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RESUMO 
 
Este trabalho apresenta uma análise dos benefícios fiscais concedidos sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza e sobre as Contribuições para Outras Entidades e Fundos durante a pandemia da Covid-19, e no caso em 
estudo, para uma prestadora de serviços. Além de demonstrar os benefícios fiscais este trabalho também evidencia 
a importância dos benefícios fiscais para a empresa e qual o impacto no seu fluxo de caixa. O estudo de caso foi 
realizado em uma empresa prestadora de serviços localizada em Aparecida de Goiânia. Conclui-se que os 
benefícios fiscais concedidos foram de relevantes para a empresa, haja vista que esta teve a possibilidade de 
investir no negócio e abriu novos postos de trabalho.  
 
Palavras-chave: ISSQN, Contribuição, Benefícios, fiscal, tributos.  
 
 
ABSTRACT 
 
This paper presents an analysis of the tax benefits granted on the Tax on Services of Any Nature and on 
Contributions to Other Entities and Funds during the Covid-19 pandemic, and in this case, to a service provider. 
In addition to demonstrating the tax benefits, this work also highlights the importance of tax benefits for the 
company and the impact on its cash flow. The case study was carried out in a service provider company located 
in Aparecida de Goiânia. It is concluded that the tax benefits granted were relevant for the company, given that it 
had the possibility to invest in the business and opened new jobs. 
 
Keywords: ISSQN, Contribution, Benefits, tax, taxes
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1. INTRODUÇÃO 

 

Enquanto o mundo enfrenta a maior pandemia do século causada pelo vírus da SARS-

COVI02 (COVID-19) gestores públicos, empresários e profissionais liberais precisam 

encontrar formas de manter a solvência dos negócios com o intuito de evitar uma grande 

recessão econômica com queda no Produto Interno Bruto e aumento do desemprego.  

Não obstante, em razão da grave crise econômica que se instaurou desde o início da 

pandemia, os reflexos nos negócios foram percebidos no curto prazo, em especial nas empresas 

que trabalhavam com baixo capital de giro e fluxo de caixa o que incorreu em um elevado 

número de falência de empresas e índice de desemprego recorde no brasil.  

Em períodos como este os benefícios fiscais são uma forma eficaz que os gestores 

públicos (União, estados e municípios) encontraram para manter os negócios solventes e ainda 

operacionais aumentando sua liquidez por meio da redução da carga tributária garantindo-lhes 

maior folga no fluxo de caixa para que possa manter seu negócio e funcionários.  

Nesse sentido, a União concedeu redução temporária, por três meses,de 50% nas 

contribuições previdenciárias devidas a outras entidades (sistema S) e o município de Aparecida 

de Goiânia concedeu por três meses uma redução para 2% na alíquota de ISSQN para as 

empresas sediadas no município. 

Este conjunto de medidas permitiu que a empresa estudada conseguisse uma economia 

significante durante o período, de modo a continuar com boa liquidez mesmo em um período 

de recessão econômica grave que assola o país mesmo com a retomada gradual das atividades 

produtivas.  

Com o intuito de evidenciar a importância dos benefícios fiscais e seu impacto nas 

atividades da empresa, este trabalho aborda os benefícios fiscais supracitados e evidenciar por 

meio de estudo de caso, a economia obtida através das medidas implementadas pelos entes 

federativos para enfrentamento da Covid-19.  

Para atingir os resultados pretendidos este trabalho tem como objetivo geral: 

Demonstrar a importância dos benefícios fiscais concedidos a uma prestadora de serviços em 

Aparecida de Goiânia. 

E como objetivos específicos: Demonstrar quais os benefícios puderam ser utilizados 

pela empresa durante a pandemia da Covid-19; evidenciar a importância destes benefícios para 

a empresa e; quantificar a economia obtida com os benefícios.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

O sistema tributário brasileiro é robusto e demasiadamente complexo, haja vista que 

tem os diversos tipos de tributos descentralizados, entre todos, os entes federados, ou seja, tanto 

a União como os Estados e Municípios têm autonomia para instituir determinado tipo de tributo 

conforme dispõe a Constituição Federal de 1988 e o Código Tributário Nacional (CTN).  

Nesta seara, os tributos são gêneros dos quais fazem parte deles, os impostos, as taxas, 

e contribuições de melhoria (Art. 5º do CTN). O imposto é definido como “tributo cuja 

obrigação tem por fator gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal 

específica, relativa ao contribuinte”, ou seja, os impostos serão cobrados mesmo sem o 

consentimento do contribuinte.  

Dentre a classe dos impostos podemos destacar: Impostos sobre a Importação (II); 

Imposto sobre a Exportação (IE); Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR); Imposto 

sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU); Imposto sobre a Transmissão de Bens 

Imóveis e de Direitos a eles relativos (ITBI e ITCMD); Imposto sobre a Renda e Proventos de 

Qualquer Natureza (IR); Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); Imposto Estadual sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS); Imposto sobre Operações 

de Crédito, Câmbio e Seguro, e sobre Operações Relativas a Títulos e Valores Mobiliários 

(IOF); Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).  

Quanto às contribuições de melhoria, a Lei 5.172 (CTN, 1966) diz o seguinte:  

 
Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito 
Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída 
para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, 
tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de 
valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. (CTN, Lei 5.172 de 1966) 
 

 Em tese, as contribuições são vinculadas a uma contraprestação do estado para com os 

contribuintes, diferentemente dos impostos que não tem contraprestação vinculada.  

Por fim tem ainda as taxas, que conforme o Código Tributário Nacional (CTN, 1966):  

 
Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 
Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o 
exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço 
público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 
 

Assim como as contribuições, as taxas requerem que o contribuinte utilize dos serviços 

disponibilizados pelo estado, ou que os serviços estejam à disposição do contribuinte e que 

sejam divisíveis, ou seja, que possa ser imputado para cada pessoa individualmente. 
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 Definidas as responsabilidades e atribuições dos entes federados coube aos estados, a 

instituição, fiscalização e cobrança da principal fonte de arrecadação no País que é ICMS. Além 

de ser a principal fonte de arrecadação o ICMS ainda é utilizado como ferramenta dos governos 

para atrair empresas para seu território através dos benefícios fiscais.  

 

 

2.1 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) 

 

O imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é um imposto de competência 

municipal e surgiu em substituição ao antigo Imposto de Indústrias e Profissões que fora 

instituído inicialmente por meio da Emenda Constitucional nº 18 de 1965.  

Na Constituição Federal de 1988 o ISSQN encontra-se respaldado no Artigo 156, Inciso 

III, que assim estabeleceu:  

 
Compete aos Municípios instituir sobre:  
(...) III -serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos 
em lei complementar. 
(...) § 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste Artigo, cabe   à   
lei   complementar: (Redação   dada   pela   Emenda Constitucional nº 37, de 2002). 
I - fixar   as   suas   alíquotas   máximas; (Incluído   pela   Emenda Constitucional nº 
37, de 20002). 
II - excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior.  
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993). 
III - regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios   fiscais   
serão   concedidos   e   revogados.   (Incluído   pela Emenda Constitucional nº 3, de 
1993). 

 
Assim, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 os municípios passaram 

a dispor de competência tributária para instituir e definir as regras quanto à cobrança do ISSQN.  

Apesar da competência constitucional muitas foram as divergências em prol do imposto, 

haja vista que cada município passou a legislar sobre o assunto causando uma série de 

transtornos aos contribuintes e demais municípios, uma vez que como cada um possuía sua 

regra, muitos municípios legislavam sobre o mesmo assunto de forma distinta.  

Isso ocorreu até 2003 quando foi instituída por meio da Emenda Constitucional nº 37 de 

20002, a Lei Complementar nº 116 de 2003 que, para Fabretti (2009) as principais inovações 

apresentadas pela Lei Complementar nº 116 (2003) foram as seguintes:  

 
 Amplia o alcance da Lei, subordinando, além dos prestadores de serviços, também 
os tomadores de serviços como responsáveis (comércio, indústria, serviços e pessoas 
jurídicas isentas ou imunes); 
 Dá ampla competência para os municípios definirem os responsáveis, mediante 
lei; 
 Fixou a alíquota máxima em 5%, em seu artigo 8º. 
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Ainda neste campo, a Lei Complementar nº 157 de 2016 veio suprir algumas lacunas 

que foram deixadas pela LC nº 116 de 2003, entre as quais pode-se citar a determinação de 

alíquota mínima do imposto e regras quanto a concessão de benefícios fiscais:  

 
Art. 8o-A.  A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é de 
2% (dois por cento). 
§ 1o O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios 
tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito 
presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou 
indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota 
mínima estabelecida no caput, exceto para os serviços a que se referem os subitens 
7.02, 7.05 e 16.01 da lista anexa a esta Lei Complementar.   

 
A Lei complementar também veio, por meio do Artigo 1º e 2º, exarar sobre a incidência 

e não incidência do ISSQN que são:  

 
Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos 
Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços 
constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade 
preponderante do prestador. 
§ 1o O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja 
prestação se tenha iniciado no exterior do País. 
§ 2o Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela mencionados 
não ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação – ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de 
mercadorias. 
§ 3o O imposto de que trata esta Lei Complementar incide ainda sobre os serviços 
prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados 
economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, com o pagamento 
de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. 
§ 4o A incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado. 
Art. 2o O imposto não incide sobre: 
I – as exportações de serviços para o exterior do País; 
II – a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos 
diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e 
fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados; 
III – o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos 
depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações 
de crédito realizadas por instituições financeiras. 
Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços desenvolvidos 
no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por 
residente no exterior. (LC nº 116, 2003). 
 

Definidas as regras por meio de Lei Complementar os municípios passaram a dispor de 

uma legislação mais uniforme sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, haja vista 

que a LC já dispõe sobre os fatos geradores, serviços sujeitos a retenção do imposto na Fonte e 

Alíquotas máximas e mínimas que podem ser instituídas por cada ente competente para instituir 

o imposto.  
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2.2 A Redução da Alíquota do ISSQN no Município de Aparecida de Goiânia 

 

Muitas foram a medidas para enfrentamento da pandemia COVID-19, desde medidas 

sanitárias a medidas econômicas que tinham como objetivo a manutenção dos empregos e da 

solvência das empresas.  

Com isso, o município de Aparecida de Goiânia por meio da Lei Ordinária 3.546 (2020), 

aprovou a redução temporária (por três meses) da alíquota de ISSQN para 2% (dois por cento) 

para as atividades listadas no anexo único da Lei supracitada.  

 
Art. 1º Fica reduzida para 2% (dois por cento) a alíquota do imposto sobre serviços 
de qualquer natureza (ISSQN), pelo período de 1º de abril de 2020 a 30 de junho de 
2020, para os contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, estabelecidos neste Município, 
que exerçam as atividades econômicas especificadas nesta Lei [...]  

 
Desta forma, as empresas prestadoras de serviços instaladas no município poderão 

usufruir do benefício supracitado.  

Vale ressaltar que, as empresas prestadoras de serviços que estão listados nos incisos I 

a XXV do Artigo 3º da Lei Complementar nº 116 (2003) que diz que “para os serviços listados 

nos incisos supracitados o imposto será devido no domicilio do tomador dos serviços”. Sendo 

assim, caso a empresa seja prestadora dos serviços listados nos incisos supracitados, deverá 

considerar a legislação (alíquota) do município tomador do serviço e não o domicilio do 

prestador.  

 

 

2.3 Contribuição para Outras Entidades e Fundos  

  

Com o intuito de fomentar as políticas públicas de apoio às micro e pequenas empresas, 

a União, por meio do Parágrafo 3º, Artigo 8º da Lei nº 8.029 (1990), as contribuições para outras 

entidades e fundos que viriam a financiar o chamado Sistema S (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial- SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - 

SENAC, Serviço Social da Indústria - SESI, Serviço Social do Comércio - SESC e Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae.) 

 
§ 3° Para atender a execução das políticas de apoio às micro e às pequenas empresas, 
de promoção de exportações e de desenvolvimento industrial, é instituído adicional às 
alíquotas das contribuições sociais relativas às entidades de que trata o art. 1° do 
Decreto-Lei n° 2.318, de 30 de dezembro de 1986. 
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As contribuições supracitadas passam a fazer parte do devido rol de impostos e 

contribuições das empresas em geral, incidentes sobre a folha de pagamento, ou seja, a base de 

cálculo das contribuições para outras entidades e fundos será o valor da remuneração paga a 

seus colaboradores.  

Além das contribuições devidas à fazenda pública para financiamento do sistema S, há 

ainda a Contribuição do Salário Educação que, segundo o Fundo Nacional da Educação:  

 
[...]é uma contribuição social destinada ao financiamento de programas, projetos e 
ações voltados para a educação básica pública, conforme previsto no § 5º do art. 212 
da Constituição Federal de 1988. 
 

Assim sendo, todas as empresas, exceto as optantes pelo Simples Nacional, devem fazer 

o recolhimento das contribuições supracitadas sob alíquotas estabelecidas no Anexo II da 

Instrução Normativa nº 971 de 2009, conforme demonstrado abaixo:  

 

Quadro 1: Tabela de alíquotas por Códigos FPAS 

CÓDIGO DO FPAS 
Salário 

Educação 

INCRA SENAI SESI SEBRAE 
Total Outras 

Ent. Ou Fundos 

0001 0002 0004 0008 0064 

507 2,5 0,2 1 1,5 0,6 5,8 

Fonte: Anexo II da IN nº 971 de 2009.  

 
 Embora instituídas com o intuito de fomentar serviços sociais de apoio aos trabalhadores 

garantindo acesso a serviços de educação e lazer, essas contribuições tendem a onerar os 

empregadores. 

 
Não obstante, além da contribuição social destinada ao custeio da Previdência Social, 
há um complexo de encargos sociais também incidentes sobre a folha de pagamento, 
que abrangem obrigações de caráter social, devidas por imposição legal ou por 
negociação (coletiva ou individual), referentes inclusive ao tempo não trabalhado, na 
forma de percentuais fixados sobre a remuneração do trabalhador, onerando a 
atividade econômica (MENDONÇA e MOURA, 2014, p.153-177). 
 

Todas essas contribuições tendem a mitigar os empregadores quando da contratação de 

um funcionário, haja vista que os custos tendem a ser maiores. Isso se dará em virtude da 

oneração por intermédio de tributos da folha de pagamento fazendo com que o empregador 

pague além do salário do colaborador encargos elevados que desestimulam a geração de 

emprego formal.  
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2.3.1 Redução de Alíquota para as Contribuições Sociais  

 

Durante a pandemia da COVID-19, em especial nos meses iniciais (março a junho),o 

governo, por meio de medidas provisórias e legislações de emergências, concedeu uma série de 

benefícios a empregados e empregadores com o intuito de evitar demissões em massa dos 

colaboradores bem como evitar a falência (insolvência) de diversas empresas.  

Uma dessas medidas foi redução, por meio da Medida Provisória nº 932 (20200, em 

50% (cinquenta por cento) das alíquotas do sistema “S” que juntas somavam um total de 5,80% 

(cinco vírgulas oitenta por cento) de encargos sobre a folha de pagamento.  

 
Art. 1° Excepcionalmente, até 30 de junho de 2020, ficam reduzidas as alíquotas das 
contribuições aos serviços sociais autônomos para os seguintes percentuais: 
I - Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - Sescoop - um inteiro e 
vinte e cinco centésimos por cento; 
II - Serviço Social da Indústria - Sesi, Serviço Social do Comércio - Sesc e Serviço 
Social do Transporte - Sest - setenta e cinco centésimos por cento; 
III - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac, Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial - Senai e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 
- Senat - cinco décimos por cento. 
 

Com isso, as empresas que são obrigadas a recolher tais contribuições sociais contaram, 

por um período de 90 dias com a redução das alíquotas para que pudessem manter seus negócios 

e também ganhar maior folga de caixa durante o período de recessão de que se apresentava.  

 

 

3. METODOLOGIA 

 

Sabe-se que a contabilidade é uma ciência social aplicada que tem como finalidade o 

estudo do patrimônio das aziendas, e, tal ciência está com escassez de pesquisa acadêmica. 

Segundo Severino (2007, p.34), “a pesquisa é fundamental, uma vez que é através dela 

que podemos gerar conhecimento, a ser necessariamente entendido como construção dos 

objetos de que se precisa apropriar humanamente”.  

Assim, a fim de organizar o trabalho, a metodologia está dividida nas seguintes partes: 

pesquisa bibliográfica através de análise descritiva do conteúdo que, de acordo com Severino 

(2007, p.121):  

 
É uma metodologia de tratamento e análise de informações constantes de um 
documento, sob a forma de discursos pronunciados em diferentes linguagens: escritos, 
orais, imagens, gestos. Um conjunto de técnicas de análise das comunicações [...].  
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Dessa forma, a pesquisa bibliográfica partiu do estudo de livros e artigos publicados 

com o intuito de colher opiniões já expressados anteriormente por pessoas que possuem um 

grau de conhecimento mais elevado sobre o assunto.  Posterior a isso, foi aplicado um estudo 

de caso em uma empresa do segmento de prestação de serviços de construção civil, 

infraestruturas em geral e construção e manutenção de redes de energia elétrica. Ainda de 

acordo com Severino, estudo de caso é:  

 
A pesquisa que se concentra no estudo de um caso particular, considerado 
representativo de um conjunto de casos análogos por ele significativamente 
representativo. A coleta de dados e sua análise se dão da mesma forma que nas 
pesquisas de campo, em geral. (Severino, 2007 p.121). 
 

Nesse sentido, foi aliada a pesquisa teórica com a prática, de modo a contribuir para 

obtenção dos resultados pretendidos.  

 

 

4. ESTUDO DE CASO 

 

 

4.1 Histórico da empresa 

 

Localizada no polo empresarial de Goiás, no distrito de Aparecida de Goiânia, a empresa 

Fictícia LTDA atua desde 1978 na prestação de serviços de construção civil, infraestruturas em 

geral e construção e manutenção de redes de energia elétrica.  

Desde sua fundação a empresa foca no desenvolvimento regional adotando as melhores 

práticas de construção, respeitando as legislações ambientais, saúde e segurança dos 

colaboradores e relação com os órgãos reguladores em geral. 

Até o início da pandemia da COVID-19 a empresa tinha em seu quadro de funcionários 

821 colaboradores diretos. Isso demonstra a importância da empresa para o desenvolvimento 

regional, uma vez que se trata de um grande polo empregatício em Aparecida de Goiânia.  

 

 

4.2 Aplicações do conteúdo  

 

Após o início da Covid-19 (em março de 2020) foi grande o receio de acontecer uma 

desestruturação do negócio devido às medidas restritivas impostas às empresas como um todo.  
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Nesse âmbito, o poder público por meio de medidas protetivas do emprego e renda, 

instituiu os benefícios fiscais supracitados que beneficiaram a manutenção e expansão da 

companhia.  

Na esfera municipal, com a redução da alíquota de ISSQN promulgada pela Prefeitura 

de Aparecida de Goiânia6 a empresa pôde ganhar folga de caixa, haja vista que obteve uma 

redução de 60% (sessenta por cento) no recolhimento de ISSQN para o município de Aparecida 

de Goiânia no período de abril a junho de 2020 conforme quadro 2, abaixo:  

 

Quadro 2: Economia gerada pela redução da alíquota do ISSQN. 

Fonte: Tabela de faturamento fornecida pela empresa (2020) 
 

Conforme demonstrado, e considerando apenas o faturamento dos serviços prestados no 

município de Aparecida de Goiânia, e empresa obteve um ganho tributário com a redução do 

ISSQN de R$ 2015.203,95 (duzentos e quinze mil duzentos e três reais e noventa e cinco 

centavos).  

 

Quadro 3: Economia gerada pela redução da alíquota das Contribuições Sociais. 

 
Fonte: Relatório de Folha de pagamento da empresa estudada (2020).  

 

                                                           
6 Como cada município tem sua legislação municipal regulando o ISSQN será considerado apenas os serviços 
prestados no município de Aparecida de Goiânia, município cedente do benefício fiscal.  

Mês Faturamento ISSQN (5%) ISSQN (2%) Economia
abr/20 2.352.657,16R$   117.632,86R$   47.053,14R$     70.579,71R$     
mai/20 2.260.150,37R$   113.007,52R$   45.203,01R$     67.804,51R$     
jun/20 2.560.657,39R$   128.032,87R$   51.213,15R$     76.819,72R$     
Totais 7.173.464,92R$   358.673,25R$   143.469,30R$   215.203,95R$   

Mês Base de Calculo Outras entidades (5,80%) Outras entidades (2,90%) Economia
abr/20 3.136.256,34R$   181.902,87R$                         90.951,43R$                            90.951,43R$     
mai/20 3.468.136,44R$   201.151,91R$                         100.575,96R$                         100.575,96R$   
jun/20 3.206.458,82R$   185.974,61R$                         92.987,31R$                            92.987,31R$     
Totais 9.810.851,60R$   569.029,39R$                         284.514,70R$                         284.514,70R$   
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Além da economia obtida com os benefícios fiscais concedidos pelo município nesse 

período a empresa também se beneficiou da redução temporária das alíquotas das devidas 

contribuições sociais para outras entidades, conforme quadro 3, acima:  

Conforme demonstrado, a empresa obteve no período de abril a junho uma economia 

de R$ 284.514,70 (duzentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e quatorze reais e setenta 

centavos) com a redução pela metade das alíquotas incidentes sobre a base de salários devido a 

outras entidades.  

Considerando o total dos benefícios obtidos, a empresa economizou quase meio milhão 

de reais (R$ 499.718,65). Essa folga de caixa permitiu que a empresa expandisse seus negócios 

durante a pandemia e, consequentemente, aumentando seu quadro de funcionários que chegou 

a 887 colaboradores no mês de setembro de 2020, um saldo positivo em geração de emprego 

com 66 novas vagas de emprego criadas.  

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme demonstrado, os benefícios fiscais são uma boa forma do governo incentivar 

a geração de emprego, a distribuição de renda e ainda fomentar a economia local ou regional 

por meio de programa expansionista.  

Ainda nesta seara, com os benefícios fiscais as empresas conseguem manter sua 

operação, mesmo em tempos de incerteza, como durante a pandemia da COVID-19. Com a 

redução no recolhimento dos impostos, os empresários ganham folga de caixa e com isso podem 

investir na expansão da empresa.  

Outrossim, ao expandirem seus negócios, as empresas geram empregos e renda direta e 

indiretamente fomentando a economia local, com mais distribuição de riquezas garantindo 

melhor qualidade de vida a todos os envolvidos na cadeia produtiva.  

Em tempos como este, cabe ao governo fomentar as empresas, por meio da concessão 

de benefícios. Ao fazerem isso, embora tenham queda na arrecadação, os lucros colhidos no 

futuro são sentidos diretamente pela população que ganha melhor qualidade de vida e 

consequentemente, passa a consumir mais, e movimentando a economia do país.  
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