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Planejamento tributário: um estudo
em uma empresa de pequeno porte
no ramo de panificação

Redução de desperdício na fabricação
de molduras para painéis automotivos
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Resumo

O planejamento tributário é uma ferramenta
importante para o sucesso das empresas sejam elas de
pequeno, médio ou grande porte. Em um mercado cada
vez mais competitivo, a alta carga tributária requer das
empresas um estudo profundo e um planejamento
constante a fim de reduzir o pagamento dos tributos
dentro da lei. Contudo, a estratégia do planejamento
tributário não é uma ferramenta muito utilizada nas
pequenas e médias empresas, devido à falta de
conhecimento do sistema nacional, porém através de
um profissional capacitado que esteja atualizado com as
constantes alterações da legislação tributária estas
empresas poderão compreender e se beneficiar desta
estratégia. O objetivo deste trabalho consiste em
explorar o efeito do planejamento tributário em
pequenas empresas e verificar através do estudo na
legislação vigente, quais os benefícios cada regime
tributário apresenta. Foi utilizado como estudo para este
trabalho uma empresa fictícia, onde foram realizados os
cálculos dos regimes tributários Lucro Real, Lucro
Presumido e Simples Nacional. A empresa adere como
regime tributário o Simples Nacional. Através dos
cálculos realizados foi constatado que a mesma adota
ao regime de tributação mais adequado para os
períodos apresentados, foi efetuado uma projeção para
o próximo exercício e mesmo com as alterações
advindas das premissas foi observado que o Simples
Nacional continua como melhor opção. Um bom
planejamento tributário é capaz de reduzir os encargos
e encontrar benefícios para a empresa, na forma da lei.

A indústria de autopeças faz parte do nosso
cotidiano, desde a compra de um automóvel novo
até a aquisição de peças para os carros, segundo
o BNDES, este ramo industrial tem uma
importância muito grande tanto para a economia
do pais, como para o desenvolvimento de novas
tecnologias para o cotidiano das pessoas. A
utilização de materiais plásticos nas composições
de peças para os automotores, foi um avanço
tecnológico que se deu devido a necessidade de
um olhar sustentável, em que o uso dessa matéria
reduz na emissão de poluentes, aumenta a
segurança além de tornar os veículos mais leves.
As indústrias de autopeças buscam em suas
fabricas, oferecer produtos de baixo custo, sem que
interfira na qualidade e segurança de suas peças.
Com base nisto, uma das soluções para o baixo
custo de fabricação se dá a filosofia de redução de
desperdício, assim o estudo de Kaizen realizado
na empresa, teve o foco de reduzir o desperdício
e o custo gerado pelo descarte de galhos de ABS
da fabricação de molduras de carros, em que foi
utilizado a filosofia de lean, aplicando ferramentas
da qualidade para análise de dados, e um estudo
de investimento, para conseguir um melhor
resultado.
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