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Resumo:O resultado apresentado neste artigo é baseado numa pesquisa iniciada no ano de 2012,
culminando no final deste ano na apresentação de um trabalho de final de curso. E com uma exploração
adicional do material colhido na pesquisa desenvolvida, durante o ano de 2013 foram realizadas algumas
análises seguindo o enfoque econômico dos indicadores financeiros. Este trabalho segue nesta linha,
apresentando uma abordagem com base no fator de insolvência de Kanitz, para as empresas que
comercializam material de construção no município do Rio de Janeiro. Estas empresas analisadas são
classificadas como Micro e Pequenas Empresas, o que proporciona para elas a possibilidade da utilização
de um regime tributário diferenciado; o Simples Nacional. Verifica-se neste trabalho que esta situação
proporciona um benefício financeiro adicional para este tipo de empresa, estimulando sua formalização e
cumprimento das obrigações legais inerentes a esta situação, o que amplia o recolhimento de impostos
para o ente governamental, favorece a assinatura da carteira de trabalho dos funcionários, assim como
gera uma gama de outras vantagens como, no caso de algumas empresas, a ampliação na facilidade de
obtenção de crédito diante de condições desfavoráveis da economia. Estas percepções para o setor podem
ser verificadas nos resultados obtidos com a pesquisa realizada para o setor de material de construção,
sendo a análise realizada tanto com um enfoque quantitativo quanto qualitativo, sendo representativa a
verificação de que, no período analisado, 90% das empresas pesquisadas aumentaram seu Faturamento e
85% delas ampliaram seu Lucro Líquido. E este resultado pode se tornar ainda mais representativo para
os anos seguintes ao da análise, diante do possível estímulo gerado para o setor com as atividades de



construção civil realizadas para os grandes eventos a serem realizados no município, a Copa do Mundo
de Futebol e os Jogos Olímpicos.

Palavras Chave: Micro Empresa - Pequena Empresa - Simples Nacional - Fator de insolvência -
Finanças



 

1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, as Micro e Pequenas Empresas – MPE – enfrentam uma série de 

dificuldades, tanto no seu processo de implantação quanto na sua necessidade de satisfação 

financeira, esta relacionada às suas operações. Isso acontece dada a elevada carga tributária 

existente, situação representativa antes da implantação no regime tributário do Simples 

Nacional. 

O excesso de processos burocráticos para abrir e fechar empresas no Brasil, assim 

como os processos necessários para a abertura de novos negócios, está relacionado a uma 

série de procedimentos, conforme pode ser visto em Sebrae (2008). 

Para a obtenção de licenças operacionais, verificações e notificações, resultam numa 

média de 18 procedimentos, 411 dias de duração e 10,4% de custo do capital inicial do 

negócio. 

Cabe ressaltar que estes procedimentos são extremamente demorados, confusos e 

custosos. Já nos países da OECD (2006), por exemplo, são seis os procedimentos com a 

duração média 15 dias e o custo de 5,1%. 

 Vale ainda relatar que no Brasil não há exigência de capital mínimo para a abertura de 

empresas. 

Outro fator que deve ser considerado nesta decisão de abertura do negócio está 

relacionado ao fato de que, segundo estudo realizado por Amaral, et al (2013), a carga 

tributária do Brasil estimada para 2013 é de 36,42% do PIB.  

Estas questões dificultam as decisões favoráveis de abertura de um negócio, sendo que 

o estudo realizado pelo Banco Mundial (BID, 2004) evidencia estas dificuldades, afirmando 

que as MPE são obrigadas a enfrentar no Brasil: elevada carga tributária, elevados custos de 

financiamentos, incerteza política, instabilidade macroeconômica, elevado nível de corrupção, 

dificuldade de acesso ao crédito, excesso de leis trabalhistas, estímulo à informalidade.  

Assim, para tentar resolver parte desse problema, o Simples Nacional entrou em vigor 

em julho de 2007 no âmbito nacional, substituindo o Simples Federal, que foi implantado em 

dezembro de 1996. 

A implantação deste regime tributário representou uma adaptação ao que já ocorria em 

alguns estados, como Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, que isoladamente, 

e de forma aleatória, reduziam e/ou concediam isenções de impostos. 

Desta forma, este regime tributário representou uma uniformização nacional, com base 

em alíquotas percentuais fixas a serem aplicadas por todos os governos estaduais. 

Nesta direção da implantação deste regime, este trabalho tem como objetivo principal 

verificar as consequências da adesão das MPE ao Simples Nacional, sendo este estudo 

especificamente voltado para as empresas que comercializam material de construção por toda a 

extensão da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

E para a realização este estudo, este artigo apresenta uma descrição sobre os possíveis 

sistemas tributários, uma definição da estrutura analítica financeira, seguida pelo tratamento e 

análise dos dados, sendo finalizado com algumas considerações finais, com a bibliografia 

utilizada para esta elaboração e com o material em anexo. 

 



 

  

2. TRIBUTOS 

Por ser um pagamento compulsório, todo o indivíduo e/ou empresa é obrigado a pagar 

um tributo estipulado pelo governo. Esta percepção está relacionada ao fato de que, conforme 

estipulado no Código Tributário Nacional – CTN, por tributo entende-se: “toda prestação 

pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua 

sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 

vinculada” (art.3º, CTN). 

Complementarmente ao definido pelo CTN, o artigo 153 da Constituição Federal de 

1988 institui o regulamento para a matéria e define também os tipos de tributos e a sua 

competência. 

Desta forma, os impostos poder ser distribuídos em três esferas: federal, estadual e 

municipal, sendo que as empresas contribuintes devem verificar os procedimentos de seu 

recolhimento, para fazer a correta destinação do tributo, uma vez que estes são de várias 

naturezas. 

A contribuição social tem diversos tributos incluídos e grande parte deles é utilizada 

para a União custear os serviços de assistência e previdência social – INSS, sendo direcionada 

para outros entes da Administração Pública que auxiliam na governança como SENAI, 

SENAC, OAB, CRM, CRC. 

No Simples Nacional, a forma de tributação abrange os seguintes impostos: IPRJ, IPI, 

ICMS e ISS, sendo os tributos concernentes à: Contribuição Social sobre o Lucro         

Líquido – CSLL, Contribuição para Seguridade Social – COFINS, Contribuição Patronal 

Previdenciária – CPP, Programa de Integração Social e Programa de Formação do Patrimônio 

do Servidor Público – PIS/PASEP. 

As formas ou regime de tributação representam a maneira como são calculados os 

impostos devidos por uma empresa. A opção por cada um destes critérios depende do 

atendimento da legislação pertinente e do cumprimento das exigências de cada uma delas. 

Uma decisão tributária feita, pelos administradores das empresas, sobre qual 

modalidade de tributação escolherá no exercício, afeta diretamente o resultado do negócio. 

Atualmente são três os critérios possíveis de serem adotados pelas pessoas jurídicas: 

Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional. 

2.1. LUCRO REAL 

O Lucro Real é o lucro líquido do período-base, ajustado pelas adições e exclusões, de 

acordo com o regime de competência. 

Para isso, conforme afirma Brigham (2008), as pessoas jurídicas que estão obrigadas 

ao regime de tributação com base no lucro real: 

 ter receita no ano-calendário anterior superior a R$ 12.000.000,00; 

 ter sua constituição como sociedade de capital aberto; 

 se dedicar à compra e venda, loteamento de terrenos, incorporação ou 

construção de imóveis e à execução de obras de construção civil; 

 ter participação financeira de entidades da administração pública direta ou 

indireta sob qualquer forma societária; 

 ter sua sede no exterior com filiais ou representações no país; ter receita total, 

no ano-calendário anterior, superior ao limite de R$24.000.000,00 (vinte e 



 

  

quatro milhões de reais), ou de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) 

multiplicado pelo número de meses do período, quando inferior a doze meses; 

  ter atividades de bancos comerciais, de investimentos, de desenvolvimento, 

caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, 

sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos, valores 

mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas 

de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros 

privados e de capitalização e entidades de previdência privada aberta; 

 ter lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior; 

 que usufruam de benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do imposto; 

 que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento mensal do 

imposto de renda, determinado sobre a base de cálculo estimada, na forma do 

art. 2º da Lei nº 9.430, de 1996; 

 que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de 

assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, 

administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios 

resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring). 

Caso a empresa esteja operando em prejuízo fiscal, pode haver diminuição, ou até 

mesmo suspensão, do recolhimento de IRPJ e CSLL. 

Da mesma forma, se na antecipação mensal houver recolhimento maior que o tributo 

anual devido, poderá ter crédito para a empresa contribuinte. 

O lucro real pode ser tributado em período trimestral ou anual. 

2.2. LUCRO PRESUMIDO 

O Lucro Presumido tem como base de cálculo um percentual já fixado de acordo com 

a atividade da empresa como mostra o artigo 15 da Lei n 9.249/95, sendo tributado por 

trimestre. 

A alíquota de cada tributo é de 15% ou 25% para IRPJ e 9% da CSLL. O mesmo 

incide sobre as receitas com base em percentual de presunção variável de 1,6% a 32% do 

faturamento, dependendo da atividade (BRIGHAM, et al, 2008). 

Embora a atividade da empresa seja condicionante para a escolha do regime tributário 

lucro presumido, o faturamento também é uma possibilidade. 

Empresas com receita bruta superior a 48 milhões de reais auferidas no ano-calendário 

anterior estão impossibilitadas a optar pelo regime. Além desses percentuais expostos, será 

tributado qualquer ganho de capital ou receita financeira que a empresa tenha no seu exercício. 

2.3. SIMPLES NACIONAL 

A empresa que optar pelo regime tributário do Simples Nacional deve ser uma 

Microempresa ou uma Empresa de Pequeno Porte – EPP. Mas, embora tenha restrição quanto 

ao porte e atividade, benefícios como alíquotas mais baixas e facilidade para apuração dos 

impostos tornam-se grandes atrativos para as que assim o escolherem. 

 Para seu pagamento, basta utilizar um documento único, o PGDAS - Programa 

Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional, em vez de realizar cálculos e 



 

  

diferentes guias de recolhimentos para cada imposto dificultando o empresário sem instruções 

sobre tributação. 

Como já definido, o PGDAS abrange os tributos: IRPJ, IPI,CSLL, COFINS, PIS, 

CPP, ICMS e INSS. 

Segundo o Projeto de Lei da Câmara dos Deputados, de número 77/11, que ajusta a 

Lei Geral da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, estas empresas estão definidas sob 

as seguintes condições: 

 quanto ao faturamento, devendo apresentar receita bruta anual de até R$ 

360.000,00. Para uma EPP, até R$ 3.600.000,00; 

 não ser constituída como sociedade por ações; 

 ser uma empresa cuja atividade não seja instituição financeira; 

 não se dedicar à compra e venda, e loteamento de terrenos, execução de obras 

de construção civil e incorporadoras de imóveis; 

 não ter sócio/acionista residente/domiciliado no exterior; 

 não seja filial, agência ou representação de entidade da administração pública 

direta ou indireta; 

 não ter capital principal de outra empresa jurídica em sociedade ou cujo sócio 

tenha 10% do capital de outra empresa; 

 não ter débito inscrito em Dívida Ativa da União ou INSS. 

No Simples Nacional as alíquotas são progressivas sendo calculados os valores dos 

tributos com base no faturamento da empresa, conforme definido por lei. 

Um dos pontos importantes do Simples Nacional é ser facultativo, ou seja, as empresas 

devidamente enquadradas podem escolher por optar ou não pelo Simples. Outro aspecto 

relevante é ser irretratável, ou seja, ao adotá-lo, o empresário não pode desistir de sua 

utilização durante o ano-calendário. Tal alteração só pode ocorrer no ano seguinte. 

O Simples Nacional é administrado por um Comitê Gestor composto por oito 

integrantes e para o seu ingresso, é necessário enquadrar-se como Micro Empresa ou Pequena 

Empresa, cumprir os requisitos da legislação e obedecer todos os prazos para a formalização. 

3. SETOR DE COMÉRCIO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO 

Conforme definido por Rossetti (2010), o comércio representa uma atividade 

socioeconômica do setor terciário, que consiste na compra e na venda de bens, seja para que 

possa usufruir dos seus produtos, para vendê-los ou transformá-los. 

Seguindo o ano de início da realização da pesquisa, o Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados – CAGED (2010) apresenta em 2010 que o emprego formal gerado pelas 

MPE (145 mil) é superior às médias e grandes empresas (47 mil). 

E no que tange ao volume de vendas, relacionado à atividade do setor de Material de 

Construção, as variações de agosto de 2011 foram de 6,6%, em relação com agosto de 2010, 

de 10,8% no acumulado do ano e de 12,0% nos últimos 12 meses (ago/2009 a ago/2010).  

 



 

  

4. FERRAMENTAS DE ANÁLISE FINANCEIRA 

De acordo com Ross, et al (1998) as informações utilizadas nas análises financeiras, 

retiradas das demonstrações financeiras das empresas, possuem diferentes aplicações, sendo 

úteis para indivíduos e organizações externas à empresa e à sociedade em geral, incluindo o 

governo e os credores a curto e longo prazo e investidores em potencial. 

As análises das demonstrações financeiras podem ser realizadas através de diversas 

técnicas de acordo com Matarazzo (1985) das quais se destacam: Análise através de Índices; 

Análise Vertical e Horizontal; Análise do Capital de Giro; Modelos de Análise de 

Rentabilidade; Fórmulas de Previsão de Falências. 

Neste trabalho é aplicado o método financeiro de Previsão de Falências, que visa 

avaliar se as empresas estão numa situação econômica saudável ou se estão com evidências de 

um propenso estágio de falência. 

Para esta averiguação, são utilizados os indicadores contábeis tradicionais aliados a 

critérios estatísticos específicos como regressão linear.  

Kanitz (1978) apresentou um método para dar maior precisão quanto às previsões de 

falência de empresas. 

O autor sintetizou a seguinte equação para o fator de insolvência das empresas: 

54321 33,006,155,365,105,0.. xxxxxainsolvêncideFator   

Onde: X1 = Lucro Líquido/Patrimônio Líquido; 

X2 = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/(Passivo Circulante + 

Exigível a Longo Prazo); 

X3 = (Ativo Circulante – Estoques)/ Passivo Circulante; 

X4 = Ativo Circulante/Passivo Circulante; 

X5 = (Passivo Circulante + Exigível a longo Prazo)/Patrimônio Líquido. 

Desta forma, as cinco variáveis que compõem o Fator de insolvência são, 

respectivamente, definidas pela rentabilidade do Patrimônio, pelo Índice de Liquidez Geral, 

pelo Índice de Liquidez Seca, pelo Índice de Liquidez Corrente e pelo Grau de endividamento 

da empresa. 

Os métodos quantitativos são aplicados com a utilização de recursos e técnicas 

estatísticas, principalmente a análise discriminante. Segundo Assaf-Neto (2000): "A análise 

discriminante constitui-se, basicamente, num processo estatístico que isola as principais 

observações típicas de um ou mais grupos de empresas selecionados previamente". 

A avaliação quantitativa de insolvência, por estar baseada principalmente em índices 

contábeis, pressupõe que esses indicadores sejam um reflexo da efetiva, ou aproximada, 

situação financeira das empresas.  

Esta análise pode ser complementada com o fato de que os indicadores contábeis, 

baseados na análise dos Balanços Contábeis das empresas, tem se desenvolvido no meio 

acadêmico diante da capacidade de abrangência e da flexibilidade destes indicadores, podendo 

ser combinados diante do interesse do avaliador.  

A Figura 1 apresenta as possíveis variações do Termômetro de Insolvência, 

determinado por Kanitz. Seu resultado varia de um valor negativo de sete (totalmente 

insolvente) a um valor positivo de sete (completamente solvente). 

 



 

  

 

Figura 1: Termômetro de Insolvência elaborado por Kanitz 

5. ANÁLISE DE DADOS 

Segundo Vergara (2006), as abordagens qualitativa e quantitativa são duas estratégias 

diferentes para tratar um problema de pesquisa. 

Neste artigo, na análise quantitativa são calculados os valores das variáveis integrantes 

do Fator de Insolvência, assim como são determinadas as frequências das características que se 

repetem nas pesquisas realizadas para interpretação posterior. 

 Esta pesquisa também apresenta caráter qualitativo ao descrever a complexidade do 

problema e a interação de variáveis, para compreender e classificar os processos dinâmicos 

vividos por microempresários, contribuindo no processo de mudança e possibilitando o 

entendimento das particularidades do comportamento dessas empresas.  

Nesta pesquisa foram levantados os dados/informações de 27 empresas de comércio de 

materiais de construção de diversas regiões da cidade do Rio de Janeiro e de outras cidades 

próximas, pertencentes à sua Região Metropolitana. 

Como algumas delas estão enquadradas no regime de lucro presumido ou real, só 

foram consideradas 20 empresas para o estudo, todas optantes pelo Simples Nacional. 
Quanto aos sujeitos entrevistados nas empresas, estes são proprietários ou algum gerente do 

estabelecimento. Além destes, os contadores forneceram os dados solicitados. 

5.1. COLETA DE DADOS 

A análise consiste em obter os dados financeiros da empresa, para aplicá-los à equação 

definida como Função de Insolvência de Kanitz. 

Foram obtidos dados dos anos de 2010 e 2011, relacionados aos dados contábeis 

anuais como: Faturamento, Lucro Líquido, Ativo e Passivo Circulante, Realizável e Exigível 

ao Longo Prazo, Patrimônio Líquido e Estoques, conforme parcialmente apresentado na 

Tabela 4 (presente no ANEXO I), referente ao nível de Faturamento das empresas analisadas, 

com sua respectiva classificação, se de Pequeno Porte – EPP, ou de Médio Porte – ME. 

Em paralelo à pesquisa quantitativa com os gestores e contadores, foi realizada a 

pesquisa qualitativa com os representantes das mesmas empresas estudadas. 



 

  

Foram realizadas perguntas sobre a importância do Simples Nacional para sua empresa 

e o quanto isso está contribuindo para gerar um maior nível de receitas. Foram avaliados 

fatores para sua empresa como: Melhoria nos processos burocráticos; Facilidade financeira 

para apuração dos impostos; Facilidade para obtenção de crédito junto a instituições 

financeiras; Custos na folha de pagamento. 

Esses fatores foram escolhidos pela necessidade da percepção do Simples pelos seus 

gestores, pois embora os números traduzam significativamente aumento na renda, a 

sensibilidade do gestor quanto aos outros benefícios, que esse regime de tributação possa 

trazer, impacta diretamente nas considerações finais sobre a pesquisa. 

5.2. TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 

Entre os anos de 2010 e 2011, 75% das empresas aumentaram seu Faturamento, 

conforme pode ser visto na Tabela 1, com destaque para as empresas 02, 03, 04 e 07, que 

tiveram um expressivo aumento; acima de 100%. 

Como pode ser percebido na Tabela 4 (no Anexo I), existe uma variação na 

classificação de algumas empresas, dada a ampliação (ou redução) em seu Faturamento. Desta 

forma, em 2010 existem sete ME e 13 EPP. 

Tabela 1: Percentual de crescimento no faturamento das empresas entre 2010 e 2011 

Empresa Variação 2010-2011 

01 3% 

02 247% 

03 276% 

04 387% 

05 14% 

06 -14% 

07 200% 

08 69% 

09 0% 

10 2% 

11 44% 

12 29% 

13 11% 

14 6% 

15 25% 

16 53% 

17 8% 

18 20% 

19 14% 

20 100% 



 

  

Já no ano seguinte, o Faturamento dessas empresas é modificado e, consequentemente, 

seu porte. E assim, em 2011 existem quatro ME e 16 EPP, ou seja, três empresas mudaram 

sua classificação. 

O lucro líquido também apresentou crescimento médio entre os dois anos, conforme 

pode ser visto no Gráfico 1. Vale ressaltar que há uma empresa que começou a funcionar em 

2011, não apresentando lucro no ano de 2010, com isso, apresenta resultados zero quando são 

dados comparativos entre os anos. 

Apenas 15% das empresas apresentaram lucro líquido em 2011 menor que 2010. A 

média obtida de crescimento do lucro líquido, ou seja, de empresas que apresentaram um 

aumento efetivo do seu resultado, foi de 32%. 

 

 

Gráfico 1: Variação do Lucro Líquido entre 2010 e 2011 

 

 Para o cálculo do Fator de Insolvência, definido por Kanitz, o valor das cinco varáveis 

de sua composição, definido para as 20 empresas, estão na Tabela 2 para o ano de 2010 e na 

Tabela 3 para o ano de 2011. 

Analisando as Tabelas 2 e 3, pode ser verificado que 10,85% das empresas encontram-

se na área de solvência nos dois anos. Já as demais 15% encontram-se em área para análise do 

seu gestor ou em uma situação desfavorável, com evidências de insolvência. 

Em ambas as tabelas, o Índice de Liquidez Seca negativa pode ser caracterizado por 

uma gestão deficiente no pagamento das obrigações no curto prazo, excluindo o seu estoque, 

tornando a empresa mais próxima a uma situação financeira desfavorável. 

Outra percepção latente refere-se à Rentabilidade do Patrimônio, sobre a qual nenhuma 

empresa, em nenhum dos dois anos, apresentou um índice maior que um. Os maiores índices 

foram 60% em 2010 e 77% em 2011. 

Esse índice mostra a situação econômica da empresa, se está gerando lucros por meio 

da estrutura criada para ela se manter. A avaliação do gestor da empresa também deve ser 

observada nesse índice analisado isoladamente, pois o gestor da Empresa 02 tem 2% desta 

rentabilidade do seu negócio em 2010, variando para 6% em 2011. Este deveria reavaliar o 

motivo de seu negócio não estar sendo tão rentável (quanto as demais empresas do mercado) 

no período analisado. 

 



 

  

Tabela 2: Variáveis para o fator de Insolvência de Kanitz no ano de 2010 

 
Empresas X1 X2 X3 X4 X5 FUNÇÃO 

      

 
01 0,28 10,01 8,98 10,01 0,12 37,76 

 
02 0,60 12,05 0,04 12,05 0,09 7,26 

 
03 0,08 1,36 1,39 1,65 0,47 5,29 

 
04 0,10 2,77 0,76 2,77 0,65 4,14 

 
05 0,07 1,43 1,16 1,91 1,67 3,90 

 
06 0,11 1,50 0,75 1,67 0,45 3,23 

 
07 0,05 1,60 0,68 1,84 0,10 3,07 

 
08 0,37 1,92 1,16 3,70 1,04 3,02 

 
09 0,12 0,90 0,83 1,14 1,46 2,74 

 
10 0,05 1,29 0,52 1,27 0,44 2,48 

 
11 0,45 1,63 0,38 1,63 0,58 2,12 

 
12 0,17 1,07 0,52 1,22 1,24 1,91 

 
13 0,30 0,84 0,58 1,33 0,95 1,75 

 
14 0,27 3,52 0,08 4,17 0,16 1,66 

 
15 0,36 0,77 0,44 0,78 2,41 1,23 

 
16 0,44 0,89 0,17 0,89 1,51 0,65 

 
17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
18 0,02 0,19 0,01 0,28 0,50 -0,10 

 
19 0,50 0,95 -0,14 0,95 1,20 -0,32 

 

20 0,22 0,45 -1,77 1,64 0,70 -7,51 

Tabela 3: Variáveis para o fator de Insolvência de Kanitz no ano de 2011 

 

Empresas X1 X2 X3 X4 X5 FUNÇÃO 

      

 
01 0,29 28,92 24,75 28,92 0,03 104,93 

 
02 0,07 16,86 0,09 16,86 0,06 10,25 

 
03 0,57 3,92 1,38 4,68 0,19 6,36 

 
04 0,14 1,36 1,41 1,71 0,49 5,29 

 
05 0,07 2,10 0,77 2,10 0,44 3,82 

 
06 0,11 1,46 1,05 1,78 1,61 3,72 

 
07 0,05 1,61 0,76 1,61 0,11 3,62 

 
08 0,25 2,00 0,67 2,00 0,27 3,47 

 
09 0,41 1,30 0,53 1,30 1,24 2,27 

 
10 0,07 1,24 0,44 1,24 1,38 1,83 

 
11 0,14 1,00 0,52 1,07 1,69 1,81 

 
12 0,13 1,20 0,67 2,44 0,52 1,59 

 
13 0,43 0,85 0,46 0,89 1,74 1,53 

 
14 0,19 1,11 0,32 1,17 1,30 1,30 

 
15 0,28 0,78 0,39 1,11 1,00 1,18 

 
16 0,33 1,22 0,00 1,22 0,75 0,49 

 
17 0,77 1,71 0,38 3,22 2,21 0,05 

 
18 0,06 0,43 0,13 0,86 0,97 -0,06 

 
19 0,13 0,73 0,06 1,60 1,38 -0,74 

 
20 0,37 0,53 -1,46 1,82 0,42 -6,37 



 

  

 

Na liquidez geral, pode ser verificado se uma empresa teria ou não condições de honrar 

seus compromissos com suas disponibilidades mais os seus realizáveis no curto e no longo 

prazo, caso fosse encerrar suas atividades naquele momento, sem precisar utilizar o seu Ativo 

Permanente. 

José Pereira (2001) afirma que “a liquidez geral indica quanto a empresa possui em 

dinheiro, bens e direitos realizáveis a curto e longo prazo, para fazer face às suas dívidas 

totais”, sendo que por ser tratar de empresas do comércio, há necessidade de estoques 

elevados. Por isso esse índice encontra-se elevado. 

Os outros três índices apresentam resultados diferentes, sendo utilizados apenas os 

valores agregados conforme mostra o próprio termômetro no final das colunas. 

Na pesquisa qualitativa, as respostas a respeito das questões apresentadas estão 

diagramadas no Gráfico 2, conforme uma pontuação que varia de -3, onde o empresário não 

valoriza, 0 onde o empresário não sentiu diferença quanto usar o Simples Nacional e +3 

quando ele valoriza muito, achando que o Simples é muito importante para determinado fator 

dentro da empresa. 

 

 

Gráfico 2: fatores que apresentam maior desvantagem e vantagem para o Simples Nacional 

 

Quanto aos processos burocráticos, numa escala compreendida pelo intervalo [-3; +3], 

95% dos empresários disseram que o Simples Nacional é vantajoso para facilitar esses 

processos burocráticos, principalmente para abertura de empresa e fechamento de empresa, 

dando para isso uma nota de 2 ou 3 neste quesito. 

Nesta mesma direção, 100% dos empresários consideraram vantajoso o Simples 

Nacional para apuração de impostos, por sua simplificação na tributação por meio de uma 

alíquota única de recolhimento. 

Em 90% dos votos para o fator de Facilidade ao Crédito foi definido o valor de zero, 

ou seja, os empresários não sentiram que o Simples Nacional representa uma real vantagem 

para a obtenção de crédito junto a instituições financeiras.  



 

  

A Lei Geral das MPE (2006)
1
 afirma que o Simples Nacional deve oferecer maior 

facilidade em relação ao crédito no mercado, sendo que esta facilitação não está sendo 

percebida pelos empresários que responderam à pesquisa. 

Quanto ao fator dos Custos na Folha de Pagamento, os dados estão mais dispersos, só 

não tendo votos com o peso -3, mas sendo majoritariamente representados por percepções 

favoráveis. 

 

 

Gráfico 3: Moda e Média dos valores mais votados pela as empresas 

 

Desta forma, pelo Gráfico 3 percebe-se que no quesito Processos Burocráticos, o peso 

da escala que mais vezes foi votado foi o +2, que corresponde a um valor positivo para o 

Simples Nacional. 

Portanto, as empresas consideram vantajoso o Simples Nacional na melhoria de 

algumas questões burocráticas nas rotinas das empresas. A média dos votos foi de 2,38, que 

está próxima à moda encontrada. 

O resultado obtido com o fator Facilidade de Crédito foi inexpressivo. 

Pelos resultados obtidos, os empresários reconhecem e creditam como a maior 

vantagem de se optar pelo Simples Nacional o aspecto financeiro, tendo a maior média de 

votos dentre todos os fatores (2,9) e apresentou o maior número de repetições no +3. 

No último fator que são os Custos na Folha de Pagamento, a escala que teve maior 

número de repetição foi 2, sendo considerado uma vantagem do Simples e, em média as 

empresas acham que o Simples Nacional possui 1,48 em grau de vantagem na escala definida.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado, simplificado e aplicável às 

MPE. Este sistema tem garantido uma importante redução da tributação e se tornou uma das 

principais maneiras que o governo encontrou para garantir a formalização das empresas que 

estavam à margem da lei e a sobrevivência e promoção do desenvolvimento destas. 

Cabe também a ele o incentivo às MPE da formalização trabalhista, da ampliação de 

linhas de crédito especiais e da oferta de suporte técnico para a modernização da gestão das 

mesmas. 

                                                
1 Com base na Lei Complementar 123/2006 



 

  

De acordo com a pesquisa realizada, os empresários ratificaram a satisfação com este 

Regime de Tributação, no que concerne à simplificação do pagamento dos tributos, à 

formalização das empresas e à redução dos processos burocráticos. 

Já nos demais itens propostos pelo Simples como obtenção de crédito, acesso à 

tecnologia, exportação e vendas para o governo, os empresários não perceberam vantagens em 

optar tal método. 

Como desvantagens do Simples Nacional, ressalta-se a determinação da alíquota e a 

discriminação das receitas para comércio, às quais ela incide. Isso porque as mesmas estão 

atreladas a vinte faixas de receita, com um intervalo de que varia de 4% a 11,61%.  A alíquota 

encontrada incidirá sobre a receita bruta auferida no mês, porém o contribuinte terá de 

considerá-la de forma segregada. 

Mas na média o resultado às MPE é favorável, tendo um crescimento constatado com 

90% das MPE aumentando seu Faturamento entre os anos de 2010 e 2011 e 85% delas tendo 

aumento em seu lucro líquido neste período. 

Pelo método para avaliação de solvência dessas empresas (Termômetro de Insolvência 

de Kanitz), foi observado que as optantes pelo Simples Nacional estão com alto grau de 

solvência, apresentando 85% de resultado positivo. 

E tendo em vista uma análise agregada, o grupo de empresas apresentou em 2011, 

como resultado na fórmula, uma média de 9,03. Para esse mesmo grupo, a média encontrada 

em 2010 foi de 4,84, constatando-se assim que houve um aumento significativo de solvência 

de 86,5% em cima da média. 

Na situação intermediária do termômetro de Kanitz, ou na “Penumbra”, encontram-se 

apenas duas empresas em ambos os anos. Esse status é considerado preocupante pela 

proximidade à falência. 

Vale ainda destacar que a única empresa apontada como insolvente na análise, 

apresentou, ainda assim, uma melhora do ano de 2010 para o ano de 2011. 

 Na pesquisa qualitativa, foram captados relatos de alguns empresários acerca das 

percepções do Simples Nacional, estando satisfeitos com o regime escolhido, até mesmo 

recomendando-o e querendo permanecer nele. Como exemplo deste caso, numa MPE 

pesquisada, um empresário alegou possuir várias lojas comerciais e que todas elas já começam 

a ser enquadradas no Simples Nacional, não restando dúvida do comerciante em optar por esse 

regime de tributação. 

Uma proposta para possíveis trabalhos futuros reside na análise comparativa, com uso 

dos outros índices financeiros listados neste trabalho, assim como na comparação das possíveis 

diferenças apresentadas entre o Lucro Presumido e Simples Nacional e entre o Lucro 

Presumido e Lucro Real. 
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ANEXO I 

Tabela 4: Faturamento das empresas estudadas e sua classificação quanto ao porte 

 
Empresa 

Faturamento x Classificação Variação  

percentual  2010 2011 

 01 R$ 800.033,78 EPP R$ 824.487,97 EPP 3% 

 02 R$ 277.444,18 ME R$ 962.866,35  EPP  247% 

 03 R$ 185.619,54 ME R$ 697.856,55  EPP  276% 

 04 R$ 138.981,37 ME R$ 677.388,38  EPP  387% 

 05 R$ 98.432,35 ME R$ 111.785,83 ME 14% 

 06 R$ 103.275,08 ME R$ 88.726,80  ME  -14% 

 07 R$ 77.560,00 ME R$ 232.500,00  ME  200% 

 08 R$ 622.509,43  EPP  R$ 1.052.986,98  EPP 69% 

 09 R$ 0,00 ME R$ 50.000,00  ME  0% 

 10 R$ 2.341.024,25  EPP  R$ 2.383.296,73  EPP  2% 

 11 R$ 500.000,00  EPP  R$ 720.000,00  EPP  44% 

 12 R$ 1.447.287,00  EPP  R$ 1.874.206,00  EPP  29% 

 13 R$ 1.056.000,00  EPP  R$ 1.174.000,00  EPP  11% 

 14 R$ 2.160.000,00  EPP  R$ 2.280.000,00  EPP  6% 

 15 R$ 960.000,00  EPP  R$ 1.200.000,00  EPP  25% 

 16 R$ 550.382,00  EPP  R$ 842.749,00  EPP  53% 

 17 R$ 2.174.312,00  EPP  R$ 2.356.264,00  EPP  8% 

 18 R$ 1.500.000,00  EPP  R$ 1.800.000,00  EPP  20% 

 19 R$ 1.750.000,00  EPP  R$ 2.000.000,00  EPP  14% 

 20 R$ 705.600,00  EPP  R$ 1.411.200,00  EPP  100% 
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