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1. RESUMO 

Esta pesquisa tem por finalidade esclarecer a importância do simples Nacional para 
microempresas e empresas de pequeno porte, podendo assim garantir um regime 
tributário mais simplificado e eficaz para as microempresas e empresas de pequeno 
porte. Em vista destacaremos que o simples nacional é o caminho para a 
desburocratização, por se tratar de uma nova forma de tributação. O estudo pretendeu 
conhecer a realidade existente no âmbito comercial, os tipos de regime tributário 
existentes em nosso pais, quem são os optantes pelo Simples Nacional e quem pode 
optar por ele. De modo geral esclareceremos que a escolha pelo Simples Nacional 
traz muitos benefícios, entre eles destacamos a geração de emprego com a redução 
dos encargos previdenciários, redução da carga tributária e forma simplificada no 
recolhimento dos tributos. Buscamos também de forma simples demonstrar aos 
empreendedores e futuros empreendedores quem pode optar pelo simples nacional e 
como elaborar o melhor planejamento tributário para sua empresa na área comercial.  
 

2. INTRODUÇÃO 

Antigamente o regime tributário no Brasil era apenas sobre vencimentos 

provenientes dos cofres públicos, com alíquotas entre 2% e 10%. Ainda assim, tais 

alíquotas foram reduzidas em 1867 para uma alíquota única de 3%, neste mesmo 

ano, foi instituído o IR(imposto de renda) sobre dividendos pagos pelas S/A(sociedade 

anônima), com alíquota de 1,5%. Contudo, em 1891 o IR foi abolido, em 1922 é 

recriado o Imposto de Renda, agora ele incidiria sobre os rendimentos de todas as 

pessoas físicas e jurídicas do país (exceto os rendimentos provenientes da 

agropecuária). 

A modalidade de tributação adotada para esta pesquisa é o Simples Nacional 

ou Supersimples que é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e 

fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 

previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que entrou em 

vigor em 1 de julho de 2007, surgiu com a principal característica de unificação de 

tributos federais, estaduais e municipais que incidem sobre as micro e pequenas 

empresas: imposto de renda IRPJ(imposto de renda pessoa jurídica), 

COFINS(Contribuição para o financiamento da seguridade social), CSLL(contribuição 

social sobre o lucro liquido), IPI(imposto sobre produtos industrializados), 

ICMS(imposto sobre circulação de mercadorias e serviços), PIS/PASEP(programa de 

integração social e programa de formação do servidor publico), ISS(imposto sobre 

serviço), Contribuição patronal para previdência social. 

 O simples nacional é uma forma de legalização e formalização dos pequenos 

e médios empresários comerciais,  



    De acordo com o SEBRAE as micro e pequenas empresas respondem por 

27 % do PIB, a soma dos bens e serviços produzidos no país e por 57% dos empregos 

formais. Segundo o Caged, de 2011 a 2014, elas geraram 3,5 milhões de empregos, 

promovendo o desenvolvimento social e econômico. 

   Um dos principais benefícios do regime tributário do Simples Nacional na 

opinião dos empreendedores está à redução do peso dos impostos, seguida por 

conhecimento de que a empresa está em dia com suas obrigações, redução da 

burocracia e ciência do quanto a empresa paga de imposto. Além disso, os optantes 

sentem impacto positivo na produção, e sentem impacto no lucro. 

   A nova legislação garante aos que adotam ao simples Nacional as licitações, 

a lei determina e obriga que os governos federais, estaduais e municipais destine uma 

parcela de licitações públicas para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

3. OBJETIVOS 

Este artigo tem como objetivo geral demonstrar as vantagens oferecidas pelo 

Simples nacional às microempresas da área comercial. 

Já os objetivos específicos possuem a finalidade de: a) Demonstrar as 

alternativas de opções de regime tributário nacional (simples, presumido, real e 

arbitrado), para área comercial. B) Definir o que é micro e pequenas empresas; c) 

Demonstrar quais as vantagens e benefícios que o simples nacional oferece; d) 

Classificar quem pode optar ao Simples Nacional; e) Elaborar o planejamento 

Tributário. 

 

4. METODOLOGIA 

Pesquisa de natureza teórica tendo por finalidade o esclarecimento do regime 

tributário no Brasil, ela é qualitativa, pois se trata de reduzir a distância entre indicado 

e indicando, entre teoria e dados, entre contexto e ação (NEVES, 1996), visando 

interpretar de forma detalhada aspectos, características e complexidades sobre o 

planejamento tributário. 

Quanto aos objetivos, foi uma pesquisa exploratória coletando dados através 

de levantamento bibliográfico. Este artigo foi realizado por meio de pesquisa 

bibliográfica, citações de autores que falam sobre o assunto em questão. 

O procedimento de coleta de dados bibliográfico com analises e citações, 

desenvolvida a partir de material já elaborado (GIL 2007). A pesquisa bibliográfica 



abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao termo de estudo 

(MARCONI e LAKATOS 1996). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 5.1 Simples Nacional o melhor caminho para sua empresa. 

Atualmente no Brasil existem quatro tipos de regime tributário, sendo eles o 

Lucro real, Lucro Presumido, Simples Nacional e o arbitrado. 

Segundo Oliveira (2003, p. 175) o lucro Real é a apuração do lucro líquido de 

um período sendo necessária a perfeita ordem contábil, fiscal e contribuição das 

provisões necessárias. Todos os livros fiscais e contábeis, incluídos registro de 

inventários e o LALUR (Livro de Apuração de Lucro Real). 

O Lucro Presumido trata-se de uma forma de recolhimento tributário como se 

na empresa não houvesse a contabilidade, para o fisco trata-se de uma presunção do 

lucro das organizações, ficando dispensadas da obrigatoriedade da escrituração 

contábil. 

As pessoas jurídicas que se podem utilizar dessa opção para a tributação 

estariam dispensadas, para efeitos somente de apuração do valor do imposto de 

renda e da contribuição social.  

A base desta opção é o faturamento mensal, sendo uma vez que optar por esta 

modalidade (para o ano calendário, tal opção será irretratável, podendo ser alterado 

para o ano seguinte) pode estar recolhendo mais tributos, visto que se em algum mês 

a empresa vier a ter prejuízo real, ele não conseguirá optar pelo lucro real. Muitas 

empresas seguem normalmente a completa escrituração contábil e optam pelo lucro 

presumido, neste caso vem o planejamento tributário, o contribuinte exerce a melhor 

opção para ele. Se a empresa tiver lucro acima da presunção, e também a 

escrituração formalmente, o lucro a ser distribuído aos sócios serão isentos de 

tributação. 

Quem pode optar pela tributação lucro presumido são as empresas com limite 

de receita bruta total de R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), ou a R$ 

6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) multiplicado pelo número de meses 

de atividade do ano-calendário anterior, quando inferior a 12 (doze) meses, poderá 

optar pelo regime de tributação com base no lucro presumido (exceto algumas 



atividades, não são todas que podem ser lucro presumido). (OLIVEIRA, et al. 2003, p. 

179) 

O Lucro Arbitrado é um recurso utilizado pelas autoridades fiscais, quase 

sempre com última alternativa, que só deve ser aplicado quando houver ausência 

absoluta de confiança na escrituração contábil do contribuinte, devido à falta ou 

insuficiência de elementos concretos que permitam a identificação ou verificação da 

base de cálculo utilizada na tributação. 

O lucro arbitrado é utilizado pela autoridade tributaria para a determinação da 

base de cálculo do IR e da contribuição social devido pelo contribuinte, quando a 

pessoa jurídica deixar de cumprir obrigações acessórias relativas à determinação do 

lucro real, presumido, simples nacional ou se recusar a fornecer os livros e 

documentos contábeis e fiscais solicitados em um processo de fiscalização. 

O Simples Nacional em muitos casos, pode parecer a melhor opção para 

muitas empresas, uma vez que apresenta alíquotas mais baixas e inúmeros 

benefícios, de forma que conseguem apresentar uma pequena carga tributária sendo 

o regime tributário diferenciado que contempla empresas com receita bruta anual de 

até R$ 3,6 milhões até 2017, em 2018 será 4,8 milhões assim descomplicando a vida 

das micro e pequenas empresas. Unificando os tributos, o Simples Nacional destaca-

se como fator de desempate para empresas que concorrem a licitações do governo e 

facilita o cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte do 

contribuinte, para optar pelo Simples Nacional, as microempresas e empresas de 

pequeno porte devem estar isentas de débitos da Dívida Ativa da União ou do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS). 

As micro e pequenas empresas assumem características próprias de gestão, 

competitividade e inserção no mercado, de acordo com a Lei Geral, é considerada 

uma empresa de pequeno porte aquela cuja receita bruta anual for superior a R$ 

360.000,00 e igual ou inferior à R$ 3.600.000,00. Estes valores referem-se a receitas 

obtidas no mercado nacional. A empresa de pequeno porte não perderá o seu 

enquadramento se obter adicionais de receitas de exportação, até o limite de 

R$3.600.000,00. 

As micro e pequenas empresas ocupam uma parcela pequena da população, 

pois nem todos tem condições de desenvolver seu próprio negócio em uma alternativa 

de emprego formal ou informal, em geral, são pessoas com pouca qualificação, que 

não encontram emprego nas empresas de maior porte (IBGE, 2003). Uma das 



principais características dessas empresas é: Presença significativa de proprietários, 

sócios e funcionários com laços familiares; não distinção da pessoa física do 

proprietário com a pessoa jurídica, inclusive em balanços contábeis; registros 

contábeis pouco adequados; contratação direta de mão-de-obra; Baixo emprego de 

tecnologias sofisticadas; baixo investimento em inovação tecnológica; dificuldade de 

acesso a financiamento de capital de giro; dificuldade de definição dos custos fixos; 

alto índice de sonegação fiscal; contratação direta de mão-de-obra; utilização intensa 

de mão-de-obra não qualificada ou sem qualificação. 

Segundo Gonçalves (1994) em países como o Brasil onde há alto desequilíbrio 

regional, micro e pequenas empresas podem apresentar um importante papel para a 

descentralização industrial. 

A implementação do Simples Nacional, trouxe vários benefícios e vantagens às 

empresas que enquadram ao seu sistema, trazendo maior facilidade em atender a 

legislação tributária, chegando a considerar que este seja o primeiro passo para a 

reforma tributário, algo tão esperado por economistas, empresários, especialistas, 

contadores, pesquisadores e autoridades governamentais, como afirma (Domingos 

1995) “Vamos analisar a eficácia da simplificação como base para a futura reforma 

tributária. Isso é uma forma de comemorar o Simples e contestar a falácia de que ele 

é uma renúncia tributária”. 

Um estudo realizado pelo SEBRAE com 5.835 pessoas optantes pelo Simples 

apontou quais são os principais benefícios do regime na opinião dos empreendedores. 

No topo do ranking está a redução do peso dos impostos (90%), seguida por 

conhecimento de que a empresa está em dia com suas obrigações (88%), redução da 

burocracia (86%) e ciência do quanto a empresa paga de imposto (86%). Além disso, 

25% dos optantes sentem impacto positivo na produção, e 11% sentem impacto no 

lucro. 

Outros benefícios que agradam aos empresários das microempresas e 

empresas de pequeno porte é que são dispensados a entrega e apresentação da 

DCTF (Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais), (dispensadas do 

SPED(sistema público de escrituração digital) ICMS/IPI(imposto sobre circulação de 

mercadorias e imposto sobre produtos industrializados), SPED CONTÁBIL, ECF-

ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL, GIA), e para empresas sem movimentos há 

mais de três anos poderá ser dado baixa nos registros dos órgãos públicos 



independentemente do pagamento dos débitos tributários, taxas ou multas devidas ao 

atraso da entrada das declarações nesses períodos. 

E as vantagens não param por ai, a nova legislação garante aos que adotam 

ao simples Nacional as licitações, a lei 123/2006, no artigo 42, do capítulo v, determina 

e obriga que os governos federais, estaduais e municipais destine uma parcela de 

licitações públicas para as microempresas e empresas de pequeno porte, esses novos 

benefícios acabaram influenciando na abertura de novas empresas, e 

consequentemente maior arrecadação de tributos para o governo, segundo o 

SEBRAE esses benefícios facilita a obtenção de crédito, tecnologia, exportação, 

venda,  abertura de novas empresas e se formalizar. Além de ganhar uma redução de 

burocracia ao receber um boleto unificado que abrange oito impostos. 

Com tantas vantagens e benefícios assim o sistema tributário brasileiro conta 

com uma distorção difícil de ignorar. Apenas 3% das pessoas jurídicas são 

submetidas ao regime normal de tributação – 97% adotam regimes diferenciados. Em 

2014, a Receita Federal recebeu a declaração de 4.508.255 Pessoas Jurídicas. 

Destas, 3% estavam enquadradas no regime do Lucro Real. A maioria (74,5%) era 

optante do Simples – regime tributário voltado a MPE(micro e pequenas empresas). 

Em segundo lugar, com 21,2% do total, estavam os adeptos do regime de Lucro 

Presumido. 

Contudo, devido à enorme variedade de atividades e de formas de tributação, 

sugere-se uma análise mais específica para cada caso. Por isso é recomendado que 

se consulte um contador. De início é preciso observar a tabela do Simples Nacional, 

que contém todas as informações que o empreendedor necessita saber, mas de 

maneira geral pode aderir ao Simples Nacional: Estabelecimentos de ensino, 

Agências de viagem e turismo; Centro de formação de condutores de veículos, 

Agência lotérica, Agência terceirizadas de correios, Serviços de manutenção em geral, 

Escritório de serviços contábeis, etc. Salientamos que as microempresas tem um 

faturamento anual bruto de no Máximo R$360.000,00. 

 

 

 

 

 

 



Figura 1 - Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Comércio 

 
Fonte: Adaptado de Portal Tributário (Vigentes de 01.01.2012 a 31.12.2017) 

 

Abaixo segue um exemplo prático do super simples x lucro presumido e tabela 

Simples Nacional - Comércio. 

 
Tabela 1 – Comparativo* entre super simples x lucro presumido 

Simples nacional* 
180.000,00 x 4% = 7.200,00 

Lucro presumido*  
180.000,00 x 8% = 14.400,00                       14.400,00 x 15% =       2.160,00 IRPJ 
180.000,00 x 12% = 21.600,00                      21.600,00 x 9% =        1.944,00 CSLL 
                                                                     180.000,00 x 0,65% =   1.170,00 PIS  
                                                                     180.000,00 x 3% =        5.400,00 COFINS 
Valor total dos impostos: R$ 10.674,00 

Economia de R$ 3.474,00 optando pelo simples nacional. 

*Valores referente ao faturamento anual de R$ 180.000,00. 
Fonte: Simples nacional de microempresas e empresas de pequeno porte na área 
comercial, 2017. 
 



  Vale ressaltar que não consideramos o valor devido do ICMS, imposto não 

cumulativo, cuja sua alíquota pode variar para o Estado de São Paulo de 7% a 25%. 

Empresas do simples nacional, já recolhem o ICMS, diretamente no DAS, que no 

exemplo citado a alíquota total foi de 4%. 

 
Tabela 2 – Comparativo Super simples x lucro presumido da folha de pagamento 

Simples nacional* 
16.000,00 x 8% = 1.280,00  (Valor total dos Encargos) 
Somente será devido o FGTS, sendo esse um encargo social para empresa; 
Não foi considerado o INSS retido da folha de pagamento; 
CPP: Contribuição patronal previdenciária, já calculada no valor do DAS a 2,75%. 

Lucro presumido*  
16.000,00 x 20% (INSS patronal) = R$ 3.200,00 
16.000,00 x 5,8% (INSS de outras entidades) = R$ 928,00 
16.000,00 X (1 a 3% varia de acordo com a atividade da empresa, no caso iremos utilizar como 1%, 
referente a atividade de comércio, sem considerar o Fator Previdenciário) = R$ 160,00 
FGTS: 16.000,00 x 8% = R$ 1.280,00 
Valor total dos encargos: R$ 5.568,00 

Economia de R$ 4.288,00 optando pelo simples nacional. 

*Valores referentes à remuneração bruta da folha de pagamento de R$ 16.000,00. 

Fonte: Simples nacional de microempresas e empresas de pequeno porte na área 
comercial, 2017. 

 
O Planejamento Tributário é o estudo feito preventivamente, ou seja, antes da 

realização do fato administrativo, pesquisando-se seus efeitos jurídicos e econômicos 

e as alternativas legais menos onerosas, denomina-se planejamento Tributário.  

O planejamento tributário exige, antes de tudo, bom-senso do planejador. 

Há alternativas legais válidas para grandes empresas, mas que são inviáveis 

para as médias e pequenas, dado o custo que as operações necessárias para 

execução desse planejamento podem exigir. 

A relação custo/benefício deve ser muito bem avaliada. Não há mágica em 

planejamento tributário, apenas alternativas, cujas relações custo/benefício variam 

muito em função dos valores envolvidos, da época, do local etc. 

O planejamento tributário preventivo (antes da coerência do fato gerador do 

tributo) produz a elisão fiscal, ou seja, a redução da carga tributária dentro da 

legalidade. 

A eficiência e exatidão dos registros contábeis são fundamentais para que a 

administração planeje suas ações. 

A contabilidade, entre outras funções, é instrumento gerencial para a tomada 

de decisões. Por isso, deve estar atualizada e emitir relatórios simples e claros para o 

administrador. 



Sem relatórios objetivos e atualizados, não é possível fazer qualquer tipo de 

planejamento sério e consequente. (FABRETTI, 2007, p. 32). 

 

6. RESULTADOS 

De todos os documentos estudados entre eles, artigos, leis, livros, podem 

observar que o Simples Nacional é recente, validado após a lei de 1996, notem que 

um dos grandes nomes que defende essa nova forma de tributar impostos são os 

especialistas Felipe Shöntag e Sergio Gustavo da Costa e o presidente do SEBRAE 

Guilherme Afif Domingos, que se destacam por suas obras publicadas e suas 

contribuições para o avanço e fortalecimento do Simples Nacional. 

Quanto aos benefícios e vantagens existentes as empresas que aderem ao 

Simples Nacional, observam o interesse, dedicação e compromisso dos órgãos 

públicos, organizações em prol da melhoria e sofisticação desse novo modelo de 

tributo, destacados pelas leis desde 1996, recorrentemente a de 2006, 2007, 2015, 

até aos artigos que prevê mudanças e melhorias para 2018. 

De modo geral a uma busca incansável para mais mudanças benéficas, e 

suporte para as novas empresas que vierem a surgir, acreditando-se que este seja o 

caminho para uma reforma tributária, como vistas nos estudos e pesquisas realizadas. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

            A pesquisa demonstrou que a proposta do Simples Nacional atual vigente vem 

buscando oferecer condições satisfatórias para o crescimento e fortalecimento das empresas. 

            Podemos analisar que existem leis que garantem o direito de adesão do simples 

Nacional para as microempresas e empresas de pequeno porte, dando direito a vantagens e 

benefícios que um empreendedor necessita, observando que há muitas teorias em defesa 

desta nova forma de tributar impostos, abrindo portas para a inovações significativas, para o 

crescimento das empresas, e para um regime tributário mais justo e eficaz. 

           Tomamos conhecimento do crescimento de adesão a este novo modelo de tributar.                                                                           

Observamos que os efeitos do Simples trouxe maior empregabilidade, contribuindo para o 

surgimento de novos empregos. 

           Por fim descobrimos que o Simples é um caminho para o sucesso dos negócios, 

pois a simplificação trás eficácia e eficiência para as microempresas e empresas de 

pequeno porte.  



          E que exige perseverança para maiores melhorias, mas os pesquisadores, 

empresários e representantes políticos vem lutando para que as mudanças sejam 

conquistadas dia após dia. 
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