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Exemplo do processo de nascimento e 
morte de uma indústria – Fase 1 – 
Nascimento – micro empresa 

 SIMPLES NACIONAL  
    

   Vendas   3.599.999,99    

   P. Serviços   -      

   Total   3.599.999,99    

    

   SIMPLES - VENDAS 12%     432.000,00    

   SIMPLES - P. SERVIÇOS 16,98%     -      

    

  

 TOTAL 

IMPOSTOS     432.000,00  12,00%   

  

 TOTAL DE 

CUSTOS     2.100.000,00    

     RESULTADO     1.067.999,99  29,67%   



Exemplo do processo de morte de uma 
indústria – Fase 2 - Desespero 

 LUCRO PRESUMIDO  
    

   Vendas   3.600.000,00   B.C. INSS   1.500.000,00    

  
 P. Serviços  

 -    

 Pro-Labore 

Autônomos   622,00    

   Total   3.600.000,00   Total   1.500.622,00    

    

   BASE IRPJ   BASE CSLL    

  

 L.Presum 

Vendas 8%  
 288.000,00  

 L. Presum 

Vendas 12%  
 432.000,00  

  

  

 L.Presum P.S. 

32%  
 -    

 L.Presum P.S. 

32%  
 -    

  

  

 Total Lucro 

Presumido  
 288.000,00  

 Total Lucro 

Presumido  
 432.000,00  

  

    

   PIS - 0,65%     23.400,00    

   COFINS - 3%     108.000,00    

   IRPJ - 15%     43.200,00    

   ADIC. IR - 10%     26.800,00    

   CSLL - 9%     38.880,00    

   ISS - 2%     -      

   INSS - 28,80%     432.124,40    

   IPI     550.500,00    

   ICMS     639.600,00    

    

 TOTAL 

IMPOSTOS     1.862.504,40  51,74%   

    

 TOTAL DE 

CUSTOS     2.100.000,00      

     RESULTADO     (362.504,40) -10,07%   

              

Qual a Saída??? 
 

1 – dividir a empresa em duas: 

Não é legal!! (considerado 

rearranjo societário com vistas à 

evasão fiscal). 

 

2 – Importar da china? Vamos 

ver como é isso… 



Exemplo do processo de morte de uma 
indústria – Fase 3 – Operação China 

 LUCRO PRESUMIDO - da China  
    

   Vendas   3.600.000,00   B.C. INSS   250.000,00    

  
 P. Serviços  

 -    

 Pro-Labore 

Autônomos   622,00    

   Total   3.600.000,00   Total   250.622,00    

    

   BASE IRPJ   BASE CSLL    

  

 L.Presum 

Vendas 8%  
 288.000,00  

 L. Presum 

Vendas 12%  
 432.000,00  

  

  

 L.Presum P.S. 

32%  
 -    

 L.Presum P.S. 

32%  
 -    

  

  

 Total Lucro 

Presumido  
 288.000,00  

 Total Lucro 

Presumido  
 432.000,00  

  

    

   PIS - 0,65%     23.400,00    

   COFINS - 3%     108.000,00    

   IRPJ - 15%     43.200,00    

   ADIC. IR - 10%     26.800,00    

   CSLL - 9%     38.880,00    

   ISS - 2%     -      

   INSS - 28,80%     72.124,40    

   IPI     550.500,00    

   ICMS     639.600,00    

    

 TOTAL 

IMPOSTOS     1.502.504,40  41,74%   

    

 TOTAL DE 

CUSTOS     1.150.000,00      

     RESULTADO     947.495,60  26,32%   

              





Esse cenário produz riscos 

enormes Riscos de uma 
especialização 
regressiva, com a 
ampliação do 
consumo suprida 
por importações 
e aumento 
excessivo do 
conteúdo 
importado 

 O desempenho do comércio internacional da indústria é um sinal 
claro destes desafios. 



 Quanto maior a intensidade 
tecnológica, maior o déficit 

• Manufaturados de alta 
intensidade: déficit de US$ 
26,2 bilhões 

• Média alta intensidade: 
déficit  de US$ 39,3 bilhões 

• Média baixa intensidade 
tecnológica: déficit de US$ 8,2 
bilhões 

• Superávit nos manufaturados 
de baixa intensidade 
tecnológica (US$ 38,9 bilhões) 

Comércio exterior: 
o melhor alerta 



PRODUÇÃO INDUSTRIAL 
(1o trim 2012 - IEDI) 



O Quadro atípico do desenvolvimento não 
muda em 2010 - 2012 



Nosso planeta 
corre perigo, 
vamos falar um 
pouco sobre 
isso... 



Tecnologia, sustentabilidade e sociedade 

Nossa vila global 

Representada por 20 pessoas 

Elas podem ser... 

Felizes Infelizes 

Nosso Objetivo 



Tecnologia, sustentabilidade e sociedade 

4  Moradores não têm água potável. 

7  Moradores não têm saneamento. 

10 moradores vivem <R$3/dia. 

4  Moradores recebem 86% dos benefícios. 

1   Morador recebe 25% dos benefícios. 

1  Morador tem computador 

Source: S. J. Skerlos 



Problemas da Atualidade… 

superpopulação 

Desastres fome poluição 
terrorismo 

Desastres industriais 

Aquecimento global desemprego 

blackouts 



Mas o nosso Fator de igualdade... (é baixo) 
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Brasil є = 0,28  

O fator de igualdade 

representa o menor salário 

dividido pelo salário médio 

є = 
Menor Salário 

Salário Médio 

Source: Franz Josef Radermacher, Balance oder Zerstörung, Ökosoziales Forum Europa, Austria, 

2002 

x 1 

1 

populacao x 1 

1 

x 1 

1 

є = 0,7 … 0,5  

Comunismo ideal є = 1 Capitalismo extremo є  0 Caso Competitivo 

I 

p p 

I 

f(x) f(x) 

Austria є = 0,65  



E quanto ao uso de recursos renováveis? 
Nosso planeta agüenta? 

• Área útil cultivável do 

planeta: 11,3 bilhões de 

Hectares 

• População do Planeta: 

6,15 bilhões de pessoas 

 

11,3/6,15 =1,8 hec/pessoa 

Mas hoje o mundo já consome 2,2 hec/pessoa 



 

Consumo de Recursos Renováveis 



Correlação entre IDH e Eco Footprint 

 



 

A Era do Petróleo (1859 a 2050) 



Perspectivas do Brasil 
•  Excelentes .... no longo prazo (visão externa): 

• agenda da sustentabilidade 

• ciclo de renda e crédito – Aumento de consumo 

• commodities e Pré Sal: fim da restrição externa 

•  Mas, nos sabemos que .... 
• câmbio está estruturalmente apreciado 

• crescimento para dentro 

• instabilidade e crescimento lento do mundo 

• ambiente desfavorável (tributário, eficiência governo, educação, etc) 

Agenda obrigatória de produtividade e 

competitividade... 

Mas ainda é possível ajudar as empresas, 

se elas estão morrendo? Como fazer? 



V
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> 25% 10-25% < 10% taxa de crescimento 

embrionária emergente crescimento madura 

> - 10% 

declínio 

breakthrough 

sustentabilidade 

maturidade 

diferenciação 

business 

innovation 

cost 

innovation 

market 

innovation 

feature 

innovation 

Pode ser 
feito? 

terá 

mercado? 

• ‘time to the market’ 

• portfólio de tecnologias 

• produto que o mercado quer 

• tempo de desenvolvimento 

• capacidade para desenvolver e comprar 

Mudança de Foco, é lenta mas necessária 
A
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Mudança de foco  
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Demandas de Competências e Inovação no 

Setor Empresarial 
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Desafios Gerais para o 

Desenvolvimento das Engenharias  

1. Atuar em cooperação 

2. Entender Interagir com a 

Indústria 

3. Garantir a Sustentabilidade 
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Problema industrial 

1 – Cooperação: Integração dos 

centros de Engenharia  

Competição vs 

Escopo 

P
ro

fu
n
d
id

a
d
e
 

 A 

B C 

D 

F 

E 

H 

G 

Competição por:  
Recursos, prêmios, 

publicações, contratos, 

etc. 

Colaboração:  
Busca de soluções 

comuns para a 

sociedade e o meio 

ambiente 

• Colaboração 

Grupos de pesquisa (A, B, C...) 

Um novo paradigma para os professores e pesquisadores 
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Mundo Acadêmico 

Liberdade 

Reconecimento  

Honorifico 

Longo prazo 

Cooperativo 

Publicações 

 

 

FInanceiro  

Poder 

Curto Prazo 

Secretivo 

Competitivo 

Tenso 

Mundo Empresarial 

2 – Entender a Empresa:  
A busca por valores comuns 

Um novo paradigma 

 conciliador para ambos 
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3 – Garantir Sustentabilidade 

Empresas Sustentáveis  
sistemas, incluindo serviços , 

produtos, distribuição, 

reciclagem, remanufatura e 

sistemas de produção capazes 

de oferecer melhoria na 

qualidade de vida do ser humano 

com a necessária preservação 

dos recursos naturais. 
(...felizes agora e sempre no mundo todo…) 



Cadeia de dependências nacionais para o 

desenvolvimento da Engenharia 
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Pessoas 
interessadas 

Boa 
Engenharia 

Setor 
empresarial 
competitivo 

Qualidade 
de vida 

Riqueza 

equilibrio 

Tecnologia 

Bons cursos 

Boa Pesquisa 
e PG 

Gestão 
Bons 

professores 

• valorização da 

profissão 

• melhoria no 

ensino de 

matemática e 

ciências 

• programas de 

motivação 

infantil 

• divulgação 

das 

oportunidades 

em Engenharia 

 

3 
2 

1 



Conclusões 

O Brasil encontra-se num momento onde decisões acertadas 
de planejamento podem resultar em grandes avanços. Um 
enorme desafio estratégico. 
Temos uma janela de oportunidade para o desenvolvimento 
das engenharias relacionadas à indústria primária. 
Precisamos muito de profissionais para atuar em petróleo, 
mineração e energias sustentáveis. 
A Cultura da Inovação tem sido entendida como a salvação 
para cobrir diversos outros problemas estruturais do Brasil, 
mas só há inovação se houver empresas vivas. 

Alguns setores de produção parecem não ter mais 
perspectivas de sobrevivência (têxtil, eletrônica e 
manufaturas de alto conteúdo tecnológico). 

Precisamos formar engenheiros capazes de promover 
desenvolvimento nesses ambientes especiais de negócios. 



Qual seria o perfil da Engenharia para ter 
sucesso nessa realidade?  

(para não corrermos o risco de nos tornarmos importadores) 

Deve ter capacidade de preencher os gaps do 
desenvolvimento industrial, mesmo que baseado 
em produção temporariamente externa, mas de 
forma a poder gerenciar o desenvolvimento dos 
produtos e seu roteiro de produção. 

Isso demanda um engenheiro com conhecimentos 
profuntos e integrados de tecnologia, gestão, 
logística, produção, processos e automação. 

Esse perfil é raro no Brasil e esse pode ser o nosso 
diferencial necessário em relação ao Engenheiro que 
formamos hoje. 



Temos condições de conseguir isso? 

Temos uma boa estrutura de laboratórios de ensino e 

pesquisa nas áreas industriais 

Temos disponibilidade de pesquisadores e docentes 

Temos que trabalhar nos curriculos de forma a 

construir essas competências. 

É necessária a criação de uma articulação nacional 

mais integradora de forma a estimular as iniciativas 

existentes a se desenvolverem do caminho certo e 
buscar ampliá-las. 

O valor estratégico da engenharia é muito grande, mas 

já há indícios de falta de interesse por parte dos 

jovens. Programas de motivação precisam ser 

adotados. 

 


