que eles possam optar pelas melhores escolhas. Existe a 
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necessidade para isso de terem o conhecimento das informac;oes e que estas sejam 

precisas. 

Essas informac;oes devem ser emitidas por uma area tern um papel de 

compilar e filtrar as informac;oes, trazendo aos gestores informac;oes relevantes das 

demais areas da empresa. 

Porem antes de todo esse processo de informac;oes e necessaria saber para 

onde a empresa esta indo, qual o seu objetivo. Para atingir esse objetivo, eles 

devem ser planejados. 

Sendo assim, no processo de gestao, tanto empresarial como operacional, 

financeira ou econ6mica, ter um caminho trac;ado e fundamental para sabermos sea 

empresa esta indo no caminho certo ou nao. Se os gestores estao tomando as 

decis6es corretas, se estao agindo da melhor maneira, enfim, e poder fazer uma 

comparac;ao entre o desejado e o realizado, atuac;ao essa da area de controladoria. 

Tanto as grandes como micro e pequenas empresas devem passar por estes 

processes, pois sem planejamento e controle a empresa pode acabar no vermelho, 

pois nao tern uma direc;ao, um objetivo a ser seguido. 

Para Figueiredo; Caggiano (1997, p.43), " ... e geralmente aceito que o 

processo de gestao possui cinco func;oes principais: Planejamento, Organizac;ao, 

Controle, Comunicac;ao e Motivac;ao". 

Vasconcelos (1994, p. 37) afirma que: 

0 processo de gestao e executado baseado nos princfpios e normas 
estabelecidos no modelo de gestao empresarial e visa garantir que o gestor, 
no desempenho do seu papel, execute suas tarefas da maneira mais eficaz 
e eficiente possfvel. 

Na gestao das MPEs fica um pouco mais complexo, pois e diffcil fazer com 

que os microempresarios tenham a noc;ao da importancia de todo este processo. 

No entanto, o segmento das pequenas empresas continua a adotar posturas 

de gestao relativas que nao abrangem a turbulencias ambientais, ignorando, na sua 

grande maioria, perspectivas futuras (RAMOS, 1995). 

Por esses e outros motives, o fluxo de informac;oes dentro de uma empresa 

fica cada vez maior e mais complexo, exigindo cada vez mais um numero maior de 

dados para auxiliar a tomada de decis6es. E essa complexa malha organizacional 

exige uma demanda cada vez maior de profissionais que consigam ter uma visao 
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ampla. Par este motivo, os profissionais de controladoria tendem a estar sempre se 

aperfeic;oando, exigindo deles cada vez maior conhecimento, tanto das areas da 

empresa como do mercado, percebe-se que a medida que o tempo passa, vern 

aumentando sua gama de atividades e responsabilidades dentro da empresa. 

Entao o que realmente se entende par controladoria? 0 assunto sera 

explanado no t6pico a seguir. 

2.4 A CONTROLADORIA 

A area de Controladoria consiste em urn sistema de controle gerencial. Ela 

utiliza-se de tecnicas e experiencias para estabelecer pianos, estrategias, 

procedimentos de controles tanto administrativos como contabeis. Ainda nesse 

sentido seu papel e processar as informac;oes direcionando as atividades 

empresariais na execuc;ao dos objetivos da empresa, alem disso, Yoshitake (1984) 

ainda completa dizendo que esta area deve motivar, avaliar e comunicar os 

resultados do desempenho. (YOSHITAKE, 1984, p. 40) 

A Controladoria e vista tambem como urn conjunto de mecanismos de 

coordenac;ao e controle, atuando como geradora de equilibria nas relac;oes, sendo 

alimentada pelas informac;oes providas pela contabilidade e demais areas da 

empresa, mas principalmente, o controle dessas areas. Objetiva, planejar, 

organizar, racionalizar e gerir, criar estruturas e sistemas com o intuito de levar as 

organizac;oes a perpetuac;ao de seus prop6sitos. 

Dando urn maior enfoque ao controle par ela exercido, cabe observar que tal 

func;ao esta ligada ao planejamento par meio do sistema de feedback que fornece 

informac;oes sabre o resultado das decisoes passadas. Tal sistema e necessaria 

para avaliar a qualidade do processo decis6rio e seus aprimoramentos. 

Tentar-se-a entender o papel e as fungoes designadas a Controladoria nesse 

contexto globalizado. 

Na busca cada vez maior por competitividade, as empresas estao se 

obrigando a mapear suas atividades produtivas, administrativas e comerciais, a fim 

de direcionar todos os seus recursos para processes que realmente gerem valor. 

Nesse sentido, o papel da controladoria dentro das empresas vern ganhando muita 
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importancia, pois as informag6es geradas por ela devem servir de base para a 

tomada de decisao. 

Porter um conceito gerencial, suas informag6es nao precisam seguir regras, 

padr6es ou qualquer tipo de tendencia. Pelo contrario, a atividade da controladoria 

deve ser de acordo com as expectativas e necessidades dos administradores da 

companhia para a condugao do neg6cio e, principalmente, deve ser "amigavel" para 

eles. 0 entendimento errado por parte da diregao pode fazer com que se tomem 

medidas desnecessarias ou erroneas sabre o futuro na empresa. 

Outro cuidado que se deve tamar e de nao confundir o papel da controladoria, 

que e de gerar a base para a tomada de decisao, com a competencia para decidir 

qualquer ponto na estrategia e na administragao. Nao e prerrogativa do controller, 

participar do processo decis6rio e sim criar todas as condig6es que o favoregam. 

Segundo Mosimann e Fisch (1999, p.88-89): "a Controladoria consiste em um 

corpo de doutrinas e conhecimentos relatives a gestao economica". E acrescenta 

que a Controladoria tem como missao "otimizar os resultados economicos da 

empresa, para garantir sua continuidade, por meio da integragao dos esforgos das 

diversas areas". 

Pereira reconhece a Controladoria como "conjunto organizado de 

conhecimento que possibilita o exercfcio do controle de uma entidade, a 

identificagao de suas metas e dos caminhos economicos a serem seguidos para 

atingi-los." (PEREIRA apud RICCIO PETERS, 1993, p. 8). 

Oliveira, Perez e Silva (2002, p.1) entendem controladoria como: 

0 departamento responsavel pelo projeto, elaboragao, implementagao e 
manutengao do sistema integrado de informag6es operacionais, financeiras 
e contabeis de determinada entidade, com ou sem finalidades lucrativas, 
sendo consideradas por muitos autores como o atual estagio evolutivo da 
contabilidade. 

Dessa forma, a controladoria serve como 6rgao de observagao e controle da 

cupula administrativa, preocupando-se com a constants avaliagao da eficacia e 

eficiencia dos varios departamentos no exercfcio de suas atividades. (OLIVEIRA, 

PEREZ e SILVA, 2002 p. 16) 

As finalidades da controladoria sao desde garantir informag6es adequadas ao 

processo decis6rio, ate colaborar com os gestores em seus esforgos de obtengao da 
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eficacia de suas areas e assegurar a eficacia empresarial, sob aspectos 

econ6micos. 

2.4.1 Missao Objetivos e Metas 

0 foco de qualquer empresa e o lucro, e claro quanto maior for esse lucro 

melhor. Para atingir esse objetivo, a tarefa da empresa seria a de determinar quais 

as necessidades internas, as necessidades e determinac;oes que se encontram no 

mercado externo para depois organizar-se. Essa tarefa e o planejamento estrategico 

com visao futura que da visao a continuidade da empresa, e nao pode deixar de 

esquecer que tanto a necessidade das pessoas quanto das empresas e seus 

desejos sofrem alterac;oes permanentes. 

Para que a empresa consiga alcanc;ar seus objetivos, cada setor de atividade 

devera procurar aplicar metodos eficientes, a partir de uma analise cuidadosamente 

elaborada. Desempenhar convenientemente as fungoes que lhe sao inerentes, a 

empresa recorrera a tecnica da controladoria, a qual tem metodos pr6prios de 

trabalho, baseados num conjunto de princfpios com flexibilidade de aplicac;ao. 

Neste contexto, indaga-se qual seria a missao da Controladoria. 

Mosimann e Fish (1999, p.89) afirmam que: 

A Controladoria, assim como todas as areas de responsabilidade de uma 
empresa, deve esforc;:ar-se para garantir o cumprimento da missao e 
continuidade da organizac;:ao. Seu papel fundamental, nesse sentido, 
consiste em coordenar os esforc;:os para conseguir um resultado global 
sinergico, isto e, superior a soma dos resultados de cada area. 

Ja, Figueiredo e Caggiano (1997, p.26) apresentam em sua literatura, que a 

missao da Controladoria consiste em "zelar pela continuidade da empresa, 

assegurando a otimizac;ao do resultado global". 

Ainda segundo Figueiredo e Caggiano (1997, p. 27), "o 6rgao administrativo 

Controladoria tem por finalidade garantir informac;oes adequadas ao processo 

decis6rio, colaborando com os gestores na busca da eficacia gerencial". 

A area de controladoria busca a forma eficiente e eficaz o conhecimento 

atuais fatos e provisiona acontecimentos futuros, objetivando prestar informac;oes 

para a empresa, visando inovac;oes e correc;oes dos desvios do foco da empresa. 
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Dessa forma gera o controle que da suporte a gestao de neg6cios da empresa, 

assegurando o atingimento dos objetivos e metas e participando das tomadas de 

decis6es a respeito destes, tendo em vista os objetivos setoriais e globais da 

empresa. 

Atraves desse planejamento, o profissional de controladoria acompanha o 

desenvolvimento dos pianos em andamento, indica os pontos que apresentam 

problemas e assim corrige possfveis desvios, observa todos os aspectos favoraveis 

da organiza9ao e aponta solu96es que conduzam aos resultados desejados pela 

empresa. 

E a Controladoria que fornece os dados e informa96es, que planeja e 

pesquisa, visando sempre mostrar a cupula da empresa os pontos estrategicos 

presentee futures que poem em perigo ou reduzem a rentabilidade da empresa. 

De forma geral, o papel da Controladoria, segundo Perez Junior; Pestana; 

Franco (1997) e assessorar a gestao da empresa, fornecendo avalia96es de 

alternativas economicas, integrar informa96es e apresenta-las para facilitar a tomada 

de decisoes. 

0 controle e fun9ao que excede os limites da controladoria, pois cabe a ela 

par em evidencia nao s6 os efeitos de um controle distorcido, mas tambem 

identificar as causas desses desvios, colaborando assim, no perfeito desempenho 

das atividades de uma empresa. Tern como missao manter os gestores informados e 

atualizados com o sistema de informa96es, atuando com dados s6lidos e precisos, 

dando evidencia aos fatos relativamente importantes no processo e mostrando com 

clareza a realidade dos relat6rios, assegurando assim a continuidade e o 

desempenho da empresa, otimizando recursos. 

Mosimann; Alves; Fish, (1993, p. 83) definem que: "Dessa forma, a missao da 

controladoria e otimizar os resultados economicos da empresa, para garantir a sua 

continuidade, atraves da integra9ao dos esfor9os das diversas areas". 

Todos os responsaveis de cada area da empresa tern a responsabilidade de 

apresentar periodicamente relat6rios e informa96es geradas por suas respectivas 

areas, porem a controladoria e a maior responsavel pela veracidade dessas 

informa96es, analisando, verificando e acompanhando a os fatos. E ela quem deve 

auxiliar para a continuidade da organiza9ao, fazendo o melhor uso dos recursos 

disponfveis e implantando sistemas de informa96es de acordo com a necessidade 

da companhia, para que se tenha informa96es mais rapidas e confiaveis. Nao 
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implica em dar a empresa uma solugao perfeita, mas evidenciar o melhor caminho a 

ser seguido pela cupula empresarial. 

Controladoria tem por missao obter informagoes das pessoas dentro da 

situagao empresarial e ap6s pesquisas e analises desses dados, definir sua propria 

meta, atraves de relat6rios passados aos executives da empresa e presidencia, 

comunicando em forma de intengoes e efeitos de ordem financeira, ou seja, dando 

suporte a tomada de decisoes. Podemos dizer tambem que o papel da Controladoria 

e assegurar a otimizagao do resultado econ6mico da organizagao, com a 

responsabilidade de tornar as informagoes uteis para breves ou futuras e 

importantes mudangas no cenario empresarial. 

A respeito do papel de Controladoria, Farias (1998, p. 40) afirma: 

0 objeto da Controladoria dentro desse contexto e gestao econ6mica, de 
modo que e responsavel pelos sistemas de informa<;5es gerenciais e pela 
disponibiliza<;ao de modelos de mensura<;ao e de informa<;5es que 
possibilitem as melhores decisoes, tendo em vista a otimiza<;ao dos 
resultados da empresa. 

Em sfntese, a responsabilidade da controladoria e avaliar e acompanhar o 

desenvolvimento dos gestores ou das areas de responsabilidade, dando suporte e 

criando condigoes ou sistemas de informagoes adequados que viabilizem a tomada 

de decisoes. 

2.4.2 Fungoes da Controladoria 

Sabre as fungoes designadas a Controladoria, Martins (2005), diz que atraves 

da area de Controladoria pode ser implantado um planejamento estrategico da area 

e que a missao da Controladoria identifica as fases do processo desse 

planejamento. 

Conforms Kanitz (1977) apud Perez Junior (1995, p. 36), as fungoes da 

Controladoria podem ser resumidas nas seguintes: 

• lnformagao: compreende os sistemas contabeis-financeiros-gerenciais; 

• Motivagao: refere-se aos efeitos dos sistemas de controls sabre o 

comportamento; 
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• Coordenagao: visa centralizar informagoes com vistas a aceitagao de 

pianos; 

• Avaliagao: interpreta fatos, informagoes e relat6rios, avaliando os 

resultados por area de responsabilidade, par processes, par atividades 

etc.; 

• Planejamento: assessoria a diregao da empresa na determinagao e 

mensuragao dos pianos e objetivos; 

• Acompanhamento: verifica e controla a evolugao e o desempenho dos 

pianos tragados a tim de corrigir falhas ou de revisa-los. 

Observa-se, portanto, nos itens descritos que ha uma integragao entre a 

Administragao e a Contabilidade da empresa e que estao diretamente relacionadas 

a informagao, que para Controladoria e a mais preciosa ferramenta de trabalho. Mas 

nao podemos deixar de falar da importancia da qualidade dessas informagoes que 

devem ser precisas, completas, confiaveis, relevantes e verificaveis, propiciando, 

assim, ao responsavel par essa area, o" contra/let" um gerenciamento eficaz. 

Baseando-se na distingao feita pelo Institute de Executives Financeiros, 

Horngren (1985, p. 11) lista as seguintes fungoes destinadas a controladoria: 

- Planejamento para o controle; 

- Relat6rios e interpretagao; 

- Avaliagao e assessoramento; 

- Administragao tributaria; 

- Relat6rios para o governo; 

- Protegao de ativos; e 

- Avaliagao economica. 

Avaliando todos esses dados temos que fungao da Controladoria e fornecer 

dados e informagoes, visando sempre mostrar aos executives da empresa os pontos 

estrategicos presente e futuros que poem em perigo a organizagao ou reduzem sua 

rentabilidade, dando suporte informative e influenciando na tomada de decisoes. 
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2.5 0 CONTROLLER 

A palavra "controller' serve para designar o executive, ou gestor titular da 

Controladoria, sendo o principal executor das fungoes dessa area. 

Esse executive e a pessoa que pode utilizar-se dos conhecimentos da 

controladoria para orientar os empresarios a seguirem o melhor caminho durante o 

planejamento, execugao e controle do planejamento estrategico da empresa. 

Essa palavra inicialmente servia para designar o gestor que tinha a tarefa de 

controlar ou verificar as contas. Com a necessidade nas empresas e a propria 

evolugao do profissional, essa definigao tornou-se inadequada, vista nao abranger a 

ampliagao das fungoes do controller. Esse profissional atraves do tempo e das 

mudangas no mercado adquiriu conhecimentos especfficos e genericos, tornando-se 

responsavel em orientar os executives do rumo da empresa. 

Percebe-se atraves das literaturas, tanto atuais quanta as mais antigas, a 

respeito do perfil do controller, que o real papel desse gestor nunca muda, apenas 

se adapta, se renova e acaba incorporando novas atividades. Portanto, seu principal 

papel e que alem de ter os conhecimentos contabeis, ter uma visao econ6mica, 

financeira e estrategica da empresa. 

ludicibus (1991, p. 269), fala do papel do controller da seguinte maneira: 

Gada controller deve adapta-se a formac;:ao e necessidade de informac;:ao de 
seus diretores, sem deixar de tentar influencia-los tambem, no sentido de 
canalizar, suas necessidades informativas em formas repetitivas de 
relat6rios, emanada do sistema contabil. 

Ja no que se refere a posigao do controller ela varia de importancia e 

responsabilidade de empresa para empresa. Em algumas empresas ele apenas faz 

a compilagao de dados para relat6rios, em outras ele pode ser o executive chave 

que auxilia no gerenciamento do planejamento da empresa controlando todas as 

areas. 

Em algumas empresas sua palavra tem um peso maior quando implica em 

decisoes a serem tomadas, em outras ele esta ali somente para orientar os desvios 

e nao tem forga de palavra na decisao dos gestores. 

Com o crescimento da nossa economia e com a globalizagao os controllers 

tem aumentado seu rol de responsabilidades. 
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Nos tempos atuais e com o crescimento da economia e as constantes 

modifica<;6es na legisla<;ao que ocorre entre os mais diversos mercados, e ainda 

com o avan<;o das tecnologias e as mudan<;as cada vez mais rapidas no mercado, 

faz com que o controller tenha suas responsabilidades aumentadas, pois a 

necessidade e de um profissional mais habilidoso com maiores conhecimento se 

experiencias. Este vem incorporando cada vez mais fun<;6es. Hoje este profissional 

deve ser multifuncional com visao ampla conhecimentos de mercado, porem seus 

conhecimentos genericos sao os mais importantes, pois sao ele que irao avaliar os 

pontos chaves, sendo eles fortes e fracas para criar um planejamento estrategico e 

direcionar o caminho a ser seguido pela empresa. 

2.5.1 0 Controller e sua Posi<;ao no Orgahograma da Empresa 

Este profissional ocupa uma posi<;ao estrategica, considerada por muitos 

auto res como uma posi<;ao de Staff junto ao com an do hierarquico da empresa. 

Suas fun<;6es vem sendo descritas pelos autores ao Iongo dos anos de 

diferentes maneiras, variando a visao, conforme variarem as estruturas e metodos 

administrativos das organiza<;6es. 

Mosimann e Fisch (1999, p. 89) citam que "varios auto res qualificam a 

Controladoria como um 6rgao de staff, ja que cada gestor tem autoridade para 

controlar a sua area e se responsabiliza por seus resultados". 

Demais auto res contrap6em dizendo que o controller e um gestor que ocupa 

um cargo na estrutura de linha porque toma decis6es quanta aceita<;ao de pianos, 

sob o ponto de vista da gestao econ6mica. 

Tung (1980, p. 85- 89) descreve a organiza<;ao padrao da controladoria 

afirmando que: 

Nao ha. diferenc;;a entre a organizac;;ao da Controladoria e a dos demais 
departamentos da empresa. 0 controller e, antes de tudo, um executivo de 
staff cuja func;;ao principal e obter e interpretar os dados que possam ser 
uteis aos executivos na formulac;;ao de uma nova polftica empresarial e, 
especialmente, na execuc;;ao desta polftica. 
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Abaixo um organograma mostra duas opg6es sabre o posicionamento do 

controller dentro de uma organizagao, tendo ele ou nao como uma area 

administrativa na empresa. 

I Presidencia I 

0 Controller 

l 
I 1 I 

Gerencia Gerencia Gerencia Controladoria 
Adm inistrativa Finance ira Comercial 

Figura 1 - Organograma do Posicionamento do Controller na Organizagao 

Este profissional ocupa sua posigao funcional utilizando a tecnologia de 

informag6es, atraves de uma visao sistemica coma finalidade de compilar as 

informag6es geradas pelas areas, analisa-las e compara-las ao planejamento 

estrategico. Sua tarefa, ap6s interpretar e avaliar os relat6rios e informag6es das 

areas, dar um feedback e uma posigao aos executives da empresa, tendo em seu 

papel mante-los devidamente informados sabre os rumos que se deve tamar e os 

caminhos a serem seguidos, influenciando e auxiliando dessa forma a tomada de 

decis6es. 

2.5.2 Conhecimentos Necessaries do Controller 

Gada vez mais pecebe-se que os controllers tem novas desafios, a mudanga 

da economia, as mudangas no mercado, a globalizagao tudo isso provoca um uma 

mudanga no nos processes produtivos, criando um sentimento de que ha 

necessidade de obter cada vez informag6es das rotinas empresariais, do mercado 

concorrente e ainda ampliar o quadro de conhecimentos. Seguindo essa tendencia 

percebemos que nesta decada ainda muitos autores perceberam essa mudanga 

incorporam novas tarefas aos controllers. 
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Oliveira, Perez e Silva (2002 p. 21) dizem que em decorrencia das profundas 

mudangas que estao ocorrendo nos processos produtivos e nas tecnicas gerenciais 

e administrativas, as exigencias para o exercfcio do cargo de controller tornaram-se 

complexas e desafiadoras. Afirmam que nao ha mais espago para o profissional do 

passado, que se contentava em cumprir as tarefas rotineiras. 

Os auto res enfatizam que para enfrentar os novos desafios o controller deve 

possuir novas habilidades, como praticas internacionais de neg6cios, controles 

orgamentarios, planejamento estrategico. Ressaltam tambem, que o controller deve 

ser um profissional de facil relacionamento e extremamente habil para vender suas 

ideias. 

Martins (2002, p. 16) diz que o controller deve possuir um entendimento 

preciso das forgas que estao impactando nos resultados econ6micos da empresa, 

mesmo quando tais forgas nao sejam totalmente controlaveis. Assim, ele "passa a 

ter uma importancia absolutamente inestimavel na fixagao dos rumos de qualquer 

empresa". 

Ja chamando a atengao para as novas exigencias do mercado, Oliveira, 

Perez e Silva (2002 p. 21-22) listam os conhecimentos exigidos para o desempenho 

da fungao de controller. 

• Contabilidade e finangas; 

• Sistemas de informag6es gerenciais; 

• Tecnologia da informagao; 

• Aspectos legais de neg6cios e visao empresarial; 

• Metodos quantitativos; 

• Processos informatizados da produgao de bens e servigos. 

Sao inumeros os conhecimentos que um profissional de Controladoria 

deve possuir, nesse sentido, Mosimann e Fisch (1999, p. 95-96) transcreveram de 

Heckert e Willson (1963) algumas caracterfsticas para o desempenho eficaz das 

tarefas. Os autores consideram os seguintes princfpios para nortear agao de um 

controller. 



• lniciativa: deve procurar antecipar e prever problemas no ambito da gestao 

econ6mica global e fornecer as informag6es necessarias aos gestores das 

areas diretamente afetadas; 
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• Visao economica: na fungao de assessoria a outros gestores, deve captar os 

efeitos econ6micos das atividades exercidas em qualquer area, estudar os 

metodos utilizados no desempenho das tarefas da area, sugerir alteragoes 

que otimizem o resultado econ6mico global e suprir o gestor com as 

informag6es necessarias a esse fim; 

• Comunica'fao racional: deve fornecer informagoes as areas, em linguagem 

compreensfvel, simples e util aos gestores, e minimizar o trabalho de 

interpretagao dos destinatarios; 

• Sfntese: deve traduzir fatos e estatfsticas em graficos de tendencia e em 

indices, de forma que haja comparagao entre o resultado realizado e o 

planejado, e nao entre o resultado realizado no perfodo eo realizado no 

perfodo anterior; 

• Visao para o futuro: deve analisar o desempenho e os resultados passados 

com vistas a implementagao de ag6es que melhorem o desempenho futuro, 

pois 0 passado e imutavel; 

• Oportunidade: deve fornecer informag6es aos gestores em tempo habil as 

alterag6es de pianos ou padr6es, em fungao de mudangas ambientais, 

contribuindo para o desempenho eficaz das areas e da empresa como urn 

todo; 

• Persistencia: deve acompanhar os desempenhos das areas a luz de seus 

estudos e interpretag6es e cobrar as ag6es sugeridas para otimizar o 

resultado economico global; 

• Coopera'fao: deve assessorar os demais gestores a superar os pontos fracas 

de suas areas, quando detectados, sem se limitar a simplesmente critica-los 

pelo fraco resultado; 

• lmparcialidade: deve fornecer informag6es a cupula administrativa sobre a 

avaliagao do resultado econ6mico das areas, mesmo quando evidenciarem 

sinais de ineficacia dos gestores. Em bora essa agao possa trazer dificuldades 

no relacionamento interpessoal com tais gestores, deve ter sempre em mente 



o controle organizacional para a otimizagao do resultado econ6mico 

empresarial; 
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• Persuasao: deve convencer os gestores da utilizagao das sugestoes, no 

sentido de tornar mais eficaz o desempenho de suas areas e, 

consequentemente, o desempenho global, desde que haja compreensao dos 

relat6rios gerenciais fornecidos; 

• Consciencia das limitac;oes: embora possa suprir os gestores com 

informagoes economicas, assessora-los quanta as questoes de gestao 

econ6mica e, inclusive, aprovar ou nao seus pianos orgamentarios tendo em 

vista a eficacia empresarial, tera uma influencia mfnima em questoes de estilo 

gerencial, capacidade criativa e perspicacia dos gestores; 

• Cultura geral: o conhecimento das diferengas culturais basicas entre ragas e 

nagoes, o conhecimento das diferengas sociais e economicas entre pafses ou 

blocos economicos e importante para a percepgao de oportunidades e 

ameagas a empresa diante de cenarios estrategicos; 

• Lideranc;a: como administrador de sua area, tern subordinados e compete a 

ele conduzi-los a realizagao de suas tarefas de forma eficiente e eficaz para 

que a empresa atinja seus objetivos; e 

• Etica: deve ter sua conduta profissional firmada em valores marais aceitos de 

forma absoluta e pela sociedade. 

2.5.3 Fungoes do Controller 

Os controllers desempenham diversas fungoes, de diferentes modos, algumas 

dessas atividades nao chegam nem a ser gerenciais, podem ser tecnicas pessoais, 

sendo que nessas, ele atua como urn profissional que nao esteja no comando. 

Alem da fungao desempenhada ele tern algumas medidas basicas a serem 

tomadas para exercer a fungao sendo: 

Ac;ao Orientadora~ Formular e recomendar normas para o funcionamento 

dos departamentos, fazendo com que as polfticas estabelecidas sejam claramente 
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entendidas. Recomendar as modifica96es quando necessarias, ou seja, ao observar 

falhas no processo voltar ao seu infcio e orientar para que seja feito corretamente. 

Agao Corretiva-7 Analisar a entrada de dados e informa9ao, ou seja, corrigir 

os erros antes da elabora9ao dos relat6rios. 

Agao Comparativa-7 Supervisionar a elabora9ao dos relat6rios baseados 

nos resultados atuais das opera96es, em compara9ao com o planejado. 

Agao Diretiva-7 Dirigir atividades internas, de acordo com a polftica aprovada 

pela empresa, orientando, assim a diretoria nas suas decis6es referentes aos 

relat6rios gerenciais. 

Essas medidas basicas tomadas pelo controller sao feitas no decorrer dos 

processes e com uma importancia relevante para atingimento das metas da 

empresa. A A9ao Diretiva e o resultado do trabalho dele, onde direciona a empresa 

atraves das suas opini6es e respaldos para auxiliar a tomada de decis6es dos 

empresarios. 

Ja as tarefas de comando desempenhadas par ele com os conhecimentos 

tecnicos e qualificados, os conhecimentos gerenciais propriamente ditos, definem-se 

como: planejamento, organiza9ao, dire9ao e controle. (NUNES; COELHO, 2000) 

Segundo os autores citados, as tarefas de comando desempenhadas pelo 

controller sao: 

Planejar: Reunir as pessoas, antecipar problemas e oportunidades, tra9as 

estrategias. Ele precisa estar atento as oportunidades e amea9as presentes e 

futuras, para tamar as melhores decis6es que levam a mudan9a e ao futuro 

pretend ida. 

Organizar: Definir o papel das pessoas no processo, saber quais sao as tarefas 

fundamentais da empresa, quem sao as pessoas relevantes de cada area, quais 

processes devem ser executados e como devem ser executados, conhecer as 

normas definir quais sao uteis ao seu trabalho, ou seja, tarefas fundamentais 

para o bam funcionamento da empresa. 

Dirigir: Ter lideran9a em seu perfil, para saber lidar com as pessoas. Necessita 

dar as pessoas a oportunidade de expressarem o maximo de seu talento e 

exercerem o maximo de seus esfor9os no trabalho. E elas s6 farao isso se 

acreditarem na tarefa, na gerencia, se tiverem motiva9ao e estfmulo. A tarefa de 

dirigir e liderar as pessoas para metas comuns, dar-lhes suporte para um 
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desempenho 6timo, motiva-las para um trabalho produtivo e garantir um clima de 

trabalho produtivo, e garantir um clima de trabalho saudavel e gratificante para 

todos. 

Controlar: Manter o controls para que nada se desvie da rota tragada com 

antecedencia. Saber se estao indo para o rumo tragado, analisar como anda a 

produtividade, o uso dos recursos, saber se os recursos disponfveis sao 

suficientes. Controlar para que os objetivos estejam sendo atingidos no padrao 

planejado e esperado para que nada saia fora do caminho desejado. 

Ainda segundo Nunes e Coelho (2000) essas quatro tarefas de comando tem 

como finalidade corrigir os desvios no processo e nao apontar culpados. Afirmam 

ainda que controles bem feitos com informagoes de qualidade sao essenciais para a 

produtividade da area, para crescimento do indivfduo, do grupo e da empresa. 

Na sua grande maioria os autores tentam expressar o seu entendimento da 

fungao do controller afirmando sobre diversos aspectos, vejamos a seguir algumas 

afirmagoes: 

Nakagawa (1987, p. 2) afirma que "cabe ao controller a tarefa de projetar, 

implementar, coordenar e manter um sistema de informagoes capaz de atender 

adequadamente as necessidades informativas do processo de planejamento e 

controls da empresa". 

Ainda Nakagawa (1993, p.13-14) diz que o controller desempenha suas 

fungoes de maneira muito especial, ao organizar e reportar dados relevantes exerce 

uma influencia que induz os gerentes a tomarem decisoes consistentes com a 

missao e objetivos da empresa. 0 autor atribui ao controller a fungao de gerir o 

sistema integrado de informagao da empresa. 

Mendes (1991, p. 17 e 18), citando Sathe, cap. 1, diz que as fungoes e 

responsabilidades do controller foram classicamente definidas pelo lnstituto dos 

Executivos Financeiros na decada de 60, como sendo: 

• Planejamento e controls; 

• Relat6rios e analises; 

• Avaliagao e consultoria; 

• Administragao e planejamento tributario; 
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• Relat6rios governamentais; 

• Prote9ao de ativos; 

• Avalia9ao econ6mica. 

Moscove & Simkim apud Tachizawa (1990 p. 154) atribuem aos controllers as 

seguintes responsabilidades: 

• Sistemas de informa9ao e de contabilidade; 

• 0 exercfcio do controle interno, mediante auditoria interna; 

• A prepara9ao e realiza9ao das analises e estudos econ6mico-financeiros; 

• Administra9ao das questoes tributarias e afins. 

Ja Martins (2002, p. 25) afirma que o controller precisa ser um generalista, 

com capacidade de entender profundamente a empresa em que trabalha e seu ramo 

de neg6cios, alem entender, manejar, criticar metodos, instrumentos de pesquisa e 

analise e ainda precisa entender a forma de atua9ao de um grande numero de 

especialistas funcionais. 0 mesmo autor, Martins (2002, p. 16) complementa dizendo 

que "o controller passar a ter uma importancia absolutamente inestimavel na fixa9ao 

dos rumos de qualquer empresa". 

Tung (1980, p. 84-85) listou as fun96es basicas do controller, de acordo com 

o estatuto dos controllers norte-americanos, entre elas estao: 

• lmplanta9ao e supervisao do plano contabil da empresa, bem como a 

prepara9ao e interpreta9ao dos relat6rios financeiros; 

• Custos da produ9ao e da distribui9ao; 

• Realiza9ao e custeio das contagens ffsicas dos estoques; 

• Prepara9ao e supervisao dos assuntos referentes a impastos; 

estatfsticas e relat6rios; 

• Or9amento; 

• Segura; 

• Fixa9ao de normas-padrao relativas a contabilidade; 

• Fixa9ao de normas relativas aos processes e sistemas de trabalho da 

empresa; 



52 

• Supervisao dos pianos de aquisic;ao de ativo fixo; 

• Manutenc;ao de contratos; 

• Aprovac;ao do pagamento e assinatura dos cheques, notas promiss6rias 

de comum acordo como tesoureiro; 

• Aplicac;ao dos regulamentos da empresa. 

Nota-se que apesar de ocorrerem algumas variac;5es nas afirmac;5es citadas, 

porem muitas das func;5es nao mudaram, apenas ao Iongo do tempo foram 

adaptadas, percebe-se tambem que a medida que o tempo passa vai sendo 

incorporada mais func;5es ao Controller. Seguindo este ritmo, daqui a dez anos 

poderemos ter muito mais func;5es destinadas a este profissional tornando-se cada 

vez mais necessaria a reciclagem dos conhecimentos e participac;ao de cursos que 

promovam o aprendizado de novas tecnicas funcionais. 

Em resumo, o controller e o executive administrative que tem diversos 

conhecimentos para poder guiar a empresa para o melhor caminho. Entre eles, 

conhecer, normas, controles, saber as metas da empresa para que esta trabalhando, 

o objetivo que a mesma deseja alcanc;ar, comparar orc;amentos, fazer o 

planejamento, verificar a contabilidade, as financ;as e ter conhecimentos das novas 

tecnologias do mercado, e ainda ter um 6timo conhecimento de informatica. 

Sua principal func;ao e colher, interpretar e gerar informac;5es que possam ser 

utilizadas na formulac;ao e execuc;ao de um planejamento de acordo com a polftica 

da empresa com eficiencia e eficacia. Ainda tem em seu papel a responsabilidade de 

coordenar e verificar possfveis desvios dos objetivos, assessorando os gestores de 

todas as areas, pois seu objetivo de controle e sobre os processes que decorrem na 

empresa e nao exatamente sobre as pessoas. Cabe a ele tambem verificar se os 

recursos da empresa sao adequados e caso necessaria, implantar sistemas de 

informac;5es gerenciais para um melhor desenvolvimento das areas e ainda uma 

melhor qualidade de informac;oes verificaveis. 

Sua atuac;ao pode levar a reduc;ao de custos, com um planejamento racional 

justo, e fazer com que a empresa maximize seus resultados. 
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2.6 MICRO EMPRESA E A CONTROLADORIA 

Percebe-se que tendo ou nao conhecimento do que e controladoria ela 

sempre existira em uma empresa, seja ela micro ou pequena. Pode-se prever que 

sua estrutura talvez nao tenha ou nao comporte a Controladoria como unidade 

administrativa, mas conforme Mosimam e Fisch (1999, p. 97), uma pequena 

empresa, embora nao haja um 6rgao denominado controladoria para exercer a 

fungao financeira, e suficiente o conhecimento de conceitos financeiros pelos 

gestores para que a fungao financeira possa ser exercida. 

Ja, Willson, Roehi-Anderson & Bragg (1995, p. 39-41) dizem nao ser possfvel 

especificar uma estrutura padrao para a Controladoria que seja aplicada em todas as 

organizag6es. Cada empresa deve decidir como cada fungao pode ser agrupada 

para obter resultados mais efetivos. Alguns fatores devem ser considerados como 

tamanho e natureza dos neg6cios, experiencias dos executives e assessores, 

pessoal, espago ffsico e psicologia organizacional. 

Ja para uma empresa de porte media ou grande, os autores sugerem uma 

estrutura tfpica de Controladoria, on de o Controller esta em nfvel do superintendents 

ou vice-presidents. 

Segundo RESNIK(1990, p.74): 

As grandes empresas podem contratar especialistas para projetar e 
implementar sofisticados controles contabeis e administragao de caixa. Mas 
raramente uma pequena empresa pode se dar ao luxo de contar com esses 
especialistas. E raro e o proprietario-gerente com experiencia ou 
sensibilidade substancial para usar ferramentas basicas de administragao 
( ... ) mas voce precisa administra-los. 

Com tudo isso se verifica que mesmo nas pequenas empresas nao tendo 

uma area especffica de controladoria, ela pode controlar e administrar seu neg6cio 

com o pouco conhecimento e pode claramente vir a desenvolver um profissional 

dessa area, obtendo conhecimentos atraves de cursos para se utilizar das 

ferramentas e obter as habilidades desse profissional, com objetivo de melhorar o 

gerenciamento da mesma. 
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3 RESULTADOS DA APLICA<;AO DA PESQUISA 

3.1 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Quando foi iniciado o processo da pesquisa, eu a autora ja tinha algumas 

teorias e suspeitas de que na grande maioria das microempresas nao seria 

encontrado a area de controladoria ou profissional especializado. Porem para 

embasar essas teorias e suspeitas identificou-se a necessidade de fazer uma 

pesquisa de campo que viesse a validar essas informac;oes. 

Porem resolvi ir um pouco mais Ionge e tambem estudar como esta o grau de 

escolaridade e de controle nas microempresas, assim como seu conhecimento na 

area de controladoria. 

Desta forma, este capftulo expoe a metodologia utilizada para realizar a 

pesquisa de campo que permitiu obter maiores informac;oes a respeito dos 

microempresarios da regiao pesquisada. 

3.2 INSTRUMENTO DA PESQUISA 

Conforme citado no infcio desta monografia, a pesquisa teve a finalidade de 

estudar as microempresas na area de comercio e prestac;ao de servios da regiao do 

Bairro Alto e do Taruma, estes bairros de Curitiba no Parana. 

Com o intuito de saber dos proprietarios de microempresas da regiao citada, 

como esta o nfvel de escolaridade, o grau de controle e o conhecimento a respeito 

de Controladoria. 

Para a pesquisa foi utilizado um questionario contendo 33 (trinta e tres) 

quest6es, alguma enviadas por e-mail a pedido do microempresario e a grande 

maioria foi entregue pessoalmente. Em conjunto, durante o preenchimento das 

quest6es, atraves de uma conversa informal com os proprietarios, foram trocadas 

algumas ideias e ainda foram mostrados alguns controles por parte dos 

microempresarios, o que facilitou a interpretac;ao das respostas obtidas e o 

esclarecimento de alguns pontos. 
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3.3 AMOSTRA PESQUISADA 

0 universe pesquisado compreende somente microempresarios do comercio 

e de presta9ao de servi9os. Foram distribufdos no total 130 questionarios, e foram 

devolvidos 73 (setenta e tres), na grande maioria feita pessoalmente com os 

microempresarios. Oeste total foram exclufdos 3 (tres) questionarios, pois nao 

continham respostas adequadas e nao estavam devidamente preenchidos. 

0 total de questionarios distribufdos em rela9ao aos utilizados na pesquisa 

corresponde a 53,85°/o da amostra. 

3.4 RESULTADOS DA PESQUISA 

Os resultados da pesquisa sera demonstrado atraves de graficos que serao 

comentados, os quais sao resultado da tabula9ao das respostas apresentadas nos 

questionarios. 

De 31 a 40 oDe 41 a 50 o Acima de 50 

Grafico 4- ldade dos informantes em anos completes 

Em rela9ao a idade, o que se nota e que a maioria dos micro empresarios, 

40°/o estao entre 21 a 30 anos. Os demais informantes pesquisados estao entre 33 e 
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40 anos, 20°/o e entre 41 e 50 anos, 23°/o. Ainda temos um percentual de 17°/o de 

informantes acima de 50 anos. 

Nota-se que a maioria dos empresanos sao jovens entre 21 e 30 anos, 

destes 35,71 °/o estao na area de prestagao de servigos, principalmente manutengao 

de maquinas e equipamentos e servigos de informatica, muitos deles em inicio de 

carreira. 

Sexo dos lnformantes 

I o Feminino • Masculino I 
Grafico 5- Distribuigao por sexo 

Observa-se que a maioria 54°/o dos entrevistados sao do sexo masculine, 

dado que confirma a tradigao masculina no setor comercio e principalmente 

prestagao de servigos. Contudo verifica-se o potencial de crescimento do sexo 

feminino onde 46°/o da amostra sao do sexo feminino. 
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Escolaridade do Proprietaries 

Grcifico 6- Escolaridade dos informantes 

Do universo pesquisado, 72°/o tem completo apenas o 2° grau, o que 

representa na pesquisa 50 (cinquenta) pessoas. Dessas 50 (cinquenta) apenas 3 

(tres) delas estao cursando nfvel superior e o mesmo curso, Administrac;ao de 

Empresas. Estes dados comprovam que ainda ha uma certa resistencia em fazer 

uma curso de nfvel superior, seja par motivos financeiros ou nao. Em conversa 

informal, muitos deles acreditam estarem capacitados para fazer os controles da 

empresa, nao achando necessidade em fazer um curso na area de gestao. 

Grafico 7- Ramo de Atividade 
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Observa-se que a grande maioria dos empreendimentos sao pequenos 

comercios, 71 °/o, e o restante da amostra pesquisada, 29°/o trabalha com prestagao 

de servigos. 

0 comercio local tanto no Bairro alto como no Taruma, tambem observada, 

sao principalmente pequenas lojas de variedades e loja de roupas. Deixando pouco 

espago para a prestagao de servigos. 

Grafico 8- Empregos Formais x Empregos lnformais 

Quando se perguntou quantos funcionarios trabalham na empresa e quanta 

nao sao registrados, percebemos que 0 primeiro impulso dos microempresarios e 

falar todos os citados sao registrados, com medo de alguma divulgagao. Porem na 

conversa informal, foi facil convence-los de que nao seria divulgado nenhum dado 

da empresa. Percebeu-se essa reagao em empresas um pouco maiores, e em frente 

a ruas de muito trafico. 

Contudo, a pesquisa mostra que ainda a maioria dos empregos sao informais, 

53°/o contra 4 7°/o registrados. 

Em face desses dados, a media e de 1 ,57°/o de empregados registrados por 

empresa. 
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D Familia res na Em pre sa • Nao tem 

Grafico 9- Familiares Trabalhando na Empresa 

Em relac;ao ao numero de familiares que trabalham nas microempresas o 

percentual continua alto, porem muitos destes estavam desempregados e hoje 

auxiliam seus parentes nos neg6cios. Sao 71 °/o de familiares trabalhando nestas 

empresas e apenas 29°/o possuem funcionarios que nao parentes. 

o Especializadas • Nao Especializadas 

Grafico 10- Especializac;ao em Relac;ao ao Ramo de Atividade 
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Das 70 (setenta) microempresas, praticamente a metade, 51 °/o tem algum tipo 

de especializac;ao no seu ramo de atividade. Entende-se nesse caso, nfvel superior 

e cursos especfficos da atividade. 

Pode-se dizer que muitos sao OS proprietaries que sao especializados e OS 

funcionarios apenas aprendem o trabalho, ou como no comercio, simplesmente 

atendem os clientes. 

Pr6-Labore 

Grafico 11 - Retirada de Pr6-labore 

Conforme questionado a respeito, a pesquisa apontou que apenas 26°/o 

representada por 18(dezoito) proprietaries fazem uma retirada de mensa! - o pr6-

labore contra 74°/o que nao o fazem. 

A nao retirada de pr6-labore pode ajudar a comprovar o baixo nfvel de 

controle financeiro na empresa. 
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Grau de Utiliza~ao dos Recursos, 
Pessoais 

Grafico 12 - Utilizagao dos Recursos Financeiros da Empresa com Despesas 

Pessoais 

Este item aponta que praticamente a metade delas, 51 °/o, misturam suas 

contas pessoais com as da empresa. Estes micro empreendedores acabam por 

pagar suas contas pessoais com recursos provides da empresa, o mais grave e que 

utilizam cheques em nome da empresa para compras e pagamento de despesas 

pessoais. 

Controle 

Grafico 13 - Utilizagao de Computadores 
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Nessa amostra percebeu-se, que mesmo com facilidade de se ter um 

computador ou mesmo aprender a lidar com a informatica, ainda assim 40°/o dos 

pesquisados utilizam-se de controles manuais, normalmente, conforme observado 

em pequenos cadernos. Com maior percentual sendo a maioria 60°/o o que 

representada 46 (quarenta e seis) empresas, utiliza-se de computadores para um 

melhor controle. 

Ainda nesta pesquisa, porem nao representada graficamente, constatou-se 

que destas 46 empresas, apenas 20 delas utilizam-se da internet para contato com 

clientes, fornecedores, pesquisa de pregos e pedidos on-line . 

. o Compras/Safdas • Vendas/Entradas o Gastos 

o Estoques • Outros controles 

Grafico 14- Controles Feitos nas Microempresas 

Quanta aos controles feitos pelos informantes, todos fazem algum tipo de 

controle seja ele manual ou informatizado conforme ja informado. 0 que se percebe 

neste grafico e que nem todos fazem estes controles, na maior parte deles e feito 

somente controle de Compras/Safdas e Vendas/Entradas. 

Entende-se como Compras para estabelecimentos comerciais, Safdas para 

prestagao de servigos, assim como Vendas para comercio, Entradas (contrato com 

clientes, fechamento de servigos) nas de prestagao de servigos. 
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Empresas X 

Grafico 15- Empresas x Planejamento 

Conforme demonstrado na pesquisa 51 °/o fazem algum tipo de planejamento. 

Nao necessariamente representa que seja planejamento estrategico, segundo 

conversa informal com os pesquisados. Os outros 49°/o nao fazem nenhum tipo de 

planejamento. 

Controle Contabil 

o Proprio • Somente do Contador 

Grafico 16 - Controle Contabil 
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Em relagao aos controles financeiros/contabil, em todos os casos e fe ito 

atraves do contador. Alem do controle do contador, em 77°/o dos casos os 

microempresarios ainda possuem algum tipo de controle proprio nesse sentido. 

Grafico 17- Comparagao de Orgamentos 

Conforme nos mostra a pesquisa, 57°/o dos microempresarios fazem uma 

comparagao do orgado do perfodo anterior como orgado atual para verificar alguma 

grande diferenga e o motivo. Nas demais, 43°/o nao fazem comparatives. 

Depreciactao de Bens e/ou Equipainentos 

>-, 'i ';~ 

j D-~~~ ~ Nio faz 1· 

Grafico 18- Depreciagao de Bens e/ou Equipamentos 
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Quando falado em depreciagao, notou-se que alguns dos empreendedores, 

notadamente com mais 40 anos nao sabe o significado de depreciar um bern ou 

equipamento. 

Na pesquisa conclui-se que apenas 17°/o fazem a depreciagao de bens e/ ou 

equipamentos, na maioria os que utilizam maquinarios, ferramentas e principalmente 

computadores, na prestagao de servigos. 

o Acham Necessario • Nao Acham Necessario 

Grafico 19- Necessidade de Profissional de Controladoria 

Na grande maioria esses pequenos empreendedores nao sabem qual a 

fungao do controller na empresa, pensam que seu papel e somente fazer as 

planilhas de controle e dar sua opiniao. Mesmo assim 34°/o acreditam na 

necessidade deste profissional dentro de seu estabelecimento como objetivo de uma 

melhor administragao do mesmo. No restante 66°/o responderam nao acharem 

necessaria, alegando que por ser um pequeno empreendimento nao veem 

necessidade. Em todos os casas tambem alegaram que desconhecem as fungoes 

deste profissional. 
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Grafico 20- lnformantes que Contratariam urn Profissional de Controladoria 

Essa questao encontrada na pesquisa, embora no meio do questionario, foi 

pedida aos mesmos que respondessem par ultimo, devido ao fato de nao saberem 

as fungoes desta area. 

Ap6s uma rapida explicac;ao do que vern a ser a area de Controladoria, no 

que ela auxiliaria o estabelecimento e falado tambem da importancia deste 

conhecimento, apenas 9°/o responderam que contratariam urn profissional desta 

area, ou mesmo quando houver maior necessidade ou recursos disponfveis, 

achariam importante a especializac;ao nesta area. 

Desta forma, com a junc;ao de todos estes dados, associados ainda as 

conversas informais com os micro empreendedores e mais algumas perguntas nao 

apresentadas graficamente, chega-se ha alguma conclus6es, que serao retratadas 

no proximo capitulo. 
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CONCLUSOES E RECOMENDA<;OES 

A empresa, de modo geral, e a institui<;:ao mais importante do mundo 

moderno, cuja vontade nao raras vezes acaba por se sobrepor ate mesmo a de 

Estados soberanos, tambem as microempresas passaram de algum tempo pra ca, 

representando as menores celulas dessa estrutura chamada mercado, a interferir 

substancialmente nao s6 na economia, mas tambem na sociedade e na polftica dos 

pafses, dentre os quais o Brasil. 

As microempresas e empresas de pequeno porte apesar de se 

caracterizarem por pequenas celulas produtivas, reduzidas tanto no numero de 

membros quanta no nfvel da produ<;:ao e comercializa<;:ao, somadas representam a 

"mola propulsora" da economia contemporanea, seja na gera<;:ao de empregos, 

arrecada<;:ao de tributos ou circula<;:ao do capital, marcando, na maioria das vezes, 

pelo carater informal. 

Por este motivo, o presents trabalho analisou somente microempresarios do 

comercio e de presta<;:ao de servi<;:os, distribuindo 130 questionarios feitos 

pessoalmente com os microempresarios. 

Os resultados de pesquisa realizada evidenciam o perfil do profissional da 

area de controladoria,suas necessidades e requisitos necessarios para 

desempenhar a fun<;:ao controladoria, bem como princfpios norteadores da a<;:ao do 

controller. 

Primeiramente, em rela<;:ao a idade dos empresarios, o que se nota e que a 

maioria dos micro empresarios, estao entre 21 a 30 anos, profissionais que estao na 

area de presta<;:ao de servi<;:os, principalmente manuten<;:ao de maquinas e 

equipamentos e servi<;:os de informatica, muitos deles em inicio de carreira. 

Foi observado na pesquisa que a maioria dos entrevistados sao do sexo 

masculino, confirmando a tradi<;:ao masculina no setor comercio e principalmente 

presta<;:ao de servi<;:os, todavia, nao se deixando de reconhecer o potencial de 

crescimento do sexo feminino no setor. 

No que diz respeito ao nfvel de escolaridade dos pesquisados, percebeu-se 

que 72% tem completo apenas o 2° grau, dado que comprova certa resistencia dos 

profissionais da area em cursar uma escola superior, quer por motivos financeiros ou 

nao. lnfelizmente observa-se na visao do dia a dia uma grande parcela dos micro 

empresarios ainda pensam, por exemplo, que nao seria vantagem estudar quatro, 
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cinco anos para tornar-se um gestor empresarial, pois pensam, em sua maioria, que 

qualquer um pode ser administrador, que nao e preciso estudar tanto e perder tempo 

com isso, que tendo qualquer formagao academica sera um bom administrador. 

Porem essas pessoas estao fora da realidade empresarial, pois hoje em dia, e cada 

vez mais se percebe que o mercado vai em busca de pessoas cada vez mais 

qualificadas profissionalmente. 

Com respeito ao ramo de atividade, concluiu-se, pela pesquisa, que a grande 

maioria dos empreendimentos sao pequenos comercios. 

Houve muita dificuldade em determinar dados mais complexos sobre servigos 

informais e formais, tendo em vista o compromisso com o sigilo das empresas, 

especialmente as um pouco maiores. Apesar disso, a maioria dos empregos sao 

informais, 53% contra 47% registrados. 

Considerando o numero de familiares que trabalham nas microempresas o 

percentual continua alto, havendo 71% de familiares trabalhando nestas empresas 

pesquisadas. 

Um dado alarmante diz respeito ao nfvel de especializagao das empresas em 

seu ramo de atividade, pois a pesquisa evidenciou que apenas metade tem algum 

tipo de especializac;ao. Nao e a economia a unica responsavel pelo desemprego e 

os problemas sociais causados por ele. 0 grande vilao e o despreparo das pessoas 

que administram estas empresas, as vezes os pr6prios empreendedores, que sao 

brilhantes em suas ideias de neg6cios, mas que nao se concentram em suas 

especialidades, outras vezes por profissionais especialistas em outras areas, que se 

tornam "gestores" de suas empresas ou de terceiros, o que faz com que a sociedade 

perca bons empreendedores e bons especialistas em suas formagoes para ganhar 

administradores sem a instruc;ao necessaria. 

Entre os empregados, apenas 26% fazem uma retirada de mensa! do pr6 

Iabore, o que demonstra o baixo nfvel de controle financeiro na empresa. 

Concluiu-se pela observac;ao em campo que e comum que micro 

empreendedores paguem suas contas pessoais com recursos providos da empresa, 

muitas vezes fazendo uso de cheques em nome da empresa para compras 

pessoais. 

Todos os empresarios fazem algum tipo de controle, na maior parte, controle 

de Compras/Safdas e Vendas/Entradas. Dessa maneira, nao surpreende que os 

controles financeiros/contabil, sejam feitos atraves do contador. No que se refere aos 
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controles atraves de formularies, nota-se que, embora as empresas registrem seus 

dados, nao sabem utiliza-los como informac;oes para as tomadas de decis6es. E 
bom lembrar que a disseminac;ao e a popularizac;ao dos computadores trouxeram 

grandes beneffcios as empresas e isso possibilitou a melhoria da qualidade dos 

servic;os e o encurtamento dos prazos para sua execuc;ao e o arcabouc;o da 

estrutura conceitual contabil deve ser aplicado na pratica, em todas as dimens6es e 

nfveis de entidades de usuarios. Desta forma, o banco de dados ira auxiliar e 

consolidar o mais importante instrumento aos contabilistas que sao os dados, 

informac;oes em diversos nfveis e esferas. 

Apesar disso, a despeito do progresso tecnol6gico, e grande a incidencia de 

controles manuais, cadernos, sendo que, muito poucas empresas fazem uso da 

internet para contato com clientes, fornecedores, pesquisa de prec;os e pedidos on

line. 

Por mais surpreendente que seja alguns empreendedores, notadamente com 

mais 40 anos nao sabem o significado de depreciar um bem ou equipamento, 

apesar do trabalho realizado. Da mesma maneira, muitos nao sabem o significado 

da func;ao do controller na empresa, acreditando, portanto, nao ser este 

conhecimento necessaria, nem tao pouco este profissional. 

0 tomador de decis6es que atua no sistema empresarial nao pode decidir 

sem dispor de informac;oes pois podera provocar decis6es ineficazes que 

acarretarao graves consequencias a empresa. Com relac;ao aos calculos do custo de 

cada atividade desenvolvida na empresa, esta forma de proceder e que permits 

produzir resultados mais precisos e confiaveis, constituindo em uma ferramenta 

importante nao s6 para os custos, mas tambem para analise e aperfeic;oamento de 

todos os processo da empresa. 

Se a empresa nao tem este controls, fica-lhe diffcil sobreviver no meio 

competitive. 

Por fim, conclui-se que para as empresas e preciso desenvolver um esquema 

melhor de controls de custos, alem do trabalho do contador, alem de algumas 

ferramentas gerenciais que, nao somente mostrando dados, possam auxiliar nas 

tomadas de decis6es. 

Assim sendo, recomenda-se que se ampliem os recursos tecnol6gicos de 

forma que os mesmos possam dar um acompanhamento mais racional, real e efetivo 

do que a empresa alcanc;ou ou alcanc;ara, em termos de resultados. 



70 

Tem-se, a partir daf, que o novo paradigma que se instalou na formula<;ao do 

ambiente econ6mico mundial, quebrando sua inercia, foi o crescente processo de 

globaliza<;ao da economia, trazendo ao mundo capitalista uma serie de novas 

desafios e a necessidade praticamente imediata de ajustes, no sentido de 

adequa<;ao das estruturas empresariais a nova realidade. 

Refletindo sabre a visao acima citada, que grande parcela da comunidade, 

em especial os micro empresarios tern uma visao distorcida sabre a administra<;ao 

de um pequeno neg6cio, ha uma grande necessidade de orienta<;ao voltada para os 

processos dentro das organiza<;6es. Pode-se pensar que existem as consultorias 

administrativas que poderiam auxiliar e orientar um micro empreendedor. Mas 

mesmo assim a visao desses micro empresarios e pensar que ao inves de um 

consultor ajudar, ele ira mudar sua forma de trabalhar, bagun<;ando seu estilo de 

"administra<;ao". 

E preciso mudar este pensamento pais um consultor estara apenas ajustado 

as fun<;6es com a finalidade de otimizar os recursos, eles devem ser vistas como 

parceiros na consolida<;ao de suas empresas. 

Profissionais de Gestao Empresarial, controllers, veem esse cenario 

constantemente em seu cotidiano, seja oferecendo consultorias ou como 

funcionarios das organiza<;oes, por isso estao mais que preparados para mudar as 

empresas e a realidade social do nosso pafs. 

Nesse aspecto, o maior medo dos micro empresarios e a aceita<;ao do 

profissional em Gestao Empresarial, seria o custo do investimento, a realidade 

financeira das micro e pequenas empresas, nem sempre comporta esse 

investimento. Uma solu<;ao seria contrata<;ao de Consultorias empresariais, um 

investimento. 

0 Brasil precisa se preparar, o pafs precisa crescer, as empresas precisam 

crescer e enfrentar a competitividade com profissionalismo. Mais empresas 

administradas por profissionais, melhores resultados, mais empregos, mais justi<;a. 

A partir disso, e fundamental que o profissional se atualize, nao apenas no 

sentido tecnol6gico, mas tambem que fique por dentro das teorias de gestao e 

administra<;ao. Mesmo nao tendo um curso universitario, e possfvel obter 

conhecimento atraves de cursos, livros ou mesmo, internet. 

A partir deste trabalho e analise dos resultados, espera-se que o controller 

participants da pesquisa possa comparar as suas fun<;6es, forma<;ao e habilidade 
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com a de seus pares e com as ex1gencias do mercado, e que o aluno ou o 

profissional possa aprofundar-se um pouco mais nos estudos da controladoria tendo 

a certeza de que o controller e um profissional cada vez mais indispensavel e 

altamente estrategico no fornecimento da visao crftica a gestao da empresa. 

Por fim, sugere-se as micro empresas pesquisadas que elaborem um modelo 

de relat6rio contabil que venha a atender as necessidades prioritarias da pequena 

empresa. Estes relat6rios existem para "download" na internet gratuitamente, 

juntamente com outros modelos mais ou menos elaborados e que podem 

efetivamente auxiliar o profissional. 
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ANEXO I- QUESTIONARIO 

Este questionario tem o intuito de conhecer como sao feitos os controles nas 
microempresas, qualificac;oes pessoais dos funcionarios e o nfvel de conhecimento 
das mesmas na area de controladoria. 

Perfil do Proprietario 

1. Qual sua idade em anos? Sexo? 

ldade: __ _ Feminino ( Masculino ( ) 

2. Qual sua escolaridade? 

)1° grau ( )2° Grau 
)2° Grau Tecnico em _____ _ )Superior em ______ _ 
)P6s-graduado em _____ _ )Outros, ________ _ 

3. Atualmente faz algum curso de aperfeigoamento, uma nova graduac;ao, p6s
graduac;ao ou algo que traga algum beneffcio para a empresa? 

)Sim Qual(is)? _____________________ _ 

) Nao 

Dados Empresariais 

1. Qual o ramo de atividade de sua Microempresa? 

2. Quantos funcionarios trabalham na empresa? 

3. Quantos funcionarios sao registrados e quantos nao sao? 

4. Existem familiares que trabalham na empresa?Quantos? 

5. Das pessoas que trabalham na empresa incluindo o proprietario, quantos deles 
possuem alguma qualificac;ao na area de trabalho? De que tipo? 
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. Voce ( proprietario) possui uma retirada mensa! (pr6-labore)? 

7. Voce utiliza os recursos da empresa, (caixas e banco) talao de cheques etc. em 
nome da empresa para pagamento de suas despesas pessoais? (Exemplos: 
Pagamento de aluguel, prestagao autom6vel, prestag6es de compras com vestuario 
e etc.) 

( )Sim ( )Nao 

8. Utiliza Computadores no dia a dia? 

)Sim quantos? ( )Nao 
)Com Internet ( )Sem Internet 

8.1 Se com Internet, para que voce utiliza este beneffcio? 

( )Contatos com clientes 
pregos 
para uso pessoal 

( )Contato com fornecedores 
( )Faz Pedido (on-line) 

)Pesquisas de 
)Utiliza apenas 

9. Quais sao as informag6es indispensaveis para o desenvolvimento do seu 
neg6cio? 

10. Seu estabelecimento utiliza-se de que forma de banco de dados (informag6es) 
para controle? Que tipo de controles sao feitos? 

)Controle de Compras 

)Controle de Vendas 

)Controle de Estoque 

)Controle de gastos 

)Outros ________________________ _ 

11. De que forma e feito o controle de sua empresa? 

( )Manual ( )lnformatizado 

12. E: feito algum tipo de controle das fungoes financeiras? Quais os mecanismos 
utilizados para efetuar esse controle? Quem faz esse controle, contador ou pessoa 
especlfica ou voce mesmo (Proprietario)? 

13. 0 planejamento estrategico "planejamento geral futuro" da empresa e feito de 
quanta em quanta tempo? 

( )Semestral 
( )Nao e feito 

( )Anual ( )Outros, _____________ _ 



14. Quando ha necessidade de um rapido acesso as informacoes contabeis, estas 
estao a mao em quanta tempo? 

( )Minutos ( )1 Hora ( )Mais de 1 Hora 

15. De que forma vern a lnformagao? 

( )Pianilhas Manuais ( )Pianilhas Computador ( )Pianilhas na rede 
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16. Todas as pessoas envolvidas no processo ( orgamento) tern acesso com rapidez 
as informag5es Orgadas? 

( )Sim ( )Nao 

17. Seguindo o raciocfnio da questao anterior, e feito um comparative do orgado do 
perfodo anterior com o orgamento atual? 

( )Sim ( )Nao 

18. E feita a depreciagao dos equipamentos, ferramentas e maquinarios da 
empresa? 

( )Sim ( )Nao 

19. Existem mais pessoas que participem, auxiliem no processo decis6rio (opinam)? 

( )Sim ( )Nao 

20. Quem e 0 responsavel pela tomada de decisao final? 

( )Eu mesmo ( )Outros ( fungao) ______________ _ 

21. Que instrumentos voce utiliza para dar base as suas decis5es? 

22. Em relagao aos investimentos na empresa, ha algum estudo da viabilidade dos 
mesmos? 

( )Sim D( )Nao 

23. Sua empresa possui area de Controladoria ou profissional qualificado? 

)Sim ( )Nao 

23.1 Caso a resposta seja sim, como este profissional qualifica-se durante a 
carreira? 

)Participa de Seminaries e congresses 
)Estuda atualmente fazendo cursos de aperfeigoamento na area 



( )Faz cursos ligados a area de no mfnimo 6 em 6 meses 
( )Nao tem feito qualificagoes nos ultimos 6 meses 

23.2 Este Profissional e incentivado financeiramente a fazer cursos de 
aperfeigoamentos durante o ano? 

( )Sim ( )Nao 

23.3 Caso seja nao a resposta, quais os motivos pela qual a empresa nao 
possui um profissional desta area? 

( )Gusto e Baixos Recursos ( )Nao acho necessario 
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( )Eu mesmo fago esse papel ( )Desconhego o trabalho deste profissional 

24. Em sua opiniao o que acha que um profissional da area de controladoria 
auxiliaria em sua empresa? 

)A fazer orgamentos 
)Com informag6es para tomada de decis6es 
)A indicar possfveis desvios de objetivo 
)Avaliagao dos relat6rios das areas 
)Nao sei 

25. Em sua opiniao, quais das fungoes abaixo, devem ser desempenhadas por um 
profissional de controladoria? 

)Fazer os orgamentos da empresa 
)Decidir os pontos estrategicos a serem tornados 
)lnterpretar e gerar relat6rios e informag6es que possam ser usadas na 
formulagao e execugao da holfstica da empresa 

)Fazer um comparative do atual orgamento com dos perfodos anteriores 
)Corrigir possfveis desvios do objetivo da empresa 
)Localizar e apontar os culpados por algum tipo de erro em levantamento de 
dados e orgamentos 

)Criar condig6es que favoregam a tom ada de decis6es 
)Gerar informag6es regulamentadas para o mercado 
)Fazer o Balango patrimonial da empresa 
)lnterpretar e reportar dados relevantes 
)Tem a responsabilidade de planejar e implantar um sistema de informag6es 
adequado 

26. Sua empresa utiliza algum servigo de consultoria? 

( )Sim. Qual? _____ _ ( )Nao 

27. 0 senhor ve necessidade de um profissional desta area na sua empresa? 

( )Sim ( )Nao 



28. 0 senhor contrataria urn profissional desta area? 

( )Sim ( )Nao 

29. 0 senhor acredita que na sua empresa seja necessaria e importante ter urn 
profissional de Controladoria? 
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( )Sim ( )Nao Qual o motivo? ______________ _ 

30. Qual o motivo de o proprietario, gestor ou responsavel pela empresa nao obter 
conhecimentos ou estudar para se profissionalizar nesta area? 

31. Caso seja voce o responsavel pela tomada de decisoes, ve alguma necessidade 
em se especializar em controladoria? 

( )Sim ( )Nao Porque? __________________ _ 

32. Voce auxiliaria financeiramente este profissional para aperfei<;oamento? 

( )Sim ( )Nao 

33. Qual sua opiniao final sabre o contexto das questoes que se referem ao controle 
da sua empresa e ao conhecimento que se deve ter sabre controladoria para o 
benefico da empresa? 

Por gentileza, gostaria algum contato (telefone, e-mail e etc.) para que no final desta 
pesquisa eu possa fornecer-lhes a conclusao e algumas recomenda<;6es. 

Obrigada pela colabora<;ao nesta pesquisa. 

Liege Bortolanzza 
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ANEXO II- CARTA-CIRCULAR N°. 64/2002 

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2002 

Ass.: Porte das empresas 

0 Superintendents da Area de Relacionamento com lnstituigoes Financeiras, no uso 
de suas atribuigoes, COMUNICA aos AGENTES FINANCEIROS e 
ARRENDADORAS que os valores utilizados para a classificagao de porte das 
empresas passam a ser aplicados tambem para as operagoes com garantia de risco 
por conta do Fundo de Garantia para a Promogao da Competitividade- FGPC. 

PORTEDASEMPRESAS 
Para efeito de enquadramento nas condigoes de financiamento de todos os 
Programas que estabelecem a classificagao de porte, deverao ser observadas as 
seguintes categorias de empresas: 

• Microempresas: receita operacional bruta anual ou anualizada inferior ou igual 
a R$ 1.200 mil (um milhao e duzentos mil Reais); 

• Pequenas Empresas: receita operacional bruta anual ou anualizada superior 
a R$ 1.200 mil (um milhao e duzentos mil Reais) e inferior ou igual a R$ 
10.500 mil (dez milhoes e quinhentos mil Reais); 

• Medias Empresas: receita operacional bruta anual ou anualizada superior a 
R$ 10.500 mil (dez milhoes e quinhentos mil Reais) e inferior ou igual a R$ 60 
milhoes (sessenta milhoes de Reais); 

• Grandes Empresas: receita operacional bruta anual ou anualizada superior a 
R$ 60 milhoes (sessenta milhoes de Reais). 

Na hip6tese de infcio de atividades no proprio ano-calendario, os limites acima 
referidos serao proporcionais ao numero de meses em que a pessoa jurfdica houver 
exercido atividade, desconsideradas as fragoes de meses. Nos casos de empresas 
em implantagao, sera considerada a projegao anual de vendas utilizada no 
empreendimento, levando-se em conta a capacidade total instalada. 
Quando a empresa for controlada por outra empresa ou pertencer a um grupo 
economico, a classificagao do porte se dara considerando-se a receita operacional 
bruta consolidada. 
Nas operagoes com garantia de risco por conta do Fundo de Garantia para a 
Promogao da Competitividade- FGPC, deverao ser considerados, ainda, os demais 
criterios de enquadramento no Fundo. 
Esta Carta-Circular entra em vigor nesta data, ficando revogadas as Cartas
Circulares n°. 35/2001, de 29.08.2001, e n°. 54/2002, de 12.09.2002. 

Jose Eduardo de Carvalho Pereira 
Superintendents Area de Relacionamento com lnstituigoes Financeiras 
BNDES 
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Regime Fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SEBRAE/ 
PR 
Receita Estadual 

Regime Fiscal das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte 
Decreta n°. 7.526 de 21.11.2006 

Este regime diferenciado possibilita a aplicagao do princfpio de progressividade, uma 
vez que a graduagao da carga tributaria ocorre em fungao do faturamento das 
empresas. 

Microempresa 

Aquela que tiver receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 ( trezentos e 
sessenta mil reais), no anode seu enquadramento ou no ano anterior, se estiver em 
atividade. 

Empresa de Pequeno Porte - EPP 

Aquela que tiver receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 ( trezentos e 
sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 ( dais milh5es e 
quatrocentos mil reais), no anode seu enquadramento ou no ano anterior, se estiver 
em atividade. (Artigo 407, incisos I e II do RICMS/PR). 

0 que e Receita Bruta? 

Para efeitos de enquadramento considera-se receita bruta o valor total das safdas 
de mercadorias e das prestag5es de servigos, promovidas em conjunto por todos os 
estabelecimentos da empresa, exclufdos os valores correspondentes a prestag5es 
de servigos compreendidos na competencia tributaria dos Municfpios, safdas 
canceladas, descontos incondicionais concedidos, devolug6es de mercadorias 
adquiridas, transferencias em operag5es internas e operag5es internas decorrentes 
de remessas para deposito, armazenagem, demonstragao, feira ou exposigao, 
industrializagao ou conserto. 
A receita bruta sera auferida no perfodo de 1 o de janeiro a 31 de dezembro e pod era 
ser calculada proporcionalmente ao numero de meses de efetiva atividade. 

Quem pode optar pela microempresa? 

0 Regulamento do ICMS, em seus Art. 406 a 416-C, estabelece as diretrizes para os 
contribuintes que optarem pelo Regime Fiscal das Microempresas e das Empresas 
de Pequeno Porte. 

Quem nao pode optar pela microempresa? 

(Art.409 do RICMS/PR) 

Nao podera a empresa: 
Constitufda sob a forma de sociedade por ag5es ou em que o titular ou s6cio seja 
pessoa jurfdica; 



Que realize operag5es relativas a: 
Armazenamento e deposito de produtos de terceiros; 
Produgao e extragao de produtos primaries; 
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Que preste servigos de transporte interestadual ou intermunicipal; 
Em que o titular ou s6cio participe de outras sociedades comerciais cuja receita 
bruta no ano anterior, em sua totalidade, seja superior ao valor equivalents a R$ 
2.400.000,00 ( dois milh5es e quatrocentos mil reais); 
Eleito substitute tributario em relagao a operag5es subsequentes. 

Enquadramento 

0 enquadramento no Regime Fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte sera realizado mediante opgao expressa do contribuinte, observado o disposto 
em Norma de Procedimento Fiscal n°. 008/2003. 
Se a empresa nao se enquadrar em nenhuma das restrig5es ao enquadramento e 
se a sua receita bruta anual for inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milh5es e 
quatrocentos mil reais), o contribuinte deve comparecer a Agencia de Rendas de seu 
domicflio tributario, apresentando o Documento Unico de Cadastre - DUC, em duas 
vias, preenchendo os seguintes campos: 

Campo 2 (lnscrigao no CAD/ICMS); 
Campo 3 (Natureza do Pedido)- Item 2; 
Campo 4, item 17, assinalando no subitem "9 Outro" e preenchendo o "TIPO" 
com a sigla MIC; 
Campo 10 (Responsavel) 

(artigo 408 do RICMS/PR) 

ATEN<;AO: 

0 contribuinte atualmente optante pelo SIMPLES/PR, sujeitar-se-a ao 
enquadramento de oficio no novo Regime Fiscal das Microempresas e das 
Empresas de Pequeno Porte de que trata o Decreta n°. 246/03. 
As empresas enquadradas de offcio no Regime Fiscal das Microempresas e das 
Empresas de Pequeno Porte que deixarem de apresentar a Declaragao Fisco 
Contabil - ano base 2005, nos prazos estabelecidos na legislagao serao 
automaticamente desenquadradas e inseridas no regime normal de tributagao, 
podendo ser reenquadradas, a pedido, desde que cumpram os requisites para 
enquadramento. 
No enquadramento de offcio sera considerada como estabelecimento centralizador a 
matriz, com base no Cadastre Nacional de Pessoa Jurfdica - CNPJ, ou, na 
inexistencia desta no CAD/ICMS, o estabelecimento da empresa com inscrigao mais 
antiga. 

Legislagao: 

Regulamento do ICMS - Art. 406 a 416-C 
Orienta a respeito das condig5es gerais para enquadramento das empresas que 
optarem pelo Regime das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte. 
Regulamento do ICMS- Art. 56, lnciso Ill 
Orienta sobre os prazos de pagamento para as empresas enquadradas na 
m icroem pre sa. 
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Formas e Prazos de Recolhimento 

(Art.41 0 ) 

Formas de Recolhimento: 
A parcela de receita bruta mensa! do conjunto de estabelecimentos da 
microempresa e da empresa de pequeno porte, ate R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 
fica desonerado do ICMS. 
As microempresas e as empresas de pequeno porte, ficam sujeitas ao recolhimento 
mensa! de ICMS de valor equivalents ao somat6rio do resultado da aplicagao dos 
seguintes percentuais sobre a receita bruta mensa! do conjunto de seus 
estabelecimentos: 

2% (dois pontos percentuais), sobre a parcela de receita bruta que exceda 
R$ 30.000,00 ( trinta mil reais) e seja igual ou inferior a R$ 66.000,00 
(sessenta e seis mil reais); 
3% (tres pontos percentuais), sobre a parcela de receita bruta que exceda R$ 
66.000,00 (sessenta e seis mil reais) e seja igual ou inferior a R$ 166.000,00 
(cento e sessenta e seis mil reais); 

- 4% (quatro pontos percentuais), sobre a parcela de receita bruta que exceda 
R$ 166.000,00 (cento e sessenta e seis mil reais). 

A tabela abaixo apresenta os valores a deduzir: (exemplo) 

Faturamento Tributavel (R$) Ali quota Valor a deduzir (R$) 

Ate 30.ooo,oo lsento -

Ate 66.ooo,oo 2% 600,00 

Ate 166.ooo,oo 3% 1.260,00 

Acima de 166.000,00 4% 2.920,00 

Prazos de Recolhimento : Recolhimento Mensal 

Pagamento no mes subsequente ao da Receita Bruta mensa! apurada, de acordo 
com o algarismo final da lnscrigao Estadual (8° numero) do estabelecimento 
centralizador, desprezando-se os dfgitos verificadores: 

-ATE 0 DIA 11- FINAlS 1 e 2; 
-ATE 0 DIA 12- FINAlS 3 e 4; 
-ATE 0 DIA 13- FINAlS 5 e 6; 
-ATE 0 DIA 14- FINAlS 7 e 8; 
-ATE 0 DIA 15- FINAlS 9 e 0; 

(Artigo 56, Ill, "b" do RICMS/PR). 
0 Recolhimento do imposto devera ser feito atraves de GR-PR, utilizando o C6digo 
de Recolhimento (1 031- Regime Microempresa e EPP). 
Placa de ldentificagao: 
Nao deixar de fixar em local visfvel ao publico a placa indicativa de enquadramento 
no novo Regime da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. A placa tambem 
devera constar a Razao Social da Empresa e o Numero de Cadastro do ICMS. 



Exclusao do Regime da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

Perdera a condigao de microempresa e de empresa de pequeno porte aquela que: 

- Nao preencher os requisitos mencionados na legislac;ao; 
- Optar pelo regime normal de tributac;ao; 
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- Ocultar ao fisco operac;oes ou prestac;oes relacionadas com suas atividades ou 
quando for constatada incompatibilidade entre a Receita Bruta declarada e as 
informac;oes econ6micas fiscais prestadas pela empresa ou apuradas pelo fisco. 

Reenquadramento 

Na hip6tese de desenquadramento de offcio previsto neste artigo, a empresa podera 
ser reenquadrada no Regime Fiscal das Microempresas e das Empresas de 
Pequeno Porte ap6s decorrido o prazo de um ano, contado do mes de referencia do 
desenquadramento. 

Retorno ao Regime Normal - Prazo 

A empresa exclufda do Regime Fiscal das Microempresas e das Empresas de 
Pequeno Porte retornara ao regime normal de apurac;ao e pagamento de impasto a 
partir do primeiro dia do segundo mes subseqOente ao da ocorrencia do evento, 
exceto no caso de exclusao por opc;ao, hip6tese em que o contribuinte sujeitar-se-a 
ao regime normal a partir do 1 o dia do mes subseqOente ao da apurac;ao. 

Obrigac;oes Acess6rias: 

As microempresas e as empresas de pequeno porte deverao cumprir as seguintes 
obrigagoes acess6rias: 

- lnscrever-se no CAD/ICMS; 
- Emitir documentos fiscais para documentar as entradas e as safdas que promover; 
- Escriturar os livros Registro de Entradas e Registro de Safdas, os quais se 
prestarao aos demais registros que a legislagao determinar; 
- Apresentar mensalmente GIA/ICMS, cuja forma e prazo observara o disposto em 
Norma de Procedimento Fiscal; 
- Preencher e entregar anualmente, a Declarac;ao Fisco-Contabil- DFC, e a Guia de 
lnformac;oes das Operac;oes e Prestac;oes lnterestaduais - GIIICMS; 
- Manter toda a documentac;ao relativa aos atos negociais que praticar ou em que 
intervier, ate que ocorra a prescrigao dos creditos tributarios decorrentes das 
operac;oes ou prestac;oes a que se refiram; 
- Proceder ao levantamento dos estoques em 31 de dezembro de cada ano, 
escriturando a quantidade, descrigao e valor dos produtos no Livro Registro de 
Entradas ou no livro Registro de lnventario; 
- Manter em seus estabelecimentos, em local visfvel ao publico, placa indicativa que 
informe tratar-se de empresa enquadrada no Regime Fiscal das Microempresas e 
das Empresas de Pequeno Porte com o respectivo numero da inscric;ao no 
CAD/ICMS; 
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- Entregar arquivo magnetico, na hip6tese de emitir documentos fiscais ou escriturar 
livros fiscais por sistema eletronico de processamento de dados, atendendo o 
disposto no Capitulo XIV do Tftulo Ill. 
Os documentos fiscais emitidos pelas empresas enquadradas no Regime Fiscal das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte: 
- Nao deverao canter o destaque do ICMS; 
- Deverao canter impressas, ainda que por meio de carimbo, a expressao: 
Documento emitido por empresa enquadrada no regime Fiscal das Microempresas e 
das Empresas de Pequeno Porte. Nao gera direito a credito de ICMS. 

Para maiores informagoes acessar o site da receita estadual: www.fazenda.pr.gov.br 
Enderego: Rua Lourengo pinto, n°. 50 
Fane: 41 3304-9200 ou 3304-9293 
Sac.: 41 3350-5009 



ANEXO Ill - DECRETO N°. 2953 - 13/03/1997 
Publicado no Diario Oficial N°. 4964 de 17/03/1997 
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Sumula: lntroduzidas no Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreta no. 2.736, de 
05/12/1996, as seguintes alteragoes. 

0 GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANA, no uso das atribuigoes que lhe 
confere o art. 87, V, combinado com o art. 143, "caput", da Constituigao Estadual e 
tendo em vista o disposto na Lei n. 11.580, de 14 de novembro de 1996, 

DECRETA 

Art. 1 o Ficam introduzidas no Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreta n. 
2. 736, de 5 de dezembro de 1996, as seguintes alteragoes: 
Alteragao 34a 0 inciso Ill do art. 57 passa a vigorar com a seguinte redagao: 
"Ill -em GR-PR, pelas microempresas, em relagao: 
a) as hip6teses previstas no art. 457, ate o dia cinco do mes subsequente ao das 
respectivas operagoes e prestagoes; 
b) ao disposto nos incisos I e II e § 3° do art. 456, no mes seguinte ao da receita 
bruta apurada, de acordo com o algarismo final da numeragao sequencia! estadual 
do numero de inscrigao no CAD/ICMS, observados os seguintes prazos: 
1.ate o dia 16 - finais 1 e 2; 
2.ate o dia 17 - finais 3 e 4; 
3.ate o dia 18 - finais 5 e 6; 
4.ate o dia 19 - finais 7 e 8; 
5. ate o dia 20- finais 9 eO;" 
Alteragao 35a Fica acrescentado o inciso VII ao art. 1 04 com a seguinte redagao: 
"VII - comprovante de inscrigao como contribuinte do Impasto sobre Servigos - ISS, 
de competencia municipal, quando foro caso, em se tratando de microempresa." 
Alteragao 36a 0 Capftulo XVIII do Tftulo Ill passa a vigorar com a seguinte redagao: 

"CAPITULO XVIII DO REGIME DAS MICROEMPRESAS - SIMPLES/PR 

Art. 452. As microempresas, relativamente ao ICMS, terao tratamento tributario 
diferenciado, denominado SIMPLES/PR, regendo-se pelos termos, limites e 
condigoes deste capftulo (art. 170, inciso IX, da Constituigao Federal; Convenio 
ICMS 59/89; art. 143, "caput", da Constituigao Estadual). 
Art. 453. Para os fins do disposto neste capftulo, considera-se: 
I - microempresa, faixa "A", o contribuinte que tiver receita bruta anual igual ou 
inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que representa 1.781 Unidades Padrao 
Fiscal do Parana -UPF/PR; 
II - microempresa, faixa "B", o contribuinte que tiver receita bruta anual superior a R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil 
reais), que representam 1.781 e 4.274 UPF/PR, respectivamente; 
Ill - microempresa, faixa "C", o contribuinte que tiver receita bruta anual superior a 
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e igual ou inferior a R$ 720.000,00 
(setecentos e vinte mil reais), que representam 4.274 e 25.641 UPF/PR, 
respectivamente, ressalvado o contido no § 3° do art. 456. 
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§ 1 o No primeiro anode atividade, o limite da receita sera obtido proporcionalmente 
ao numero de meses decorridos do mes de inscric;ao da empresa no Cadastro de 
Contribuintes do Estado - CAD/ICMS, inclusive, e dezembro do mesmo ano. 
§ 2° Para os fins do disposto neste artigo, considera-se receita bruta o valor total das 
safdas do estabelecimento, exclufdos os valores correspondentes a safdas 
canceladas e descontos incondicionais concedidos. 
§ 3° Ressalvado o disposto no paragrafo anterior, "in fine", para fins de determinac;ao 
da receita bruta apurada mensalmente e vedado proceder-se a qualquer outra 
exclusao em virtude da alfquota incidents ou de tratamento tributario diferenciado 
(substituic;ao tributaria, credito presumido, reduc;ao de base de calculo e isenc;ao). 
Art. 454. 0 enquadramento no SIMPLES/PR sera realizado mediante opc;ao 
expressa do contribuinte, que informara tambem se e contribuinte do 155. 
Art. 455. Sera exclufdo do SIMPLES/PRo contribuinte: 
I - que nao preencher os requisitos mencionados neste capitulo; 
II - inclufdo com base em informac;oes irreais; 
Ill -que ocultar ao fisco operac;oes ou prestac;oes relacionadas com suas atividades; 
IV - que optar pelo regime normal de tributac;ao. 
§ 1 o A empresa exclufda retomara ao regime normal de apurac;ao e pagamento do 
impasto, a partir do primeiro dia do segundo mes subsequente ao da ocorrencia do 
evento. 
§ 2° Nas hip6teses deste artigo e do § 4° do artigo seguinte, fica assegurado o 
direito de recuperac;ao do credito em relac;ao as entradas de mercadorias 
anteriormente tributadas, existentes em estoque, ressalvadas as sujeitas ao regime 
de substituic;ao tributaria, cujas safdas devam ocorrer com debito do impasto, 
podendo o contribuinte, na impossibilidade ou dificuldade de determinac;ao do valor 
real, apropriar-se de 12% do valor dessas mercadorias. 
§ 3° Para os fins do disposto no paragrafo anterior, a recuperac;ao do credito em 
relac;ao a entrada de bens do ativo permanents devera observar o contido na alfnea 
"b" do § 1 o e §§ 3° a 7° do art. 53. 
Art. 456. 0 valor devido mensalmente: 
I - pela microempresa, faixa "A", sera o correspondents a I UPF/PR (R$ 28,08 no 
exercfcio de 1997); 
II - pelos demais optantes pelo SIMPLES/PR sera determinado mediante a 
aplicac;ao, sobre a receita bruta, dos seguintes percentuais: 
a) em relac;ao a microempresa, faixa "B", contribuinte exclusivamente do ICMS: I 
(um) ponto percentual; 
b) em relac;ao a microempresa, faixa "B", contribuinte do ICMS e do ISS: 0,5 (meio) 
ponto percentual; 
c) em relac;ao a microempresa, faixa "C", contribuinte exclusivamente do ICMS: 2,5 
(dois e meio) pontos percentuais; 
d) em relac;ao a microempresa, faixa "C", contribuinte do ICMS e do ISS: 2,0 (dois) 
pontos percentuais. 
§ 1° A microempresa, faixa "A", optante pelo SIMPLES/PR que, no decurso do 
exercfcio, exceder a receita bruta acumulada de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 
sujeitar-se-a, a partir, inclusive, do mes em que verificado o excesso, aos 
percentuais previstos para as microempresas, faixa "B", na forma das alfneas "a" ou 
"b" do inciso II, desde que nao haja ultrapassado o limite de receita bruta anual de 
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), devendo, ate o primeiro dia do segundo mes 
ap6s a ocorrencia, comunicar o fato a repartic;ao fazendaria a que estiver 
subordinada, passando entao a ser considerada microempresa, faixa "B". 
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§ 2° A microempresa, faixa "B", optante pelo SIMPLES/PR que, no decurso do 
exercfcio, exceder a receita bruta acumulada de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil 
reais), sujeitar-se-a, a partir, inclusive, do mes em que verificado o excesso, aos 
percentuais previstos para as microempresas, faixa "C", na forma das alfneas "c" ou 
"d" do inciso II, desde que nao haja ultrapassado o limite de receita bruta anual de 
R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), devendo, ate o primeiro dia do segundo 
mes apos a ocorrencia, comunicar o fato a repartigao fazendaria a que estiver 
subordinada, passando entao a ser considerada microempresa, faixa "C", ressalvado 
o disposto no paragrafo seguinte. 
§ 3° A microempresa, faixa "C", cuja receita bruta, no decurso do exercfcio, exceder, 
em ate 10% (dez por cento), ao limite de receita bruta acumulada de R$ 720.000,00 
(setecentos e vinte mil reais), devera recolher o impasto sabre a parcela excedente 
em GR/PR distinta, sujeitando-se, inclusive, no mes em que verificado o excesso: 
a) se for contribuinte do ICMS: 3,5 (tres e meio) pontos percentuais; 
b) se for contribuinte do ICMS e do 155: 3 (tres) pontos percentuais. 
§ 4° A microempresa, faixa "C", cuja receita bruta, no decurso do exercfcio, exceder 
ao limite de receita bruta acumulada prevista no paragrafo anterior, estara exclufda 
do SIMPLES/PR, a partir do primeiro dia do segundo mes apos a ocorrencia, 
devendo comunicar o fato a repartigao fazendaria a que estiver subordinada, 
passando a submeter-se ao regime normal de tributagao. 
§ 5° 0 valor devido mensalmente pelas microempresas, faixas "B" e "C", sem 
prejufzo do disposto no inciso II, nao podera ser inferior a 1 UPF/PR. 
Art. 457. Sem prejufzo do disposto no artigo anterior, a microempresa optante pelo 
SIMPLES/PR e responsavel pelo pagamento do impasto referente: 
I - as mercadorias e servigos que adquirir de contribuinte nao inscrito no CAD/ICMS; 
II- a entrada de bens ou mercadorias de importagao propria; 
Ill - as aquisigoes de mercadorias sujeitas ao regime de substituigao tributaria em 
que nao tenha ocorrido a retengao do ICMS e o remetente nao tenha sido ou tenha 
deixado de ser eleito substituto tributario; 
IV - a utilizagao de servigo cuja prestagao se tenha iniciado em outra unidade 
federada e nao esteja vinculada a operagao ou prestagao subsequente alcangada 
pela incidencia do impasto. 
Art. 458. A opgao pelo SIMPLES/PR veda, para a microempresa, a utilizagao ou 
destinagao de qualquer valor a tftulo de incentivo fiscal, bem assim a apropriagao e 
transferencia de creditos relativos ao ICMS. 
Art. 45~. Nao podera optar pelo SIMPLES/PR, o contribuinte: 
I - na tondigao de microempresa, faixa "A", que tenha, no exercfcio imediatamente 
anterior, receita bruta superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 
II - na condigao de microempresa, faixa "B", que tenha, no exercfcio imediatamente 
anterior, receita bruta superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); 
Ill - na condigao de microempresa, faixa "C", que tenha, no exercfcio imediatamente 
anterior, receita bruta superior a R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), 
ressalvado o disposto no § 3° do art. 456; 
IV - constitufdos sob a forma de sociedade por agoes, cooperativa, ou em que o 
titular ou socio seja pessoa jurfdica, ou, ainda, pessoa ffsica domiciliada no exterior; 
V - que realize operagoes relativas a: 

a) armazenamento e deposito de produtos de terceiros; 
b) produgao, extragao ou exportagao de produtos primarios; 
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ANEXO IV- 0 ESTATUTO DAS MICROEMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

CAPITULO I 

DO TRATAMENTO JURIDICO DIFERENCIADO 
Art. 1Q Nos termos dos arts. 170 e 179 da Constituigao Federal, e assegurado as 
microempresas e as empresas de pequeno porte tratamento jurfdico diferenciado e 
simplificado nos campos administrative, tributario, previdenciario, trabalhista, 
creditfcio e de desenvolvimento empresarial, em conformidade com o que disp6e 
esta Lei e a Lei nQ 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e alterag6es posteriores. 
Paragrafo unico. Os tratamentos jurfdicos simplificado e favorecidos, estabelecidos 
nesta Lei, visa facilitar a constituigao e o funcionamento da microempresa e da 
empresa de pequeno porte, de modo a assegurar o fortalecimento de sua 
participagao no processo de desenvolvimento econ6mico e social. 

CAPITULO II 

DA DEFINI<;:AO DE MICROEMPRESA E DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
Art. 2Q Para os efeitos desta Lei, ressalvado o disposto no art. 3Q, considera-se: 
I - microempresa, a pessoa jurfdica e a firma mercantil individual que tiver receita 
bruta anual igual ou inferior a R$ 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil 
reais); 
II - empresa de pequeno porte, a pessoa jurfdica e a firma mercantil individual que, 
nao enquadrada como microempresa, tiver receita bruta anual superior a R$ 
244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais) e igual ou inferior a R$ 
1.200.000,00 (um milhao e duzentos mil reais). 
§ 1Q No primeiro ano de atividade, os limites da receita bruta de que tratam os 
incisos I e II serao proporcionais ao numero de meses em que a pessoa jurfdica ou 
firma mercantil individual tiver exercido atividade, desconsideradas as frag6es de 
mes. 
§ 2Q 0 enquadramento de firma mercantil individual ou de pessoa jurfdica em 
microempresa ou empresa de pequeno porte, bern como o seu desenquadramento, 
nao implicarao alteragao, denuncia ou qualquer restrigao em relagao a contratos por 
elas anteriormente firmados. 
§ 3Q 0 Poder Executive atualizara os valores constantes dos incisos I e II com base 
na variagao acumulada pelo IGP-DI, ou por fndice oficial que venha a substituf-lo. 

Art. 3Q Nao se inclui no regime desta Lei a pessoa jurfdica em que haja participagao: 
I -de pessoa tfsica domiciliada no exterior ou de outra pessoa jurfdica; 
II - de pessoa ffsica que seja titular de firma mercantil individual ou s6cia de outra 
empresa que receba tratamento jurfdico diferenciado na forma desta Lei, salvo se a 
participagao nao for superior a dez por cento do capital social de outra empresa 
desde que a receita bruta global anual ultrapasse os limites de que tratam os incisos 
I e II do art. 2Q. 
Paragrafo unico. 0 disposto no inciso II deste artigo nao se aplica a participagao de 
microempresas ou de empresas de pequeno porte em centrais de compras, balsas 
de subcontratagao, cons6rcios de exportagao e outras formas de associagao 
assemelhadas, inclusive as de que trata o art. 18 desta Lei. 
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CAPITULO Ill 

DO ENQUADRAMENTO 
Art. 42 A pessoa jurfdica ou firma mercantil individual que, antes da promulgagao 
desta Lei, preenchia os seus requisites de enquadramento como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, excetuadas as ja enquadradas no regime jurfdico 
anterior, comunicara esta situagao, conforme o caso, a Junta Comercial ou ao 
Registro Civil das Pessoas Jurfdicas, para fim de registro, mediante simples 
comunicagao, da qual constarao: 
I- a situagao de microempresa ou de empresa de pequeno porte; 
II - o nome e demais dados de identificagao da empresa; 
Ill -a indicagao do registro de firma mercantil individual ou do arquivamento dos atos 
constitutivos da sociedade; 
IV - a declaragao do titular ou de todos os s6cios de que o valor da receita bruta 
anual da empresa nao excedeu, no ano anterior, o limite fixado no inciso I ou II do 
art. 2°, conforme o caso, e de que a empresa nao se enquadra em qualquer das 
hip6teses de exclusao relacionadas no art. 32. 

Art. 52 Tratando-se de empresa em constituigao, devera o titular ou s6cios, conforme 
o caso, declarar a situagao de microempresa ou de empresa de pequeno porte, que 
a receita bruta anual nao excedera, no ano da constituigao, o limite fixado no inciso I 
ou II do art. 2°, conforme o caso, e que a empresa nao se enquadra em qualquer das 
hip6teses de exclusao relacionadas no art. 3° desta Lei. 
Art. 62 0 arquivamento, nos 6rgaos de registro, dos atos constitutivos de firmas 
mercantis individuais e de sociedades que se enquadrarem como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, bem como o arquivamento de suas alterag6es, e 
dispensado das seguintes exigencias: 
I - certidao de inexistencia de condenagao criminal, exigida pelo inciso II do art. 37 
da Lei n2 8.934, de 18 de novembro de 1994, que sera substitufda por declaragao do 
titular ou administrador, firmada sob as penas da lei, de nao estar impedido de 
exercer atividade mercantil ou a administragao de sociedade mercantil, em virtude 
de condenagao criminal; 
II - prova de quitagao, regularidade ou inexistencia de debito referente a tribute ou 
contribuigao de qualquer natureza, salvo no caso de extingao de firma mercantil 
individual ou de sociedade. 
Paragrafo unico. Nao se aplica as microempresas e as empresas de pequeno porte 
o disposto no § 22 do art. 12 da Lei n2 8.906, de 4 de julho de 1994. 
Art. 72 Feita a comunicagao, e independentemente de alteragao do ato constitutive, a 
microempresa adotara, em seguida ao seu nome, a expressao "microempresa" ou, 
abreviadamente, "ME", e a empresa de pequeno porte, a expressao "empresa de 
pequeno porte" ou "EPP". 
Paragrafo unico. E privative de microempresa e de empresa de pequeno porte o uso 
das express6es de que trata este artigo. 

CAPITULO IV 

DO DESENQUADRAMENTO E REENQUADRAMENTO 
Art. 82 0 desenquadramento da microempresa e da empresa de pequeno porte dar
se-a quando excedidos ou nao alcangados os respectivos limites de receita bruta 
anual fixado no art. 22 . 
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§ 12 Desenquadrada a microempresa, passa automaticamente a condi9ao de 
empresa de pequeno porte, e esta passa a condi9ao de empresa exclufda do regime 
desta Lei ou retorna a condi9ao de microempresa. 
§ 22 A perda da condi9ao de microempresa ou de empresa de pequeno porte, em 
decorrencia do excesso de receita bruta, somente ocorrera se o fato se verificar 
durante dois anos consecutivos ou tres anos alternados, em urn perfodo de cinco 
anos. 
Art. 92 A empresa de pequeno porte reenquadrada como empresa, a microempresa 
reenquadrada na condi9ao de empresa de pequeno porte e a empresa de pequeno 
porte reenquadrada como microempresa comunicarao este fato ao 6rgao de registro, 
no prazo de trinta dias, a contar da data da ocorrencia. 
Pan3grafo Linico. Os requerimentos e comunica9oes previstos neste Capitulo e no 
Capitulo Ill poderao ser feitos por via postal, com aviso de recebimento. 

CAPITULO IV 

DO REGIME PREVIDENCIARIO E TRABALHISTA 
Art. 10. 0 Poder Executive estabelecera procedimentos simplificados, alem dos 
previstos neste Capitulo, para o cumprimento da legisla9ao previdenciaria e 
trabalhista por parte das microempresas e das empresas de pequeno porte, bern 
como para eliminar exigencias burocraticas e obriga9oes acess6rias que sejam 
incompatfveis com o tratamento simplificado e favorecido previsto nesta Lei. 
Art. 11. A microempresa e a empresa de pequeno porte sao dispensadas do 
cumprimento das obriga9oes acess6rias a que se referem os arts. 74; 135, § 22; 360; 
429 e 628, § 12 , da Consolida9ao das Leis do Trabalho - CL T. 
Para grato unico. 0 disposto no caput deste artigo nao dispensa a microempresa e a 
empresa de pequeno porte dos seguintes procedimentos: 
I - anota96es na Carteira de Trabalho e Previdencia Social - CTPS; 
II - apresenta9ao da Rela9ao Anual de lnforma9oes Sociais - Rais e do Cadastre 
Geral de Empregados e Desempregados- Caged; 
Ill - arquivamento dos documentos comprobat6rios de cumprimento das obriga9oes 
trabalhistas e previdenciarias, enquanto nao prescreverem essas obriga96es; 
IV - apresenta9ao da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de 
Servi90 e lnforma9oes a Previdencia Social - Gfip. 
Art. 12. Sem prejufzo de sua a9ao especffica, as fiscaliza9oes trabalhistas e 
previdenciaria prestarao, prioritariamente, orienta9a0 a microempresa e a empresa 
de pequeno porte. 
Paragrafo unico. No que se refere a fiscaliza9ao trabalhista, sera observado o criteria 
da dupla visita para lavratura de autos de infra9ao, salvo quando for constatada 
infra9ao por falta de registro de empregado, ou anota9ao da Carteira de Trabalho e 
Previdencia Social - CTPS, ou ainda na ocorrencia de reincidencia, fraude, 
resistencia ou embara9o a fiscaliza9ao. 
Art. 13. Na homologa9ao de rescisao de contrato de trabalho, o extrato de conta 
vinculada ao trabalhador relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servi9o- FGTS 
podera ser substitufdo pela Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo 
de Servi9o e lnforma9oes a Previdencia Social - Gfip pre-impressa no mes anterior, 
desde que sua quita9ao venha a ocorrer em data anterior ao dia dez do mes 
subsequente a sua emissao. 



93 

CAPITULO VI 

DO APOIO CREDITICIO 
Art. 14. 0 Poder Executive estabelecera mecanismos fiscais e financeiros de 
estfmulo as instituig6es financeiras privadas no sentido de que mantenham linhas de 
credito especfficas para as microempresas e para as empresas de pequeno porte. 
Art. 15. As instituig6es financeiras oficiais que operam com credito para o setor 
privado manterao linhas de credito especfficas para as microempresas e para as 
empresas de pequeno porte, devendo o montante disponfvel e suas condig6es de 
acesso ser expressas, nos respectivos documentos de planejamento, e amplamente 
divulgados. 
Paragrafo unico. As instituig6es de que trata este artigo farao publicar, 
semestralmente, relat6rio detalhado dos recursos planejados e aqueles efetivamente 
utilizados na linha de credito mencionada neste artigo, analisando as justificativas do 
desempenho alcangado. 
Art. 16. As instituig6es de que trata o art. 15, nas suas operag6es com as 
201.89.208.229:5902 microempresas e com as empresas de pequeno porte, 
atuarao, em articulagao com as entidades de apoio e representac;ao daquelas 
empresas, no sentido de propiciar mecanismos de treinamento, desenvolvimento 
gerencial e capacitagao tecnol6gica articulados com as operag6es de financiamento. 
Art. 17. Para fins de apoio creditfcio a exportac;ao, serao utilizados os parametres de 
enquadramento de empresas, segundo o porte, aprovados pelo Mercado Comum do 
Sui- Mercosul para as microempresas e para as empresas de pequeno porte. 
Art. 18. (VETADO). 

CAPITULO VII 

DO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 
Art. 19. 0 Poder Executive estabelecera mecanismos de incentives fiscais e 
financeiros, de forma simplificada e descentralizada, as microempresas e as 
empresas de pequeno porte, levando em considerac;ao a sua capacidade de 
gerac;ao e manutenc;ao de ocupagao e emprego, potencial de competitividade e de 
capacitac;ao tecnol6gica, que lhes garantirao o crescimento e o desenvolvimento. 
Art. 20. Dos recursos federais aplicados em pesquisa, desenvolvimento e 
capacitac;ao tecnol6gica na area empresarial, no mfnimo vinte por cento serao 
destinados, prioritariamente, para o segmento da microempresa e da empresa de 
pequeno porte. 
Paragrafo unico. As organizagoes federais atuantes em pesquisa, desenvolvimento 
e capacitagao tecnol6gica deverao destacar suas aplicagoes voltadas ao apoio as 
microempresas e as empresas de pequeno porte. 
Art. 21. As microempresas e as empresas de pequeno porte terao tratamento 
diferenciado e favorecido no que diz respeito ao acesso a servigos de metrologia e 
certificagao de conformidade prestada por entidades tecnol6gicas publicas. 
Paragrafo unico. As entidades de apoio e de representagao das microempresas e 
das empresas de pequeno porte criarao condig6es que facilitem o acesso aos 
servigos de que trata o art. 20. 
Art. 22. 0 Poder Executive diligenciara para que se garantam as entidades de apoio 
e de representac;ao das microempresas e das empresas de pequeno porte 
condig6es para capacitarem essas empresas para que atuem de forma competitiva 
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no mercado interno e externo, inclusive mediante o associativismo de interesse 
econ6mico. 
Art. 23. As microempresas e as empresas de pequeno porte terao tratamento 
diferenciado e favorecido quando atuarem no mercado internacional, seja 
importando ou exportando produtos e servigos, para o que o Poder Executive 
estabelecera mecanismos de facilitagao, desburocratizagao e capacitagao. 
Paragrafo unico. Os 6rgaos e entidades da Administragao Federal Direta e lndireta, 
intervenientes nas atividades de controle da exportagao e da importagao, deverao 
adotar procedimentos que facilitem as operagoes que envolvam as microempresas e 
as empresas de pequeno porte, otimizando prazos e reduzindo custos. 
Art. 24. A polftica de compras governamentais dara prioridade a microempresa e a 
empresa de pequeno porte, individualmente ou de forma associada, com processo 
especial e simplificada nos termos da regulamentagao desta Lei. 

CAPITULO VII 

DA SOCIEDADE DE GARANTIA SOLIDARIA 
Art. 25. E autorizada a constituigao de Sociedade de Garantia Solidaria, constitufda 
sob a forma de sociedade an6nima, para a concessao de garantia a seus s6cios 
participantes, mediante a celebragao de contratos. 
Paragrafo unico. A sociedade de garantia solidaria sera constitufda de s6cios 
participantes e s6cios investidores: 
I - os s6cios participantes serao, exclusivamente, microempresas e empresas de 
pequeno porte com, no mfnimo, dez participantes e participagao maxima individual 
de dez por cento do capital social; 
II - os s6cios investidores serao pessoas ffsicas ou jurfdicas, que efetuarao aporte de 
capital na sociedade, com o objetivo exclusive de auferir rendimentos, nao podendo 
sua participagao, em conjunto, exceder a quarenta e nove por cento do capital 
social. 
Art. 26. 0 estatuto social da sociedade de garantia solidaria deve estabelecer: 
I - finalidade social, condigoes e criterios para admissao de novas s6cios 
participantes e para sua safda e exclusao; 
II - privilegio sabre as agoes detidas pelo s6cio exclufdo por inadimplencia; 
Ill - proibigao de que as agoes dos s6cios participantes sejam oferecidas como 
garantia de qualquer especie; e 
IV - estrutura, compreendendo a Assembleia-Geral, 6rgao maximo da sociedade, 
que elegera o Conselho Fiscal e o Conselho de Administragao, que, por sua vez, 
indicara a Diretoria Executiva. 
Art. 27. A sociedade de garantia solidaria e sujeita ainda as seguintes condigoes: 
I - proibigao de concessao a urn mesmo s6cio participante de garantia superior a dez 
por cento do capital social ou do total garantido pela sociedade, o que for maior; 
II - proibigao de concessao de credito a seus s6cios ou a terceiros; e 
Ill - dos resultados lfquidos, alocagao de cinco por cento, para reserva legal, ate o 
limite de vinte por cento do capital social; e de cinquenta por cento da parte 
correspondente aos s6cios participantes para o fundo de risco, que sera constitufdo 
tambem por aporte dos s6cios investidores e de outras receitas aprovadas pela 
Assembleia-Geral da sociedade. 
Art. 28. 0 contrato de garantia solidaria tern por finalidade regular a concessao da 
garantia pela sociedade ao s6cio participante, mediante o recebimento da taxa de 
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remuneragao pelo servigo prestado, devendo fixar as clausulas necessanas ao 
cumprimento das obrigagoes do s6cio beneficiario perante a sociedade. 
Paragrafo unico. Para a concessao da garantia, a sociedade de garantia solidaria 
podera exigir a contra garantia por parte do s6cio participante beneficiario. 
Art. 29. As microempresas e as empresas de pequeno porte podem oferecer as suas 
contas e valores a receber como Iastra para a emissao de valores mobiliarios a 
serem colocados junto aos investidores no mercado de capitais. 
Art. 30. A sociedade de garantia solidaria pode conceder garantia sabre o montante 
de recebfveis de seus s6cios participantes, objeto de securitizagao, podendo 
tambem prestar o servigo de colocagao de recebfveis junto a empresa de 
securitizagao especializada na emissao dos tftulos e valores mobiliarios 
transacionaveis no mercado de capitais. 
Paragrafo unico. 0 agente fiduciario de que trata o caput nao tem direito de regresso 
contra as empresas titulares dos valores e contas a receber, objeto de securitizagao. 
Art. 31. A fungao de registro, acompanhamento e fiscalizagao das sociedades de 
garantia solidaria, sem prejufzo das autoridades governamentais competentes, 
podera ser exercida pelas entidades vinculadas as microempresas e as empresas de 
pequeno porte, em especial o Servigo Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas 
Empresas - Sebrae, mediante convenio a ser firm ado com o Executive. 

CAPITULO IX 

DAS PENALIDADES 
Art. 32. A pessoa jurfdica e a firma mercantil individual que, sem observancia dos 
requisites desta Lei, pleitear seu enquadramento ou se mantiver enquadrada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte estara sujeita as seguintes 
consequencias e penalidades: 
I - cancelamento de offcio de seu registro como microempresa ou como empresa de 
pequeno porte; 
II - aplicagao automatica, em favor da instituigao financeira, de multa de vinte por 
cento sabre o valor monetariamente corrigido dos emprestimos obtidos com base 
nesta Lei, independentemente do cancelamento do incentive de que tenha sido 
beneficiada. 
Art. 33. A falsidade de declaragao prestada objetivando os beneffcios desta Lei 
caracteriza o crime de que trata o art. 299 do C6digo Penal, sem prejufzo de 
enquadramento em outras figuras penais. 

CAPITULO X 

DISPOSI<;OES FINAlS 
Art. 34. Os 6rgaos fiscalizadores de registro de produtos procederao a analise para 
inscrigao e licenciamento a que estiverem sujeitas as microempresas e as empresas 
de pequeno porte, no prazo maximo de trinta dias, a contar da data de entrega da 
documentagao ao 6rgao. 
Art. 35. As firmas mercantis individuais e as sociedades mercantis e civis 
enquadravam como microempresa ou empresa de pequeno porte que, durante cinco 
anos, nao tenham exercido atividade economica de qualquer especie, poderao 
requerer e obter a baixa no registro competente, independentemente de prova de 
quitagao de tributes e contribuigoes para com a Fazenda Nacional, bem como para 
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com o Institute Nacional do Segura Social - INSS e para com o Fundo de Garantia 
do Tempo de Servigo- FGTS. 
Art. 36. A inscrigao e alteragoes da microempresa e da empresa de pequeno porte 
em 6rgaos da Administragao Federal ocorrerao independentemente da situagao 
fiscal do titular, s6cios, administradores ou de empresas de que estes participem. 
Art. 37. As microempresas e as empresas de pequeno porte sao isentas de 
pagamento de pregos, taxas e emolumentos remunerat6rios de registro das 
declaragoes referidas nos arts. 42 , 52 e 92 desta Lei. 
Art. 38. Aplica-se as microempresas o disposto no § 12 do art. 82 da Lei n2 9.099, de 
26 de setembro de 1995, passando essas empresas, assim como as pessoas ffsicas 
capazes, a serem admitidas a proporem agao perante o Juizado Especial, exclufdos 
os cessionarios de direito de pessoas jurfdicas. 
Art. 39. 0 protesto de tftulo, quando o devedor for microempresario ou empresa de 
pequeno porte, e sujeito as seguintes normas: 
I - os emolumentos devidos ao tabeliao de protesto nao excederao urn por cento do 
valor do tftulo, observado o limite maximo de R$ 20,00 (vinte reais), inclufdos neste 
limite as despesas de apresentagao, protesto, intimac;ao, certidao e quaisquer outras 
relativas a execugao dos servigos; 
II - para o pagamento do tftulo em cart6rio, nao podera ser exigido cheque de 
emissao de estabelecimento bancario, mas, feito o pagamento por meio de cheque, 
de emissao de estabelecimento bancario ou nao, a quitagao dada pelo tabelionato 
de protesto sera condicionada a efetiva liquidagao do cheque; 
Ill - o cancelamento do registro de protesto, fundado no pagamento do tftulo, sera 
feito independentemente de declarac;ao de anuencia do credor, salvo no caso de 
impossibilidade de apresentagao do original protestado; 
IV - para os fins do disposto no caput e nos incisos I, II e Ill, cabera ao devedor 
provar sua qualidade de microempresa ou de empresa de pequeno porte perante o 
tabelionato de protestos de tftulos, mediante documento expedido pela Junta 
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurfdicas, conforme o caso. 
Art. 40. Os arts. 29 e 31 da Lei n2 9.492, de I 0 de setembro de 1997, passam a 
vigorar com a seguinte redagao: 
"Art. 29. Os cart6rios fornecerao as entidades representativas da industria e do 
comercio ou aquelas vinculadas a protegao do credito, quando solicitada, certidao 
diaria, em forma de relagao, dos protestos tirados e dos cancelamentos efetuados, 
com a nota de se cuidar de informagao reservada, da qual nao se podera dar 
publicidade pela imprensa, nem mesmo parcialmente." (NR) 
"§ IQ 0 fornecimento da certidao sera suspenso caso se desatenda ao disposto no 
caputou se fornec;am informagoes de protestos cancelados." (NR) 
"§ 2° Dos cadastros ou bancos de dados das entidades referidas no caput somente 
serao prestadas informagoes restritivas de credito oriundas de tftulos ou documentos 
de dfvidas regularmente protestados cujos registros nao foram cancelados." (NR) 

"§ 3° Revogado." 
"Art. 31. Poderao ser fornecidas certidoes de protestos, nao cancelados, a quaisquer 
interessados, desde que requeridas por escrito." (NR) 
Art. 41. Ao Ministerio do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior compete 
acompanhar e avaliar a implantagao efetiva das normas desta Lei, visando seu 
cumprimento e aperfeigoamento. 
Paragrafo unico. Para o cumprimento do disposto neste artigo, o Poder Executive e 
autorizado a criar o Forum Permanents da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
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Porte, com participagao dos 6rgaos federais competentes e das entidades 
vinculadas ao setor. 
Art. 42. 0 Poder Executive regulamentara esta Lei no prazo de noventa dias, a 
contar da data de sua publicagao. 
Art. 43. Revogam-se as Leis n° 7.256, de 27 de novembro de 1984, e n° 8.864, de 
28 de marco de 1994. 
Brasilia, 5 de outubro de 1999; 1782 da lndependencia e 111 2 da Republica. 
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ANEXO V • PARA A MANUTEN<;AO DAS ATUAIS TAXAS DE CRESCIMENTO 
DO SETOR E IMPRESCINDfVEL CORRIGIR A ELEVADA CARGA TRIBUTARIA 

SOBRE V ARIOS SETORES DA ECONOMIA 

Na area das telecomunicag6es, observam-se importantes progressos na ampliagao 
da oferta dos servigos. 0 volume de investimentos que esta acompanhando a 
reorganizac;ao institucional do setor esta abrindo oportunidades para reforgar a 
capacidade tecnol6gica e produtiva da industria brasileira de equipamentos. 

0 novo modelo setorial que esta sendo implementado tambem possibilita a 
convergencia dos servigos de telecomunicag5es com outras areas da infra-estrutura, 
atraves do aproveitamento simultfmeo das redes existentes e dos canais de 
comunicagao. 

A abertura do setor de telecomunicag6es esta valorizando os ativos das empresas 
detentoras de infra-estrutura, como gasodutos, rodovias, ferrovias e redes eletricas, 
possibilitando a explorac;ao dos servigos no compartilhamento das redes de infra
estrutura. 

Em que pese os problemas ainda existentes, como, por exemplo, as fortes 
desigualdades regionais, a baixa densidade telef6nica e problemas na qualidade dos 
servigos, este setor da infra-estrutura tem apresentado expressivo dinamismo. Para 
a manutengao das elevadas taxas de crescimento observadas a partir do infcio do 
processo de privatizagao, torna-se necessario corrigir a elevada carga tributaria e a 
incidencia de impostos em cascata que esta representando um forte obstaculo ao 
maior desenvolvimento das telecomunicag6es no Pafs. 

A regulagao do setor de energia eletrica deve ser caracterizada por regras estaveis, 
claras e concisas de forma a criar um ambiente de credibilidade propiciador da 
expansao do investimento. 

Os custos de energia, juntamente com os custos de transportes e portos, sao 
determinantes fundamentais da capacidade competitiva da industria. No ano 
passado, os setores produtivos nacional, que ja trabalha com custos de logfstica 
bastante acima da media praticada no mercado internacional, viu-se em serias 
dificuldades, com a restrigao ffsica de um insumo tao importante quanto a energia 
eletrica. 
A crise no fornecimento de energia eletrica ao mesmo tempo em que introduziu um 
quadro de incertezas para a economia brasileira e trouxe reflexes negatives sobre a 
produgao e o emprego, abriu a discussao sobre importantes questoes, desde as 
polfticas regulat6rias e institucionais dos setores de eletricidade, petr61eo e gas, as 
alternativas mais eficientes para a superac;ao do problema. 

Foi uma crise de facil previsao. A partir de 1998, o atraso e adiamento de obras de 
geragao e transmissao provocaram grave desequilfbrio entre oferta e demanda. A 
nao implementagao de obras respondeu por cerca de 2/3 da energia nao ofertada. A 
hidrologia desfavoravel, por si s6, nao teria sido suficiente para causar a crise na 
dimensao observada. De forma geral, faltou ao aparato regulat6rio regras claras, 
estaveis e concisas que propiciassem um ambiente de credibilidade favoravel ao 
investimento. 
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Nos ajustes necessaries aos novos modelos setoriais em desenvolvimento na area 
da energia, e fundamental que se priorize, ao Iongo do processo, tanto a atratividade 
dos investimentos, como pregos competitivos para o consumidor. 0 custo da energia 
eletrica ao setor produtivo, por forga de sua base predominantemente hfdrica, tem 
sido uma tradicional vantagem competitiva da economia brasileira, que nao pode ser 
perdida, pois representaria um elevado impacto negativo na competitividade do 
produto nacional. 

No setor de petr61eo, as parcerias que estao sendo formadas pela Petrobras com a 
iniciativa privada estao impondo expressive ritmo de crescimento no setor. A 
abertura da industria do petr61eo nao sofreu os revezes que caracterizaram a 
reforma do setor eletrico. A flexibilizagao do monop61io do petr61eo alcangou um 
modelo construtivo entre o capital privado e a empresa publica. Atualmente, dezenas 
de grupos empresariais nacionais e estrangeiros estao estabelecidas e operando no 
setor. 

Na area do gas natural, os problemas observados ao Iongo dos ultimos dois anos, 
dificuldades na determinagao dos pregos do gas destinado a geragao termica, 
divergencia de criterios de reajuste de pregos do gas e da eletricidade, atrasos na 
implantagao das redes de distribuigao do produto e escasso estfmulo a cogeragao, 
demonstram nitidamente a falta de articulagao entre os diferentes 6rgaos de governo 
no setor energetico. 
A aproximagao dos mercados do gas e da energia eletrica, objetivando a produgao 
de eletricidade em centrais termicas, requer a criagao de novos arranjos 
institucionais visando a harmonizagao das ag6es entre as agencias de regulagao do 
setor de energia. 

0 livre acesso e a vertente da competigao nos sistemas de energia, pela 
possibilidade das grandes e medias empresas consumidoras terem a opgao de 
contornar os esquemas tradicionais de distribuigao e se conectarem diretamente 
com os produtores e transportadores de energia. 

Para incentivar o consumo industrial do gas, torna-se necessaria coibir abusos na 
cobranga das tarifas de transports e oferecer a possibilidade de livre acesso dos 
consumidores industriais aos produtores e transportadores do gas. 

0 livre acesso e o instrumento basico para a introdugao da competigao nos sistemas 
de energia, pela possibilidade das grandes e medias empresas consumidoras terem 
a opgao de contornar os esquemas tradicionais de distribuigao e se conectarem 
diretamente com os produtores e transportadores de energia. 

Existem importantes mudangas em curso no quadro do setor de petr61eo e seus 
derivados. 0 avango no processo de abertura do setor, com a possibilidade de 
importagao de derivado de petr61eo a partir de janeiro deste ano, propicia o 
surgimento de uma nova configuragao no setor, onde se devem observar pregos 
mais baixos do que os praticados em uma ambiente de monop61io. 0 aumento do 
grau de concorrencia sera tao mais intenso quanto maior for o acesso e a eficiencia 
da regulagao sobre o direito de passagem aos dutos e terminais portuarios de 
petr61eo. 
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SANEAMENTO 
A ausencia de urn marco regulat6rio clara e estavel no que tange a titularidade dos 
servigos desestimula investimentos privados. 

0 setor de saneamento basico no Brasil vive momenta crftico. A lenta expansao e a 
baixa qualidade na prestagao destes servigos, conjugada a elevada carencia da 
infra-estrutura, tern trazido graves implicagoes para a saude da populagao e para o 
meio ambients. Na zona urbana, 8% dos domicflios nao sao atendidos por rede de 
abastecimento de agua e 47% nao contam com rede de esgotamento sanitaria. 
Cerca de 65% das internagoes hospitalares de me no res de 1 0 anos estao 
associadas a precariedade das condigoes de saneamento basico. 

A raiz do elevado deficit e da baixa qualidade dos servigos encontra-se nos baixos 
nfveis de investimento e nos problemas regulat6rio, cujo substrata principal reside 
nas indefinigoes nas quais o setor esta inserido. E isto ocorre em varios nfveis: 
desde a questao basica de determinagao do titular da concessao dos servigos, a 
falta de metas na sua prestagao. De urn modo mais geral, e necessaria que se 
definam as diretrizes para a prestagao dos servigos publicos de saneamento basico, 
que tratem tanto do aspecto institucional quanta das normas gerais a serem 
observadas para a concessao e prestagao dos servigos. 

As diversas interagoes com outros segmentos de polftica e o desnivelamento, em 
termos de capacidade tecnica e administrativa, entre os nfveis de Governo para lidar 
de forma apropriada com a materia, revelam a importancia de se ter uma lei nacional 
fixando as diretrizes para o setor, em consonancia com o que esta previsto na 
Constituigao Federal. Por exemplo, na concessao e prestagao do servigo nao se 
pode deixar de levar em consideragao a necessaria harmonia com as polfticas 
nacionais de saude, recursos hfdrico, meio ambients e desenvolvimento urbana. 
lgualmente importante e exigir-se que a prestagao deva atender a metas de 
universalizagao do servigo. 

No especffico ponto da titularidade dos servigos, no qual o debate tern sido mais 
intense, a interpretagao da Constituigao tern gerado visoes diferentes no que tange a 
divisao de competencias. Uma lei ordinaria pode e deve estabelecer os parametres 
gerais. A ausencia de marco regulat6rio clara e estavel desestimula investimentos 
privados, porque gera inseguranga aos prestadores de servigos. 

Vale destacar que o acirramento do debate em torno da titularidade da concessao 
nao deve mascarar a complexidade real do problema e o objetivo basico do Governo 
no setor que e a plena universalidade na prestagao dos servigos. Para isso, torna-se 
necessaria que os criterios da licitagao para escolha do concessionario nao 
privilegiem o valor da concessao, e sim, os investimentos a serem efetuados, 
visando a plena universalizagao dos servigos prestados, e a tarifa a ser cobrada. 
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ANEXO VI - PROGRAMA DE INSS 

12/4/2007- Programa ISS Tecnol6gico beneficia empresas em Curitiba 

A Prefeitura de Curitiba inicia neste mes o processo de habilita<;ao de empresas 
que desejam participar do Curitiba Tecnol6gica em 2007. Mais conhecido como ISS 
Tecnol6gico, o incentive permite que empresas prestadoras de servi<;os deduzam 
parte do Impasto Sabre Servi<;os (ISS) a ser pago a administra<;ao municipal para 
investirem em projetos de tecnologia e pesquisa. 0 valor que sera objeto do 
incentive ainda nao foi anunciado pelo prefeito Beta Richa, informou Juraci Barbosa 
Sobrinho, presidente da Companhia de Desenvolvimento de Curitiba (Curitiba S.A.), 
que falou sabre o programa aos empresarios da constru<;ao civil, em encontro no 
SINDUSCON-PR, dia 10 de abril. 

Os projetos dos empresarios podem contemplar a aqUisr<;ao de equipamentos, 
softwares, livros tecnicos e peri6dicos, capacita<;ao de recursos humanos, 
contrata<;ao de consultoria, infra-estrutura ffsica e ate viagens de trabalho. Para 
participar o interessado deve ter sua empresa instalada em Curitiba e ter o 
recolhimento regular do ISS nos ultimos dais anos. Alem disso, a empresa deve ter 
registrado crescimento real anual. 

Gada projeto deve trazer a indica<;ao da forma de aplica<;ao dos recursos resultantes 
da dedu<;ao do impasto. Todos os projetos apresentados pelas empresas sao 
analisados por uma banca, a Comissao de Analise e Julgamento (CAJ). Esta 
comissao e formada por representantes da Companhia de Desenvolvimento de 
Curitiba, coordenadora do ISS Tecnol6gico, e por tecnicos de diversos 6rgaos. 

Para participar do programa, o empresario precisa apresentar um projeto 
especificando valor, prazo de aplica<;ao e onde pretende investir o dinheiro deduzido 
do ISS. As empresas que tem recolhimento anual inferior a R$ 360 mil podem ter um 
incentive de ate 50% do ISS recolhido no ano anterior. Ja para as empresas que 
apresentam recolhimento superior a esse valor o incentive pode ser de ate 20%, 
explicou Manoel Tadeu Barcelos, gerente de Desenvolvimento Empresarial da 
Curitiba S.A. 

Este foi o primeiro evento de uma serie que a Curitiba S.A. ira realizar neste ano, 
disse Juraci Barbosa. Os encontros tem como objetivo tornar o incentive mais 
conhecido e, com isso, ampliar a participa<;ao dos empresarios, principalmente dos 
micro e pequenos. "As micro e pequenas empresas representam 99% dos 
estabelecimentos formais de Curitiba. E sao justamente elas que mais precisam de 
investimentos em tecnologia e pesquisa para que possam se capacitar para 
enfrentarem a concorrencia do mercado", disse Juraci. 

"0 ISS Tecnol6gico e um incentive importante para o setor da constru<;ao civil, mas 
poucas empresas participam do programa", observou o presidents do Sinduscon
PR, Julio Araujo Filho. "Acredito que a elabora<;ao do projeto e o que mais assusta 
os empresarios. Mas o processo e simples e traz beneffcios para as empresas, 
basta que elas estejam aptas". 
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Das 65 mil empresas curitibanas que recolhem o ISS, 11 mil podem captar o 
incentive par pagarem o impasto regularmente e apresentarem crescimento real nos 
ultimos dais anos. Desde o infcio da gestao do prefeito Beta Richa, em janeiro de 
2005, 153 empresas foram beneficiadas pelo Curitiba Tecnol6gica. Juntas, essas 
empresas vem utilizando R$ 15 milh5es, sen do que R$ 10,5 foram oferecidos pel a 
Prefeitura de Curitiba como incentive aos empresarios da cidade e o restante pelas 
empresas, como contrapartida no projeto. 

Programa Curitiba Tecnol6gica 
Incentive ISS Tecnol6gico 

0 que e 
Incentive que permite a deduc;ao no pagamento de Impasto Sabre Servic;os - ISS 
para aplicac;ao em pesquisa e desenvolvimento cientffico e tecnol6gico. 

A quem se destina 
Empresas prestadoras de servic;os instaladas no Municipio de Curitiba: 
Com recolhimento regular de Impasto Sabre Servic;os- ISS, nos ultimos dais anos; 
Com registro de crescimento real anual na arrecadac;ao; 
Que nao usufruam incentives que representem deduc;ao de Impasto Sabre Servic;os 
-ISS. 

Valor de Incentive 
Ate 50% do valor do Impasto Sabre Servic;os - ISS recolhido no ana anterior para 
empresas com recolhimento inferior a R$ 360 mil. 
Ate 20% do valor do Impasto Sabre Servic;os - ISS recolhido no ana anterior para 
empresas com recolhimento superior a R$ 360 mil. 

Operacionalizacao 

0 empresario interessado apresenta um projeto especificando valor, prazo de 
aplicac;ao e como pretende investir o dinheiro deduzido do Impasto Sabre Servic;os
ISS; 
Analise preliminar da equipe tecnica da CURITIBA S.A. 
Aprovac;ao da Comissao de Analise e Julgamento- CAJ, formada par tecnicos de 
diversos 6rgaos; 

Se aprovado 
Assinatura do Termo de Compromisso- contrato para infcio das atividades; 
Acompanhamento pela equipe tecnica da CURITIBA S.A., atraves de relat6rios e 
visitas tecnicas mensais; 
Aprovac;ao do Relat6rio de Conclusao pela Comissao de Analise e Julgamento -
CAJ. 

Despesas eleglveis 
Os projetos podem contemplar a aqu1s1gao de equipamentos, softwares, livros 
tecnicos e peri6dicos capacitac;ao de recursos humanos, contratac;ao de consultoria, 
infra-estrutura ffsica, entre outros. 



Aplicacao do incentivo 
Categoria a: 
Projetos ate R$ 25 mil 
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Apresentados por uma empresa individualmente ou por um conjunto de empresas; 
lnvestimento pode ser ate 100% em equipamentos; 
Categoria 8: 
Projetos de R$ 25 mil a R$ 75mil- investimento pode ser ate 70% em equipamentos; 
Projetos acima de R$ 75 mil - investimento pode ser no maximo de 50% em 
equipamentos; 
0 valor do incentive deve ser aplicado no mfnimo 80% no Municipio de Curitiba. 

Resultados esperados 
Incremento da pesquisa aplicada no desenvolvimento da atividade empresarial; 
Fortalecimento da base empresarial local; 
Aprimoramento da capacitac;:ao tecnica das empresas; 
Modernizac;:ao empresarial; 
Desenvolvimento de novos produtos; 
Avanc;:o do desenvolvimento econ6mico, cientffico e tecnol6gico do Municipio. 

Hist6rico 
Desde que foi criado em dezembro de 2001 atraves da Lei Complementar no. 
39/2001 e regulamentado atraves do Decreta no. 886/2002, com alterac;:ao pelo 
Decreta n°. 055/2006, 208 empresas foram beneficiadas pelo Programa Curitiba 
Tecnol6gica. Vinte e duas delas receberam o incentive em 2002, 34 no anode 2003 
e 53 empresas no ano de 2005 e 99 empresas no ano de 2006. 0 total de recursos 
utilizados chegou a pouco mais de R$ 13,8 milhoes de incentive. 0 Programa tem 
alcanc;:ado resultados positives. Das 1 09 empresas participantes do Program a em 
2002, 2003 e 2005, 85% apresentaram crescimento e juntas geraram 327 empregos 
diretos. 

Maiores informacoes 
www.curitibasa.com.br 
informacoes@curitibasa.com.br 
Coordenac;ao de Desenvolvimento Empresarial e Tecnol6gico: (41) 
3250.7732/3250.7719 
http://www.sinduscon-pr.com.br/noticia.asp?id=536 

22/3/2007 - Supersimples: resumo do semimirio no SINDUSCON-PR 
Resumo do seminario sobre a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei 
Complementar 123/2006) que entrara em vigor a partir de 1 o de julho de 2007. 

26/6/2007 - Regime especial do Simples entra em vigor dia 1 o de julho 
0 regime especial de tributac;:ao das Microempresas (ME) e das Empresas de 
Pequeno Porte (EPP) - SIMPLES NACIONAL - institufdo pela Lei Complementar 
123/2007, entra em vigor a partir de 1 ode julho de 2007. 

Em func;:ao disso, foram publicadas no Diario Oficial da Uniao- Sec;:ao 1, do dia 1° de 
junho de 2007, as Resoluc;:oes 04 e 05 do Comite Gestor de Tributac;:ao das 
Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), dispondo, 
respectivamente, sobre a opc;:ao pelo Regime Especial Unificado de Arrecadac;:ao de 
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Tributes e Contribuigoes devidos pelas ME e EPP; e sobre o calculo e o 
recolhimento dos impastos e contribuigoes devidos pelas ME e EPP optantes pelo 
Simples Nacional. 

Resolu~ao n°. 04/2007: 

Referida Resolugao, que dispoe sobre a opgao pelo SIMPLES, acompanha a 
mesma linha adotada pela Lei Complementar 123/2007. 
Destacamos os principais dispositivos e prazos constantes na Resolugao: 

• - A op~ao pelo Simples Nacional sera feita pela Internet, sendo irretratavel 
para o ano calendario respective; 

• - A op~ao ao Simples Nacional se dara no mes de janeiro, ate o ultimo dia 
uti I; 

• - Excepcionalmente, para o ano calendario de 2007, a opgao ao Simples 
Nacional sera no mes de julho; 

• - Se a opgao ao Simples Nacional for indeferida, observar-se-ao os ritos 
processuais estabelecidos pela lei do respective ente da Federagao; 

• - 0 parcelamento de debitos relatives aos fatos geradores ocorridos ate 31 de 
janeiro de 2006, inclusive de debitos inscritos em Dfvida Ativa, devera ser 
requerido no perfodo de 02 a 31 de julho de 2007; 

• - 0 requerimento do parcelamento de debitos e condicionado a comprovagao 
do pedido de opgao ao Simples Nacional e o indeferimento da opgao implica 
rescisao do parcelamento; 

• - Os Estados e o Distrito Federal poderao optar pela aplicagao das faixas de 
receita bruta anual, para efeito de recolhimento do ICMS em seus respectivos 
territ6rios, observados os seguintes sublimites: 

I - ate R$ 1.200.000,00 (um milhao e duzentos mil reais), para os Estados cuja 
participagao anual do PIB seja de ate 1 %; 
II - ate R$ 1.800.000,00 (um milhao e oitocentos mil reais), para os Estados cuja 
participagao anual no PIB seja de mais de 1% e de me nos de 5%. 

• - A ado~ao dos sublimites pelo Estado implicara adogao do mesmo 
sublimite de receita bruta anual para efeito de recolhimento do ISS dos 
Municfpios nele localizados, bem como do ISS devido pelo DF. 

• - Os Estados e Distrito Federal que desejarem adotar os sublimites, 
manifestar-se-ao por Decreto durante o mes de outubro e o Comite Gestor 
tara a divulgagao no mes de dezembro do ano corrente; 

Excepcionalmente, para o ano calendario de 2007, a manifestagao dos Estados e 
Distrito Federal, em relagao a adogao dos sublimites, se dara ate o dia 12 de junho 
de 2007 e o Comite Gestor divulgara o fato ate a 2a quinzena de julho. 

Resolu~ao n°. 05/2007 

Referida Resolugao dispoe sobre o calculo e o recolhimento dos impastos e 
contribuigoes relatives ao SIMPLES NACIONAL. 
Destacamos os principais dispositivos e prazos constantes na Resolugao: 
- A base de calculo para determinagao do valor devido pelas ME e EPP optantes 
pelo Simples Nacional e a receita bruta total mensal auferida, acumulada nos 12 
meses; 

• Na existencia de filiais, a receita bruta sera o somat6rio das receitas de 
todos os estabelecimentos; 
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• 0 recolhimento sera efetuado pela matriz do estabelecimento; 
• 0 calculo sera efetuado par aplicativo especlfico disponlvel da Internet, 

que gerara o documento unico de arrecada~ao; 
• Os tributes devidos deverao ser pagos ate o ultimo dia util da primeira 

quinzena do mes subsequente aquele em que houver sido auferida a 
receita bruta; 

• A Resolugao anexa varias tabelas, no que concerne a partilha do Simples 
Nacional. Em relagao aos servi~os, aplicaveis a construgao civil, foram 
publicadas 3 tabelas no anexo IV: 

Tabela 1 - Sem retengao ou substituigao tributaria, com ISS devido a outro 
Municipio. 
Tabela 1 - Sem retengao ou substituigao tributaria, com ISS devido ao proprio 
Municipio. 
Tabela 1 - Com reten~ao ou substituigao tributaria do ISS. 

Integra das Resolugoes esta disponfvel no site da CBIC - www.cbic.org.br - na area 
Legislagao/ Resolugoes. 
http://www.sinduscon-pr.com.br/noticia.asp?id=587 
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ANEXO VII - QUEM PODE ADERIR AO SIMPLES 

http:l/conjur.estadao.com.br/static/text/50423, 1 23-11-2003 

lncentivo dos pequenos 
Veja quem pode e quem nao pode aderir ao Supersimples 

Falta apenas a sangao do presidents Lula para que o pagamento de nove tributos 
seja unificado para as micro e pequenas empresas. 0 chamado Supersimples deve 
entrar em vigor a partir de julho proximo ano, prazo pedido pela Secretaria da 
Receita Federal para se adequar ao novo sistema. 0 Projeto de Lei Complementar 
123/04, que institui o sistema, foi aprovado na Camara dos Deputados nesta quarta
feira (22/11). 

A lei substitui o Simples Federal. Integra nove tributos - federais, estaduais e 
municipais. Sao eles: IRPJ, CSLL, IPI, Cofins, PIS, ICMS, ISS, INSS e a contribuigao 
do Sistema S. Para o INSS, no entanto, a lei preve algumas atividades em que o 
impasto tern de ser cobrado a parte. 

Podem aderir ao Supersimples as microempresas que tenham faturamento bruto 
anual de ate R$ 240 mil e as empresas de pequeno porte, com faturamento bruto 
anual de ate R$ 2,4 milhoes. 

A lei vern para facilitar a vida do micro e pequeno empresario. Alem de facilitar o 
pagamento de tributos, diminui a burocracia para abrir e fechar empresas. Preve 
ainda a adogao de facilidades de acesso ao credito e preferencias nas licitagoes 
publicas. Esse tratamento diferenciado abrange tambem obrigagoes previdenciarias 
a cargo do empregador. 

All quotas 

As alfquotas variam de acordo com 20 faixas de enquadramento da receita bruta e 
de acordo com o tipo de empreendimento. Para o comercio, a menor faixa, de 
receita bruta ate R$ 120 mil, pagara 4% de impasto; a maior faixa, com receita bruta 
de R$ 2,28 milhoes a R$ 2,4 milhoes, pagara 11,61%. Para as industrias, as 
alfquotas variam, nas mesmas faixas, de 4,5% a 12,11%. 

Para o setor de seNigos, o projeto institui tres tabelas. A primeira, valida para 
atividades como creche, pre-escola, agencias de turismo ou agencias lotericas, 
impoe tributagao de 6% a 17,42%. A segunda tabela, para seNigos como produgao 
cultural e artfstica, transports municipal de passageiros e escolas de lfnguas, tera 
alfquotas de 4,5% a 16,85%. A terceira tabela, destinada a seNigos como 
academias, elaboragao de softwares e escrit6rios de contabilidade, apresenta 
alfquotas diferenciadas segundo a relagao proporcional de profissionais contratados 
e a receita bruta anual. 

As alfquotas podem variar de 4% a 13,5% nas 20 faixas de tributagao para as 
empresas cujo custo com a folha de salarios seja maior ou igual a 40% da receita. 
Para as empresas com percentuais menores, ha outros tres Indices de tributagao 
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(14%, 14,5% e 15%), validos para qualquer faixa. A cada mes, o contribuinte devera 
samar as receitas brutas dos ultimos 12 meses e verificar em que faixa se enquadra 
para pagar o tributo com a alfquota correspondents. 

Sea empresa ultrapassar, no ana de infcio de atividades, o limite de R$ 200 mil de 
receita bruta multiplicado pelo numero de meses em funcionamento nesse perfodo, 
ela sera exclufda do Simples Nacional, com efeitos retroativos ao mes de infcio de 
suas atividades. 0 projeto permite, entretanto, que a retroatividade nao seja aplicada 
se o excesso de receita nao for superior a 20% desse limite. 

Para o empresario individual com receita bruta anual no ana anterior de ate R$ 36 
mil, o estatuto concede outros beneffcios par dais anos, como contribuir para a 
Seguridade Social com alfquota menor (11 %), dispensa de pagamento do salario
educagao e do impasto sindical e dispensa do pagamento de contribuig6es na 
demissao sem justa causa e da contribuigao adicional sabre a remuneragao do 
empregado. 0 empresario enquadrado nessa situagao tambem nao precisara pagar 
as contribuig6es as entidades privadas de servigo social (Sistema S). 

Veja as tabelas 

Empresas que podem aderir ao Supersimples 

1 creche,_m-e-escola e estabelecimento de ensino fundamental 
2 agencia terceirizada de correios 
3 agencia de viC!fl_em e turismo 
4 centro de forma<;:ao de condutores de vefculos automotores de transporte terrestre de 

passageiros e de carga 
5 etgencia loterica 
6 servi<;:os de manutengao e reparagao de autom6veis, caminhoes, onibus, outros vefculos 

J>esados, tratores, ma_guinas e equipamentos agrfcolas 
7 servi<;:os de instala<;:ao, manutencao e reoaracao de acess6rios para vefculos automotores 
8 servi<;:os de manuten({_ao e reparacao de motocicletas, motonetas e bicicletas 
9 servi<;:os de instala<;:ao, manutencao e reoara<;:ao de maquinas de escrit6rio e de informatica 
10 servi<;:os de reparos hidraulicos, eletricos, pintura e carpintaria em residencias ou 

estabelecimentos civis ou empresariais, bem como manutengao e repara<;:ao de aparelhos 
eletrodomesticos 

11 servi<;:os de instalagao e manutengao de aparelhos e sistemas de ar condicionado, refrigeragao, 
ventila<;:ao, aquecimento e tratamento dear em ambientes controlados 

12 vefculos de comunica<;:ao, de radiodifusao sonora e de sons e imagens, e mfdia externa 
13 que se dedique a construgao de im6veis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma 

de subempreitada 
14 operadores autonomos de transoorte de oassaqeiros 
15 empresas montadoras de stands para feiras 
16 escolas livres, de lfnguas estranqeiras, artes, cursos tecnicos e gerenciais 
17 producao cultural e artfstica 
18 produ<;:ao cinematografica e de artes cenicas 
19 administra<;:ao e loca<;:ao de im6veis de terceiros, cumulativamente 
20 academias de dan_Q_a, de capoeira, de ioga, e de artes marciais 
21 academias de atividades ffsicas, desportivas, de nata<;:ao e escolas de e~ortes 
22 decora<;:ao e paisagismo 
23 elabora<;:ao de programas de computadores, inclusive jogos eletronicos, desde que 

desenvolvidos em estabelecimento do optante 
24 licenciamento ou cessao de direito de uso de proqramas de computa<;:ao 
25 planejamento, confec<;:ao, manuten<;:ao e atualiza<;:ao de paginas eletronicas, desde _g_ue 
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.---
realizados em estabelecimento do optante 

26 escrit6rios de servi<;:os contabeis 
27 servi<;o de vigilancia, limpeza ou conservagao 
28 representagao comercial e corretoras de seguros 

Situa«;oes que impede as empresas de participar do Simples 

1 de cujo capital participe outra pessoa jurfdica 
2 que sejam filial, sucursal, agencia ou representagao, no Brasil, de pessoa jurfdica com sede no 

exterior 
3 de cujo capital participe outro empresario ou empresa optante por esse regime quando a receita 

bruta global, encontrada pela soma das receitas dos s6cios, ultr~assar R$ 2,4 milh6es 
4 cujo titular ou s6cio participe com mais de 10% do capital de outra empresa nao beneficiada 

pelo Simples Nacional quando a receita bruta global, encontrada pela soma das receitas das 
empresas, ultrapasse R$ 2,4 milh6es 

5 cujo s6cio ou titular seja administrador de outra pessoa jurfdica com fins lucrativos, quando a 
receita bruta global, encontrada pela soma das receitas das empresas, ultrapasse R$ 2,4 
milh6es 

6 constitufdas sob a forma de cooperativas, salvo as de consume 
7 que participem do capital de outra_pessoa jurfdica 
8 que exergam atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa 

economica, de sociedade de credito, financiamento e investimento ou de credito imobiliario, de 
corretora ou de distribuidora de tftulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de 
arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizagao ou de previdencia 
complementar 

9 resultantes ou remanescentes de cisao ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa 
jurfdica que tenha ocorrido em quaJguer dos cinco anos-calendario anteriores 

10 constitufdas sob a forma de sociedade por a<;6es 
11 que explorem atividade de prestagao cumulativa e continua de servigos de assessoria creditfcia, 

gestae de credito, selegao e riscos, administragao de contas a pagar e a receber, gerenciamento 
de ativos (asset management), compras de direitos credit6rios resultantes de vendas mercantis 
a prazo ou de presta<;ao de servigos (factoring) 

12 que tenham s6cio domiciliado no exterior 
13 de cujo capital participe entidade da administragao publica, direta ou indireta, federal, estadual 

ou municipal 
14 que prestem service de comunica<;ao 
15 que possuam debito com o Institute Nacional do Seguro Social (INSS) ou com as fazendas 

publicas federal, estadual ou municipal, cuja exigibilidade nao esteja suspensa 
16 que prestem servi<;o de transports intermunicipal e interestadual de passageiros 
17 que sejam geradora, transmissora, distribuidora ou comercializadora de ener:gia eletrica 
18 que exercam atividade de importa<;ao ou fabricaqao de autom6veis e motocicletas 
19 que exergam atividade de im_portaQao de combustfveis 
20 que exergam atividade de produgao ou venda no atacado de bebidas alco61icas, cigarros, armas 

e outros produtos tributados pelo IPI com alfquota Ad Valorem superior a 20% ou com alfquota 
especffica 

21 que tenham por finalidade a prestagao de servigos decorrentes do exercfcio de atividade 
intelectual, de natureza tecnica, cientffica, desportiva, artfstica ou cultural, que constitua 
profissao regulamentada ou nao, bem como as que prestem servigos de instrutor, de corretor, 
de despachante ou de qualquer tipo de intermediaqao de neg6cios 

22 que realizem cessao ou loca<;:ao de mao-de-obra 
23 que realizem atividade de consultoria 
24 que se dediquem ao loteamento e a incorporac;ao de im6veis 



109 

Atividades em que o INSS deve ser pago a parte 

1 construgao de im6veis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de subempreitada 
2 transporte municipal de passaQeiros 
3 empresas montadoras de stands para feiras 
4 escolas livres de lfnQuas estranQeiras, artes, cursos tecnicos e_gerenciais 
5 produc;:ao cultural e artfstica 
6 produc;:ao cinematoQrafica e de artes cenicas 
7 administragao e locagao de im6veis de terceiros, cumulativamente 
8 academias de danc;:a, de capoeira, de ioga, e de artes marciais 
9 academias de atividades ffsicas, desportivas, de natac;:ao e escolas de esportes 
10 decorac;:ao e paisagismo 
11 elaboragao de programas de computadores, inclusive jogos eletronicos, desde que 

desenvolvidos em estabelecimento do optante 
12 licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computac;:ao 
13 planejamento, confecgao, manutengao e atualizagao de paginas eletronicas, desde que 

realizados em estabelecimento do optante 
14 escrit6rios de servigos contabeis 
15 servigo de viQilancia, limpeza ou conservac;:ao 
16 representac;:ao comercial e corretoras de seguros 

, 
Revista Consultor Jundico, 23 de novembro de 2006 




