
Simples Nacional 
é a melhor opção para pagar 

menos tributos? 

Desconhecimento 
da questão leva o 
empresário a optar 
pelo regime com mais 
tributos

Todos os anos, já em 
janeiro, os empresá-
rios se deparam com 

a árdua missão de escolher 
o regime tributário para sua 
empresa. Essa escolha, na 
grande maioria das vezes, é 
feita “às escuras”, em que, 
no melhor cenário, optam 
pela sugestão do seu as-
sessor contábil. Essa falta 
de conhecimento leva os 
empresários a escolherem o 
regime tributário às pressas 
e, consequentemente, optam 
pelo regime tributário “mais 
fácil, menos burocrático” e 
que em tese seria o de menor 
carga tributária: O SIMPLES 
NACIONAL. 

No decorrer do ano, per-
cebem que não estão conse-
guindo honrar todos os seus 
compromissos e acabam 
buscando financiamento 
bancário para fomentar sua 
operação, utilizam o cheque 
especial, contratam créditos 
para o capital de giro etc., 
mas não entendem onde 
está o problema. O problema 
está na eleição errônea do 
regime tributário. O Simples 
de longe é a opção mais 
simples e menos onerosa. O 
lucro presumido ou o lucro 
real podem, sim, ser muito 
menos dispendiosos que o 
Simples. 

O Simples Nacional, na ver-
dade, pode ser uma grande 
armadilha, pois impede o 
crescimento das empresas, 
já que, havendo crescimento 
do faturamento, as alíquotas 
se elevam muito, podendo 
chegar facilmente aos 16% 
e em até 30% do fatura-
mento, o que seria a maior 
carga tributária prevista pela 
legislação. Além disso, se 
o faturamento da empresa 
atingir R$ 3.600.000,00, o 

ICMS passa a ser tributado 
fora do Simples, o que au-
menta ainda mais a carga 
tributária. 

Ao contrário, no lucro 
real, por exemplo, por meio 
de estratégias fiscais lícitas, 
é possível ter apenas uma 
carga tributária em torno 
de 9%. Outra vantagem do 
lucro real é que fica possível 
repaginar totalmente a ges-
tão, ficando mais atento às 
suas despesas, já que essas 
são fundamentais para a 
redução da carga tributária, 
o que levará ao melhor con-
trole administrativo da sua 
empresa. 

Assim, você terá uma em-
presa melhor administrada 
pagando menos imposto. Pa-
rece sonho? Mas não é. Essa 
é a realidade brasileira que, 
infelizmente os empresários 
desconhecem. Por conta de 
tudo isso, é fundamental a 
consulta com um advogado 
tributarista anualmente para 
fazer o PLANEJAMENTO 
TRIBUTÁRIO. Planejar os 
tributos nada mais é que 
avaliar os números do ano 
que se passou e estimar o 
faturamento e as despesas 
do próximo. 

Considere também que 
os advogados tributaristas 
cobram seus honorários, na 
maioria das vezes, sobre o 
êxito, ou seja, sobre o re-
sultado que ele te trouxer 
com a economia tributária, a 
chamada success fee, então 
você não terá que, necessa-
riamente, desembolsar valo-
res nessa empreitada, mas o 
remunerará de acordo com a 
sua própria economia fiscal. 

Eu te desafio a neste ano 
fazer diferente: consulte um 
advogado tributarista logo 
no início do ano, porque 
a principal função dele é 
deixá-lo livre das armadilhas 
tributárias. Você ainda tem 
duas semanas para escapar 
do Simples Nacional! 

(*) - É advogada da Giugliani 
Advogados. 

Andréa Giugliani (*)
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Cubatão, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, São José 
do Rio Preto, São José dos Campos e Votorantim.

D - Processos Seletivos
Os investimentos na área de RH sempre foram constantes na ALE, 
quarta maior distribuidora de combustíveis do país. Nesse sentido, a 
companhia lançou uma página de carreiras desenvolvida em parceria 
com a Kenoby, empresa que faz a gestão completa do recrutamento e 
seleção. A nova página de recrutamento, denominada Carreiras ALE, 
está disponível no campo Trabalhe Conosco do site da companhia (www.
ale.com.br). Os candidatos podem, além de cadastrar os currículos para 
futuras oportunidades, conhecer as vagas de trabalho disponíveis em 
todas as unidades da empresa. 

E - Pesquisa Digital 
O Grupo Cia de Talentos, consultoria de educação para a carreira, ini-
cia o levantamento da 19ª edição da pesquisa Carreira dos Sonhos. O 
levantamento analisa como líderes estão comprometidos com o mundo 
digital e se a cultura de aprendizado está presente nas companhias. Os 
participantes poderão concorrer a prêmios como vale- viagens de R$ 5 mil 
e 2 mil, vale-compra, de R$ 1.500,00, e caixa de som portátil. O resultado 
deve ser apresentado em junho e espera atrair 150 mil respondentes de 
9 países (Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, El Salvador, México, Peru, 
Paraguai, Panamá). Para participar basta se encaixar nas categorias do 
público da pesquisa e acessar:(www.carreiradossonhos.com.br).

F - Funções Diversas
Especialista e referência no desenvolvimento de soluções inovadoras 
para governança corporativa, gestão de risco e consultoria financeira, 
a LUZ Soluções Financeiras inicia o ano com novos processos seletivos. 
Entre as oportunidades, estão vagas para ampliar a equipe de Pesquisa 
e Desenvolvimento, do departamento de Previdência e da área Jurídica. 
Ao todo são 24 vagas, sendo 22 em São Carlos  e duas em São Paulo, 
para serem preenchidas. Entre as funções, posições para advogados, 
analistas de desenvolvimento júnior, analistas de risco júnior, analista 
banco de dados e analista de precificação  júnior. Currículos para (rh@
luz-ef.com). Saiba mais em: (www.luz-ef.com). 

A - Sommelier de Chá
Para você que é apaixonado por chá, a academia internacional Club 
del Té, em parceria com a rede de lojas Tea Shop, oferece o curso de 
Sommelier de Chá com tudo sobre a arte e o preparo da bebida mile-
nar. Para quem prefere a modalidade online, as aulas começam no dia 
3 de fevereiro e terão duração de cinco semanas, sempre às segundas 
e quartas-feiras. O curso presencial será em Buenos Aires, com início 
no dia 24 de fevereiro e duração de segunda a sábado. Ambos serão 
ministrados em português. O curso é uma certificação internacional 
para amantes do chá, empreendedores e profissionais que desejam 
se especializar nos aspectos técnicos e culturais da bebida. Inscrições 
podem ser feitas no site (www.elclubdelte.com). 

B - Parceria Internacional
A Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) e a 
Rede Cornet (Collective Research Network) estão recebendo propos-
tas de Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) de 
startups, pequenas e médias empresas brasileiras a serem realizados 
em parceria com a indústria dos países membros participantes da rede. 
Os interessados têm até 25 de março para montar consórcios com pelo 
menos três empresas e submeter uma proposta pelo link (http://www.
cornet.online/29th-cornet-call-for-proposals-open/). Não há restrição de 
área de conhecimento e todos os setores industriais podem apresentar 
projetos. No entanto, as associações de cada segmento industrial devem 
estar envolvidas. 

C - Família, Trabalho e Lazer
O 13º ConstruSer – Encontro Estadual da Construção Civil em Família, 
maior evento anual de responsabilidade social da construção paulista, 
acontece no dia 25 de abril. Realizado por SindusCon-SP, Seconci-SP, 
Fiesp, Sesi-SP e Senai-SP, o evento deve reunir trabalhadores do setor 
e seus familiares, e voluntários. Sob o tema “Família, trabalho e lazer 
– Desenvolvendo no presente para construir o futuro”, proporcionará 
um dia de serviços, atividades educacionais e de geração de renda aos 
trabalhadores da construção e a seus familiares. Se dará no mesmo 
dia nos Centros de Atividades do Sesi em Osasco, Bauru, Campinas, 

G - Radiologistas e Ultrassonografistas
A Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem 
(FIDI) – gestora de serviços de diagnóstico por imagem da rede públi-
ca – ampliando seus serviços, busca médicos radiologistas e médicos 
ultrassonografistas para atuarem em suas unidades da rede pública de 
São Paulo. Os profissionais devem entrar em contato com a supervisão 
médica pelo tel. (11) 99841-0270, ou pelo e-mail (supervisaomedica@
fidi.org.br). A FIDI é referência no setor de diagnóstico por imagem e foi 
fundada em 1985 por médicos professores integrantes do Departamento 
de Diagnóstico por Imagem da UNIFESP.

H - Quadro de Colaboradores
O Grupo Bureau Veritas, líder mundial em Teste, Inspeção e Certifica-
ção, planeja ampliar o número de talentos na companhia em todos os 
continentes onde está presente. Engenheiros, Inspetores, Auditores, 
Técnicos de Laboratórios e área de Negócios. O Brasil deverá fazer 400 
novas contratações, a maior quantidade entre os países da América do 
Sul. Ao todo, as três Américas contratarão profissionais para ocupar 2 mil 
posições. A companhia incentiva os colaboradores a transformar toda a 
sociedade, fazendo com que cada um construa um mundo de confiança 
e colabore em projetos que causem impacto concreto na sociedade. Mais 
informações no site (www.bureauveritas.com.br). 

I - Bebidas Alcoólicas
No dia 13 de fevereiro (quinta-feira), das 18h00 às 20h00, em sua sede ins-
titucional (Rua Maria Paula, 35), a OAB-SP promove evento sobre “Políticas 
públicas para bebidas alcoólicas”. A iniciativa surge após experiência da 
Comissão de Direitos Humanos, cujos voluntários realizam atendimentos 
à população vulnerável na região da cracolândia no centro de São Paulo, 
através de um plantão jurídico que tem como objetivo prestar informações 
acerca de direitos e caminhos institucionais para resolver problemas. 
Foram convidados o psiquiatra especialista em álcool e drogas, professor 
da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, Guilherme Messas, e a 
deputada estadual professora de Direito Penal na USP, Janaína Paschoal. 

J - Impacto Social
O Oi Futuro e o Sebrae RJ anunciam nova prorrogação para participação 
no Edital Labora + Sebrae: as inscrições podem ser feitas até 4 de feve-
reiro. Voltado para empreendedores que usam a tecnologia em negócios 
para gerar soluções escaláveis para questões sociais e ambientais, o 
ciclo de aceleração vai selecionar até 20 negócios de impacto social 
para receberem apoio técnico - com workshops coletivos, consultorias 
customizadas e mentorias individualizadas em gestão e tecnologia por 
seis meses. As três startups mais bem avaliadas poderão concorrer a 
prêmios de até R$ 25 mil no final do programa. Empreendedores de 
todo o país podem se inscrever pelo site: (www.oifuturo.org.br/editais).

Busca das empresas 
por crédito teve 
crescimento recorde 

O número de companhias 
que demandaram crédito 
aumentou 9,6% em 2019 na 
comparação com 2018, de 
acordo com o Indicador Serasa 
Experian de Demanda das 
Empresas por Crédito. Este é 
o maior crescimento da série 
histórica acumulada anual, 
iniciada em 2008. Na com-
paração entre dezembro/19 
e dezembro/18, o acréscimo 
foi de 22,5%.

Segundo o economista da 
Serasa Experian, Luiz Rabi, 
uma série de fatores influen-
ciaram o dado. “Os juros no 
Brasil estão em níveis his-
toricamente baixos e temos 
acompanhando os recordes 
recentes de nascimento de 
empresas, puxados principal-
mente pelos Microempreen-
dedores Individuais. Porém, 
os últimos quatro anos apre-
sentaram variações acumula-
das negativas. O resultado foi 
basicamente a recuperação de 
um terreno perdido”, finaliza.

No acumulado anual, as 
companhias da região Norte 
foram as que mais demanda-
ram crédito, apresentando 
variação de 11,9%, o mais 
alto para a localidade na série 
histórica. Logo atrás estão 
Sudeste, com crescimento 
de 11,4%; Nordeste (9,6%), 
Centro-Oeste (8,1%) e Sul 
(5,9%) - (AI/SerasaExperian) 

Ao todo, 289 atividades consideradas 
de baixo risco foram beneficiadas.

A partir da coleta de 
dados de registro no 
Portal da Redesim, o 

sistema verifica de imediato 
se a atividade inserida pelo 
usuário é classificada como 
livre de autorizações de ór-
gãos públicos. A medida é 
um dos desdobramentos da 
Lei da Liberdade Econômica, 
em vigor desde setembro.

Para o presidente do Se-
brae, Carlos Melles, a inicia-
tiva representa um grande 
passo para desburocratizar 
os pequenos negócios. “Essa 
medida vai ao encontro do 
que há muitos anos o Sebrae 
está buscando para facilitar a 
vida dos empreendedores e 
dá um estímulo para aqueles 
que querem empreender e 
crescer”, destacou. O se-
cretário especial de Desbu-
rocratização, do Ministério 
da Economia, Paulo Uebel, 

Os juros do rotativo do cartão 
de crédito subiram e do cheque 
especial caíram em dezembro de 
2019, de acordo com dados di-
vulgados ontem (29) pelo Banco 
Central (BC). As taxas dessas 
modalidades de crédito são as 
mais caras entre as oferecidas 
pelos bancos. A taxa média do 
rotativo do cartão de crédito 
subiu 0,6 ponto percentual em 
relação a novembro, chegando 
a 318,9% ao ano. Em todo o ano 
passado, o crescimento foi 33,5 
pontos percentuais. 

A taxa estava em 285,4% 
ao ano no fim de 2018. A taxa 
média é formada com base 
nos dados de consumidores 
adimplentes e inadimplentes. 
Já a taxa de juros do cheque 
especial caiu 4,1 ponto per-
centual em dezembro de 2019 
comparada a novembro, e 
chegou a 302,5% ao ano. No 
ano, a queda foi de 10,1 pontos 
percentuais. Em dezembro de 

Os juros do rotativo do cartão de crédito são as mais caras 
entre as oferecidas pelos bancos.

Confiança do empresário 
da construção é a maior 

em dez anos
O Índice de Confiança do Empresário 

da Indústria da Construção, medido pela 
Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), subiu 0,9 ponto na passagem de 
dezembro de 2019 para janeiro. Com o 

resultado, o indicador atingiu 64 pontos, 
o maior nível desde dezembro de 2010 
e 10,2 pontos acima da média histórica.  
A confiança no momento atual cresceu 
1,7 ponto e passou para 57,3 pontos. Já 
as expectativas cresceram 0,5 ponto e 
chegaram a 67,3 pontos. 

A alta foi puxada principalmente 
pela percepção da melhora das con-

dições atuais da economia do país. Os 
empresários também estão com mais 
intenção de investir. O índice de inten-
ção de investimentos subiu 2,2 pontos 
em relação a dezembro e alcançou 44,4 
pontos em janeiro, o maior valor desde 
setembro de 2014. Também melhoraram 
os indicadores de situação financeira da 
empresa, de satisfação com a margem 

de lucro e de facilidade de acesso ao 
crédito. 

Segundo o levantamento da CNI, os 
principais problemas enfrentados pelo 
setor no quarto trimestre do ano pas-
sado foram a elevada carga tributária 
(apontada por 42,7% dos empresários), 
excesso de burocracia (28,7%) e deman-
da insuficiente (27,6%) (ABr).
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Pequenos negócios são 
liberados de alvarás e licenças
Os donos de micro e pequenas empresas que exercem atividades consideradas de baixo risco já 
podem ser dispensados de alvarás e licenças de forma automática no cartão do CNPJ

especializados em servir 
bebidas, lanchonetes, ca-
sas de sucos, restaurantes, 
padarias e confeitarias com 
predominância de produ-
ção própria, borracharia, 
serviços de manutenção 
e reparação mecânica de 
veículos automotores e 
webdesign.

Empresária desde os 26 
anos, a contadora Rosân-
gela Bastos, proprietária da 
empresa de contabilidade 
Phenix, em Brasília, viu a 
carteira de novos clientes 
dela aumentar 70% desde 
o segundo semestre do ano 
passado, após sanção da Lei 
de Liberdade Econômica. 
Para ela, esse licenciamento 
automático para as ativida-
des de baixo risco é essencial 
e vai acabar com o sofrimen-
to dos donos de pequenos 
negócios (AI/Sebrae). 

destacou que: “Atualmente 
60% de todas empresas do 
país são de baixo risco e a 
grande maioria delas são 
também pequenos negócios, 
considerados os maiores 
empregadores formais do 
país”, ressaltou.

Ao todo, 289 atividades 

consideradas de baixo risco 
foram beneficiadas, entre 
elas atividades econômicas 
de contabilidade, fisiotera-
pia, fonoaudiologia, filma-
gem de festas e eventos, 
cabeleireiro, manicure, 
pedicure, chaveiro, bares 
e outros estabelecimentos 

Juros do cheque especial 
caem e do cartão sobem

2018, a taxa estava em 312,6%. 
Em 2018, os bancos anunciaram 
uma medida de autorregula-
mentação do cheque especial. 

Os correntistas que utilizam 
mais de 15% do limite do cheque 
durante 30 dias consecutivos 
passaram a receber a oferta de 
um parcelamento, com taxa de 
juros menores que a do cheque 
especial definida pela institui-

ção financeira. A medida não 
reduziu satisfatoriamente os 
juros do cheque especial. Por 
isso, o BC decidiu definir mais 
uma regra para a modalidade 
de crédito. Desde o dia 6 de 
janeiro, os bancos não podem 
cobrar taxas superiores a 8% 
ao mês, o equivalente a 151,8% 
ao ano, nos juros do cheque 
especial (ABr).


