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RESUMO

Entre as alternativas existentes de captação de recursos, a ideia e fazer
uso do imposto de renda para custear projetos que venham beneficiar a
sociedade. O objetivo deste estudo é propor um modelo de negócio de captação
de recursos provenientes de Incentivos Fiscais para os escritórios de
contabilidade de Marabá-PA. A cidade de Marabá dispõe de 57 escritórios
formais de contabilidade. Destes, 28 responderam o formulário no Google Docs,
entre os meses de janeiro e março de 2020, com questões sobre conhecimentos
das Leis de Inovação e utilização dos incentivos fiscais. Verificou-se, a partir das
respostas, que há uma defasagem entre os conceitos das leis e o conhecimento
da comunidade contábil da região de utilizar as deduções fiscais do imposto de
renda em favor de instituições que fomentam projetos sociais regulamentados
pela legislação federal. Os resultados mostram que ainda há muito a ser feito,
principalmente, por parte dos contadores da cidade de Marabá. Com a aplicação
do modelo de negócio proposto, será possível melhorar a transferência de
informações entre os profissionais da área de contabilidade e afins, destacando
os benefícios que as empresas (proposto) têm ao destinar parte de seus
impostos às investidas (proponentes), visando financiar projetos sociais
envolvendo cultura, esporte e lazer, e contribuir para o desenvolvimento
econômico regional.

Palavras Chave: Impostos; Imposto de Renda; Modelo Canvas; sociedade

ABSTRACT

Among the existing alternatives for fundraising, the idea of making use of income
tax to fund projects that will benefit society.The aim of this study is to propose a
business model based on the knowledge that the accounting offices in the city of
Marabá-PA city have on the functioning of fundraising through tax incentives.
Today, the city has 57 registered accounting offices, according to information
from the Regional Accounting Council of the state of Pará. Some these - 28
answers Google Docs form, between the months of January and March 2020,
with questions about knowledge of the Innovation Laws and about use of tax
incentives. It was verified from the answers that exist between the concepts of
laws and the knowledge of the accounting community in the region. However,
there is motivation for investment, but there is no clear on the area that can be
applied. Therefore, a business model efficient of informing and directing
investments can help to leverage the local economy, improve the quality of life
and expand the management capacity of companies.
Keywords: Taxes; Income tax; Canvas model; society
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1 INTRODUÇÃO
Compreender o papel dos impostos para a sociedade brasileira não é
tarefa fácil. Para isto, se faz necessário uma análise histórica, partindo do
período da Mesopotâmia que já havia registros do pagamento de impostos.
Contudo, na idade média, especialmente na Inglaterra, o imposto de renda
tornou-se protagonista, pois tinha como finalidade permitir ao Estado a garantia
do bem estar de seus cidadãos pós-guerra (RECEITA FEDERAL, 2019). Dessa
forma, rendimentos dos cidadãos são entregues ao governo, que fica
encarregado de melhor aplicar o recurso.
Desde quando surgiu à ideia de imposto, houve uma longa trajetória, que
ocasionou profundas mudanças. No Brasil, o fisco iniciou em 1534 com a criação
das Provedorias da Fazenda Nacional, mas foi em 1922 que nasceu o Imposto
Geral sobre a Renda no Brasil, por meio da Lei Orçamentária nº 4.625 (RECEITA
FEDERAL, 2015). Com a Carta Magna de 1988, o país aprovou seu sistema
tributário, conforme o art. 153, não esquecendo o imposto de renda e proventos
de qualquer natureza, a saber: “Compete à União instituir impostos”, sobre
“renda e proventos de qualquer natureza” (BRASIL, 1988).
Ainda de acordo com o artigo 153, no seu inciso III, confere poderes a
União para instituir o Imposto sobre a Renda (BRASIL, 1988). Neste ponto, tornase essencial compreender o conceito de Imposto. Segundo o Código Tributário
Nacional, Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, o imposto é “toda prestação
pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor, nela possa exprimir que não
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade
administrativa plenamente vinculada” (BRASIL, 1966).
Considerando que o tributo é uma prestação pecuniária, significa que o
tributo só pode ser devido em dinheiro, ou seja, não há possibilidade legal de
pagamento do tributo através de coisa diversa do dinheiro, e vinculado a lei que
o Instituiu, pois é vedada a cobrança de imposto sem lei anterior que o defina,
conforme a Constituição Federal do Brasil (BRASIL, 1988).
O Brasil tem maior carga tributária da América Latina, e uma das maiores
do mundo, um terço do valor pago em produtos corresponde a impostos
(EXAME, 2016). O imposto é uma quantia em dinheiro paga para o Estado

brasileiro e aos estados e municípios por pessoas físicas e jurídicas. É um tributo
que serve para custear parte das despesas de administração e dos
investimentos do governo em obras de infraestrutura (estradas, portos,
aeroportos, saúde, segurança e educação, (BRASIL, 2017). Porém, através de
Leis de Incentivos Fiscais é possivel fazer a destinação de impostos para realizar
projetos de inovação que estejam próximos a empresas, dividindo com o
Governo a tarefa de administrar tal recurso.
O contador é parte fundamental do desenvolvimento da sociedade,
portanto sendo o elo entre o fisco, o contribuinte e a sociedade. A atualização
desse profissional é de fundamental importância para o aprimoramento do
entendimento tributário (GOMES, 2012), principalmente de incentivos fiscais.
Além disso, pode-se, a partir desta pesquisa, promover uma nova forma
de utilização dos incentivos fiscais pelas organizações sociais da cidade de
Marabá e região de influência, incluindo as instituições públicas de ensino
superior.
Este trabalho foi estruturado de modo a introduzir o assunto, apresentar a
metodologia adotada na pesquisa bibliográfica; caracterizar os conceitos de
pesquisas científicas sobre o tema. Após, são sintetizados os resultados obtidos
a partir da aplicação de questionário e, pôr fim, a proposta de um modelo de
negócio criado a partir da análise do trabalho.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Para Oliveira et al. (2015), os incentivos fiscais no Brasil são limitados e
vêm sendo reduzidos nos últimos anos, também são deduzidos por parcela
representativa dos possíveis filantropos em nosso país. Mesmo que as doações
não tenham custo ao contribuinte, poucas pessoas sabem que podem fazê-las
e as realizam. A falta de informação sobre o assunto faz com que o termo
incentivo fiscal seja usado erroneamente.
Catão (2004) descreve o uso impreciso da terminologia incentivos fiscais:
Há sem dúvida na doutrina, no ordenamento positivado, inclusive
constitucional, e especialmente nos meios econômicos, políticos e até

entre os leigos, o uso dessa expressão com uma razoável imprecisão
quanto à caracterização de um incentivo fiscal, especialmente quando
se trata de adequação ao princípio da capacidade contributiva (pp. 5152).

Para Oliveira et al. (2015, pág.) “Incentivo Fiscal: é a renúncia total ou
parcial de receita fiscal do Governo em favor de entidades públicas ou privadas
com objetivo de geração de benefícios sociais e econômicos”. Essa geração de
benefícios sociais e econômicos oriundos dos mecanismos de incentivos fiscais
geralmente é assumida por entidades do Terceiro Setor da sociedade.
É importante salientar que o terceiro setor é composto por organizações
sem fins lucrativos, tais como organizações sociais, instituições religiosas,
entidades beneficentes, clubes de serviço de trabalho voluntário, centros sociais,
entre outros. Sendo assim, ao aderir aos mecanismos de incentivos fiscais por
meio da destinação do pagamento de seus tributos ou parte deles à essas
entidades, as empresas passam a cumprir sua Responsabilidade Social, que
pode ser um excelente instrumento para reforçar a legitimidade da empresa entre
seus stakeholders (HANDELMAN; ARNOLD, 1999).
Igualmente outro aspecto conceitual deve orientar o profissional contábil,
que é o do papel social de sua profissão. Afinal, Schwarz (2004) define a
contabilidade como uma ciência social que sempre esteve vinculada à história
da civilização. Dessa forma é impossível dissociar a prática contábil dos
interesses da sociedade onde a empresa e o contador estão inseridos (GOMES,
2012).
No entanto, notou-se, com base em pesquisas documentais, que parte
dessas empresas não sabem a quem recorrer, e esbarram na falta de
conhecimento para a adesão aos mecanismos de incentivos fiscais, conduzindo
assim ao objetivo deste trabalho. Essa situação, além de sinalizar que esses
profissionais se declaram deficientes em conhecimento da legislação, contribui
para a pequena efetivação de captação de recursos aos Fundos por falta de
orientação ao contribuinte (GOMES, 2012). Posto isto, se faz necessário o
aporte teórico apresentado a seguir.

2.1 Os impostos

O tributo é uma importante ferramenta de manutenção da sociedade,
desde que passou a se organizar como comunidade, e está presente ao nosso
redor, seja o contribuinte como pessoa jurídica ou pessoa física. Assim, o valor
do tributo é pago para que chegue ao poder público e seja repassado na forma
de atender os objetivos da população, seja em saúde, transporte, pesquisa,
educação, dentre outros benefícios para a sociedade.
No Brasil, de acordo com dados do (SEBRAE,2015) são criados
anualmente mais de 1,2 milhões de novos empreendimentos formais. Desse
total, mais de 99% são formados por micro e pequenas empresas e
empreendedores individuais (SEBRAE, 2015). Grande parte destas empresas
não dispõe de um planejamento tributário adequado, o que pode levar a
infrações fiscais e até mesmo a destituição.
Em muitos casos na abertura de uma empresa o empresário possui o
conhecimento da obrigatoriedade fiscal e da alta carga tributária do seu estado,
mas desconhece como é calculado, e demais informações especificas de como
reduzir os valores que são pagos, ou mesmo, fazer com que este dinheiro traga
benesses a curto prazo, garantindo a longevidade de tais empreendimentos.
Aliado a isso, Ribas et al. (2009) classificam as empresas como grandes
investidores

na

área

social,

atuando

como

principais

agentes

de

desenvolvimento local e global, além de contribuírem de forma efetiva,
amenizando os principais problemas sociais do mundo atual.
Segundo dados do impostômetro (BRASIL,2020) apenas nos primeiros
dois meses do início do ano de 2020 houve uma arrecadação de mais de R$ 27
milhões de reais (Figura 1).

Figura 1: Dados do impostômetro em 2020.

Fonte: Impostômetro (2020).

Desse valor, pode se inferir que maior parte seja com Imposto sobre a
Renda, como mostra a figura 2, a seguir:
Figura 2: Arrecadação por categoria de impostos brasileiros.

Fonte: Impostômetro (2020)

O impostômetro é um site com atualização em tempo real, em que a cada
segundo esses números são mudados, toda a população paga impostos sobre

a renda, e se usarmos parte deste imposto pago através de Incentivos Fiscais,
inúmeras projetos poderão ser beneficiados na nossa região.

2.2 Incentivos Fiscais

Os incentivos fiscais dedutíveis do imposto de renda devido através de
pessoa jurídica foram alterados pela Lei nº 9.532/97 e Medida Provisória nº
2.189-49/01, com vigência a partir de 01 de janeiro de 1998. O art. 10 da Lei nº.
9.532/97 dispõe do imposto apurado com base no lucro arbitrado ou no lucro
presumido, não sendo permitida qualquer dedução a título de incentivo fiscal.
Com isso, os incentivos fiscais dedutíveis do imposto de renda só podem ser
utilizados pelas empresas tributadas com base no lucro real (HIGUCHI, 2002).
Em 2004, com a promulgação da Lei nº 10.973 - Lei de Inovação, em seu
art. 19 - é papel da União incentivar a inovação nas empresas mediante a
concessão de incentivos fiscais, com vistas na consecução dos objetivos
estabelecidos na Lei.
Esta Lei tem como objetivo principal estimular o crescimento e
desenvolvimento do país, conforme descrito no artigo primeiro:
Art. 1º Esta Lei estabelece medidas de incentivo à inovação e à
pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à
capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao
desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional do País, nos
termos dos arts. 23, 24, 167, 200, 213, 218, 219 e 219-A da
Constituição Federal. (Lei nº 13.243, de 2016).

Diante disso, é previsto na Lei nº 13.243, de 11 de Janeiro de 2016 que
altera dispositivos na Lei de Inovação, sobre formas de incentivos para servir
como instrumento de promoção do crescimento e desenvolvimento:
Art. 19. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as
ICTs e suas agências de fomento promoverão e incentivarão a
pesquisa e o desenvolvimento de produtos, serviços e processos
inovadores em empresas brasileiras e em entidades brasileiras de
direito privado sem fins lucrativos, mediante a concessão de
recursos financeiros, humanos, materiais ou de infraestrutura a
serem ajustados em instrumentos específicos e destinados a
apoiar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, para
atender às prioridades das políticas industrial e tecnológica
nacional.
[...]

§ 2º - A. São instrumentos de estímulo à inovação nas empresas,
quando aplicáveis, entre outros:
[...]
VI - incentivos fiscais;

A Lei deixa claro neste artigo, § 2º no Capitulo VI – Incentivos Fiscais, ou
pra muitos, conhecido como “Renúncia Fiscal”, que a nível Municipal é
trabalhado sobre o Imposto Sobre Serviços (ISS). No âmbito Estadual, os
Incentivos são sobre os Impostos sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) e no Federal sobre o Imposto de Renda (IR), objeto deste trabalho.
Para Oliveira et al. (2015) “Incentivo Fiscal: é a renúncia total ou parcial
de receita fiscal do Governo em favor de entidades públicas ou privadas com
objetivo de geração de benefícios sociais e econômicos”. Segundo o autor as
Leis surgiram para incentivar os contribuintes e as empresas a investir em
projetos culturais, por meio de incentivos fiscais. Assim, com o benefício na
redução do recolhimento do imposto, a iniciativa privada se sente estimulada a
colaborar, uma vez que o investimento, além de fomentar a cultura, promove e
valoriza a marca das empresas junto ao público.
O conjunto de pessoas físicas e jurídicas, que decidem direcionar parte
de seus tributos a projetos obtêm em contrapartida benefícios como: redução do
valor do imposto a pagar, ou aumento do valor a restituir, com correção pela taxa
Selic. As pessoas físicas que fazem a Declaração de Imposto de Renda
Completa podem doar até 6% do IR (imposto de renda) e podem desfrutar da
dedução ou do aumento do valor a restituir. Cabe salientar que esse percentual
poderá ser deduzido apenas do Imposto de Renda apurado na Declaração de
Ajuste Anual elaborada no modelo completo. (NETO, 2011). Já as pessoas
jurídicas (empresas) que tenham Imposto de Renda a pagar, cujo resultado
tenha sido apurado com base no Lucro Real serão concedidas com esse
benefício e podem doar até 9% do seu imposto. A apuração do Lucro Real
pode ser trimestral ou anual.
Considerando o atual cenário social, político e econômico do Brasil, está
cada vez mais complexo para organizações manterem-se e consolidarem-se no
mercado. Diante da situação, uma das medidas que podem ser tomadas pelas
empresas é destinar parte do pagamento de seus tributos para aplicação em

serviços sociais previstos nas Leis de Incentivos Fiscais, conforme quadro
abaixo:
Quadro 1: Leis de incentivo fiscais e serviços previstos.
Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991 Denominada Lei Rouanet - Que trata do
e regulamentada pelo Decreto nº 5.761 Incentivo à Cultura.
de Abril de 2006.
Lei nº 12.213, de 20 de janeiro de 2010.

Trata do Fundo Nacional do Idoso.

Lei nº 8.242, de 12 de outubro de 1991.

Fundo da Infância e Adolescência.

Lei nº 12.715, de 17 de setembro de Trata do PRONON/PRONAS.
2012.
Lei nº 11.438, de 29 de dezembro de Incentivos e benefícios para fomentar as
2006 e regulamentada pelo Decreto nº atividades de caráter desportivo.
6.180, de 3 de agosto de 2007.
FONTE: Elaborado pela autora (2020)

Os Incentivos fiscais à inovação são utilizados pelos governos para
implantação de atividades sociais que tragam benefícios de forma mais rápida,
pois permite que a empresa financie projetos e em troca tem parcela de seus
tributos reduzidos ou abatidos em sua totalidade.
As Empresas destinam os valores que seriam entregues diretamente ao
fisco em projetos regulamentados em uma das Legislações citadas
anteriormente e em troca consegue agregar valor à sua marca ao patrocinar o
Projeto.

2.3 Inovação Tecnológica e sua relação com os incentivos fiscais

Em 07 de fevereiro de 2018 entrou em vigor o novo Marco Legal que altera
nove Leis: Lei de Inovação, Lei das Fundações de Apoio, Lei de Licitações,
Regime Diferenciado de Contratações Públicas, Lei do Magistério Federal, Lei
do Estrangeiro, Lei de Importações de Bens para Pesquisa, Lei de Isenções de
Importações e Lei das Contratações Temporárias, para criar um ambiente mais
favorável à pesquisa, desenvolvimento e inovação nas universidades, nos
institutos públicos e nas empresas.

O Novo Marco Legal Trouxe com ele o Decreto nº 9.283/2018, para
atender

dispositivos

da

Lei

nº

13.243/2016

que

necessitavam

de

regulamentação. São ambientes promotores da inovação:
Art. 6º A administração pública direta, as agências de fomento e as ICT
poderão apoiar a criação, a implantação e a consolidação de ambientes
promotores da inovação, como forma de incentivar o desenvolvimento
tecnológico, o aumento da competitividade e a interação entre as
empresas e as ICT.

A legislação deixa claro a importância da implantação de ambientes
promotores de inovação, definida como:
IV - inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente
produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos
ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou
características a produto, serviço ou processo já existente que possa
resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho;

Antes do novo Marco Legal esse conceito era mais enxuto, trazia somente
sobre novos produtos e serviços, no entanto, esse conceito evoluiu, e prevê
processos que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou melhorias.
Na seção III, da lei supracitada, traz mais uma vez a previsão de utilização
dos incentivos fiscais para a inovação, a saber:
III- conceder, quando couber, financiamento, subvenção econômica,
outros tipos de apoio financeiro reembolsável ou não reembolsável e
incentivos fiscais e tributários, para a implantação e a consolidação de
ambientes promotores da inovação, incluída a transferência de recursos
públicos para obras que caracterizem a ampliação de área construída ou
a instalação de novas estruturas físicas em terrenos de propriedade
particular, destinados ao funcionamento de ambientes promotores da
inovação, em consonância com o disposto no art. 19, § 6º, inciso III, da
Lei nº 10.973, de 2004, e observada a legislação específica.

Para Bruno (2014), a inovação tem sido uma meta para diferentes tipos
de organizações, assim, em cada realidade, aspectos devem ser observados a
fim de fomentá-la ou eliminar as barreiras que podem dificultá-la. Trata-se de um

construto complexo de inovação, em que cada organização apresenta uma
realidade, com diferentes concepções, dimensões e contextos de aplicação que,
por consequência, é compreendido sob diferentes abordagens teóricas em
vários campos do conhecimento, ramos de atividade e setores industriais.

Quadro 2: Definições e evolução do conceito de inovação
Autor / Ano
Schumpeter
(1988)

Drucker (1989)

Clark
Wheelwright
(1993)
Affuah (1998)

e

Hitt, Ireland e
Hoskisson (2002)
OCDE (2005, p.
55)

Chesbrough
(2003)

Davila, Epstein e
Shelton (2007)

Tidd, Bessant e
Pavitt (2008)

Definição de Inovação
Uma ideia, um esboço ou um modelo para um novo ou melhorado
artefato, produto, processo
ou sistema, suscetível de comercialização e capaz de promover ganhos
de riquezas.
Uma abordagem que visa explorar oportunidades e maneiras de
diferenciação, baseada em um
processo tecnológico incerto.
Um novo conhecimento gerado dentro ou fora do ambiente
organizacional mediante o estabelecimento
de parcerias.
Novo conhecimento para oferecer um novo produto ou serviço que os
clientes querem e precisam.
Processo para criar um produto comercial a partir de uma invenção.
“Implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou
significativamente melhorado, ou
um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método
organizacional nas práticas
de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações
externas.”
Maneira de promover ideias, pensamentos, processos e pesquisas, a
fim de melhorar o desenvolvimento
de produtos, prover melhores serviços para clientes, aumentar a
eficiência e reforçar o
valor agregado a partir de parcerias externas.
Abordagem relacionada à criação e estruturação de uma nova
organização visando mantê-la
viva no mercado. Encontra-se relacionada à criação de um
conhecimento novo em tecnologias
e modelo de negócios.
A inovação refere-se ao desenvolvimento de novas tecnologias para a
elaboração de novos produtos
e serviços. Trata-se da forma como a organização age frente às
mudanças, podendo atuar
como fonte de satisfação de clientes e de funcionários.
“Implementação de novos produtos, serviços, métodos de produção,
processos, matérias-primas,
mercados, métodos de marketing, organização e estruturas de mercado.”

Biancolino,
Maccari e Pereira
(2014,
p. 415)
Fonte: BONAZZI (2014)

A Lei nº 11.196, de 2005, em seus art.17 a 26, instituiu diversos incentivos
fiscais. O art. 17 permite deduzir no próprio ano da realização, em vez de

amortizar

em

vários

anos,

os

gastos

com

pesquisa

tecnológica

e

desenvolvimento de inovação tecnológica classificáveis como despesas
operacionais, na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL.

2.4 Modelo de Negócio

Um Modelo de negócio é usado para nortear as ações a serem tomadas,
nele está especificado o passo a passo do que se deve fazer. Por isso que para
a criação de um modelo é necessário estudar o mercado e analisar qual a
necessidade da área e então criar um modelo que venha corrigir as falhas
existentes.
Para Ribeiro (2017), para ser considerado como algo inovador, o
empreendedor deve basear-se de informações provenientes do público ou
mercado que queiram atender, o cliente é considerado como uma das mais
importantes fontes de informações para inovações.
E não se pode falar em modelo de negócios sem mencionar o criador do
Modelo Canvas Alexander Osterwalder, este modelo virou referência para
auxiliar a confecção de outros. Um Modelo de Negócios pode ser descrito
através de nove componentes básicos, que mostram a lógica de como uma
organização pretende gerar valor. Os nove componentes cobrem as quatro
áreas principais de um negócio: clientes, oferta, infraestrutura e viabilidade
financeira. O Modelo de Negócios é um esquema para a estratégia ser praticada
através das estruturas organizacionais dos processos e sistemas Osterwalder e
Pigneur (2011).
Conforme citado, existem nove componentes que são essenciais para a
construção de um Modelo de Negócio (Figura 3), que serão listados conforme
Osterwalder e Pigneur (2011):
1) Segmentos de Clientes: uma organização serve a um ou diversos
Segmentos de Clientes.
2) Proposta de Valor: busca resolver os problemas do cliente e satisfazer
suas necessidades, com propostas de valor.

3) Canais: as propostas de valor são levadas aos clientes por Canais de
comunicação, distribuição e vendas.
4) Relacionamento com Clientes: o Relacionamento com Clientes é
estabelecido e mantido com cada Segmento de Clientes.
5) Fontes de receitas: as fontes de Receitas resultam de propostas de
valor oferecidas com sucesso aos clientes.
6) Recursos Principais: os Recursos Principais são os elementos ativos
para oferecer e entregar os elementos previamente descritos...
7) Atividades-Chave: incluem as ações imprescindíveis para que o
negócio funcione, varia em cada Modelo.
8) Parcerias Principais: algumas atividades são terceirizadas e alguns
recursos são adquiridos fora da empresa.
9) Estrutura de Custo: os elementos do Modelo de Negócios resultam na
estrutura do custo.
Figura 3: Modelo de Geração de Negócio.

Fonte: OSTERWALDER;PIGNEUR (2011)

Para uma melhor abordagem e conhecimento sobre o assunto, e como
eram conceituado Modelo de Negócios antes do Modelo Canvas, segue um
quadro resumo de elaboração do Autor Bonazzi, que traz dez definições de
modelo de negócios. De acordo com Bonazzi (2015), o quadro 3 sintetiza as
principais abordagens realizadas pelos autores ao longo do tempo.

Quadro 3: Síntese de modelo de negócio
AUTOR / ANO

DEFINIÇÃO DE MODELO DE NEGÓCIO

Timmers (1998)

Arquitetura para os fluxos de produtos e serviços, incluindo uma
descrição das várias atividades dos participantes do negócio e de suas
fontes de renda.

Stewart e Zhao (2000)

Maneira como a empresa visa ganhar dinheiro e sustentar seus lucros
ao longo do tempo.

Mahadevan (2000)

Agrupamento dos fluxos organizacionais relacionados à logística, valor
e à receita da organização

Amit e Zott (2001)

Conteúdo e estrutura elaborados para a criação de valor através da
exploração das oportunidades do negócio.

Chesbrough

e

Conexão entre a tecnologia e os ganhos

Rosembloom (2002)

organizações.

Morris et al. (2005)

Conjunto

integrado

de

econômicas orientadas

decisões

estratégicas,

econômicos das

operacionais

à obtenção de vantagem

e

competitiva

sustentável.
Casadesus-Masanell

Lógica da firma e a maneira como ela cria e entrega valor aos seus

e Ricart (2010)

stakeholders.

Teece (2010)

Articulação da lógica, dos dados e de outras evidências que suportam
a proposição de valor para o cliente a fim de a empresa entregar esse
valor e assegurar uma vantagem competitiva sustentável no mercado.

Zott e Amit (2010)

Sistema de atividades interdependentes que transcendem os objetivos
internos da firma abrangendo suas intermediações externas.

Osterwalder e Pigneur

Lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma

(2010)

organização.

Fonte: BONAZZI (2015).

A maioria dos conceitos gira em torno da obtenção de receita e geração
de valores e lucros, através de intermediação externa, ou seja, relacionamento
Empresa/Clientes.

Tanto os modelos quanto os planos de negócios visam levantar
informações acerca de um empreendimento, a fim de verificar se uma ideia é
viável ou não. De acordo com Dornelas (2016), o plano de negócios é um
documento que serve para descrever o negócio e o contexto ao qual o mesmo
está inserido.
Todavia, não existe um Modelo de Negócio que seja capaz de resolver o
problema de todos os segmentos, o modelo pode ser construído a partir da
necessidade apontada.

Quadro 4: Business Model Canvas / Modelo de Negócio
Rede de Parceiros

Atividades Chave Proposta de Valor Relacionamento com Clientes

Segmentos de
Clientes
Quem são os nossos Quais as Principais Quais os valores e Que tipos de relacionamento Para
quem
principais parceiros? Atividades
que benefícios
que cada um dos segmentos de estamos criando
Quem são os nossos nossas propostas de agregamos para o clientes espera que tenhamos e valor?
principais
valor exigem?
cliente?
mantenhamos?
Quem são nossos
fornecedores?
Nossos canais de Quais problemas do Quais relacionamentos nós
clientes
mais
Quais os recursos- distribuição?
cliente
estamos estabelecemos?
importantes?
chave que estamos Relacionamento
ajudando a resolver? Como estes relacionamentos se
adquirindo
de com o Cliente?
Quais produtos e integram com nosso modelo de
parceiros?
Os
fluxos
de serviços oferecemos negócios?
Quais
atividades receitas?
para cada segmento Quanto custa esses
principais
parceiros Categorias
de clientes?
relacionamentos?
vão executar?
problema
de Quais necessidades
Motivações
para produção
de nossos clientes
parcerias: otimização e Resolvendo
estamos
redução
de
risco Platform / Rede
satisfazendo?
econômico e Aquisição Recursos Chave
Canais de Distribuição
de
incerteza
de Quais recursos
Através de quais canais os
recursos especiais e serão necessários
segmentos de clientes podem
atividades
para viabilizar a
ser atingidos?
proposta de valor?
Como estamos atingindo
E os canais de
atualmente?
distribuição?
Como os canais de integram
E o relacionamento
entre si?
co clientes?
Qual o canal que funciona
O fluxo de caixa?
melhor?
Quais apresentam melhor
custo/beneficio?
Como estamos integrando os
canais com a rotina dos
clientes?
Estrutura de Custos

Fluxo de Receitas

Quais são os custos mais representativos em nosso Por qual valor gerado pela empresa seus clientes estariam
modelo de negócios?
dispostos a pagar?
Quais os recursos chave mais caros?
Pelo que eles pagam atualmente?
Quais as atividades mais caras?
Como eles pagam atualmente?
Como eles gostariam de pagar?
Quanto cada entrada contribui para o fluxo geral de receitas?

Fonte: OSTERWALDER;PIGNEUR (2011)

3 OBJETIVOS
O presente estudo visa criar de um modelo de negócio para captação de
tributos de empresas, baseado na aplicação das Leis de Incentivos Fiscais para
o desenvolvimento econômico regional, que possa mostrar de forma simplificada
os principais passos para interligar empresas que tenham interesse em investir
em ações de instituições como por exemplo: ONGs, Institutos e Fundações, que
apresentem projetos aptos para captação do recurso.

Objetivos Específicos:
Verificar de que forma as empresas e instituições estão sendo orientadas
quanto à utilização dos incentivos fiscais e como realizam esses investimentos,
na cidade de Marabá.
Identificar quais são os principais obstáculos dos escritórios de
contabilidade em orientar os clientes a utilizarem incentivos fiscais.
Propor um modelo de negócio capaz de melhorar a captação de recursos
provenientes de incentivos fiscais através do relacionamento escritório de
contabilidade/cliente.

4 JUSTIFICATIVA
Ao observar a lacuna existente na exploração dos recursos advindos de
incentivos fiscais no município de Marabá-PA, notou-se que poucas firmas
utilizaram os incentivos fiscais permitidos (ARAÚJO, 2010). Dessa forma, tornase necessário elaborar um estudo capaz de identificar os principais entraves que
pairam sobre o assunto abordado, para então propor uma solução, por exemplo,

um modelo de negócio, que seja capaz de captar recursos de empresas para
investir em projetos na região e trazer benesses para a sociedade.
Diante do momento econômico atual, onde cada vez mais fazer é
necessária a realização de parcerias e de buscar recursos financeiros, faz-se
necessário um planejamento e implantação de um modelo de negócios que seja
capaz de transmitir a segurança necessária às empresas e demais stakeholders,
bem como traçar um caminho mais curto entre proposto e proponente, entre a
empresa com recursos disponíveis e a Organização Social (OS), a Organização
Não Governamental (ONG), a Fundação ou o Instituto que detenha um projeto
social a espera de investimento, respectivamente.
Podemos citar como exemplo o caso da Cidade de Alto Bela Vista, no
Estado de Santa Catarina, com distância de 580 km da Capital. Segundo a
Empresa ENGIE Brasil Energia, em reportagem ao G1, em 2018, cerca de 200
pessoas frequentam o espaço ativamente e usufruem da estrutura e dos serviços
- número admirável para uma cidade de apenas 2 mil habitantes.
Desde a construção em 2013 até o momento, mais de R$ 1.800.000 foram
investidos pela ENGIE Brasil Energia (Figura 4) por meio da Lei Rouanet. Ainda
que o projeto de convívio comunitário esteja vinculado à lei de incentivo à cultura,
seus benefícios respingam também na educação, no social e na formação da
população de forma abrangente.
Figura 4 – Pórtico de entrada da Engie Brasil Energia.

Fonte: Engie Brasil (2018)

Portanto, a criação do Modelo de Negócio pode ser uma ferramenta
importante para região do sul e sudeste do Pará, que apresenta potencial para
atração de investimentos por parte de imposto de renda das empresas do setor
industrial, mineração e serviço. Além disso, não foram encontradas pesquisas
similares, através de buscas nas plataformas Scielo e Google Acadêmico sobre
o tema desse trabalho, demonstrando o perfil inovador da proposta.

5 MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia aplicada neste estudo teve um enfoque na abordagem
qualitativa, pois compreende-se que “a ação humana é intencional e reflexiva,
cujo significado é apreendido a partir das razões e motivos dos atores sociais
inseridos no contexto da ocorrência do fenômeno” (FRASER; GONDIM, 2004) e
descritiva, pois a partir do reconhecimento de determinado fenômeno pode-se
descrever as principais características dele, conforme recomenda Vergara
(1990, 2010).
Este estudo teve como objeto os escritórios contábeis, pois são
importantes atores na aplicação da lei de incentivos fiscais, no qual através das
informações prestadas aos clientes, a partir de um modelo de negócio de
captação de recursos, podem beneficiar as instituições aptas a receber esses
recursos no município de Marabá-PA.
Os sujeitos das pesquisas foram os contadores gestores dos escritórios,
pois são eles que definem as estratégias e estabelecem os objetivos e metas do
negócio, além de conhecer o campo investigado. Desse modo, 29 sujeitos
participaram do estudo.
Buscando alcançar os objetivos da pesquisa este trabalho realizou uma
investigação social capaz de produzir conhecimentos a partir da prática
(LINCOLN; GUBA, 2006), e utilizou como ferramenta de coleta de dados o
questionário (Apêndice A), usando Google Formulários.

A ferramenta foi escolhida devido a agilidade e alcance do público,
bem como a facilidade de obtenção de respostas. Sob o conceito de Oliveira
(2013), o formulário é um dos instrumentos essenciais para a investigação social,
cujo sistema de coleta de dados consiste em obter informações diretamente do
entrevistado.
A elaboração e aplicação do formulário consistiram nas seguintes etapas:
1º Etapa – Elaboração do Questionário: a elaboração das perguntas que
constituíram o questionário foi realizada com base na construção dos
argumentos teóricos.
2º Etapa – Aplicação do Formulário: nessa etapa, o Conselho de Regional
de Contabilidade foi consultado sobre a quantidade de escritórios registrados em
Marabá-PA, sendo constado um total de 57 escritórios. No dia 13 de fevereiro de
2020, foi encaminhado o formulário para os contadores gestores dos escritórios
de contabilidade. O formulário recebeu respostas até o dia 29 de março de 2020,
e obteve um número de 28 profissionais (49%) do objeto amostral.
3º Etapa - Após o encerramento da coleta de dados iniciou-se o
tratamento e análise desses dados. Para isto, utilizou-se o método de Análise de
Conteúdo, conforme proposto por Bardin(2011). Os dados foram organizados,
codificados e categorizados para se extrair os resultados.
4º Etapa - Ainda, com base na construção dos argumentos teóricos e
análise dos dados foi elaborado um modelo de negócio que será apresentado na
seção seguinte.
6 RESULTADO E DISCUSSÃO
Para Carrasco (et. al.,2014), a construção de um modelo de negócio
objetiva orientar o desenvolvimento constante da criação e prática, além da
geração de valor para os clientes. Para o autor, o Business Model Canvas é o
modelo

de

negócio

que

permite

ao

empreendedor

enxergar

seu

empreendimento sob uma macro-análise em nove blocos, dispostos em um
quadro, folha, ou cartaz, dando visibilidade a construção e geração de valor de

seu negócio. Os nove blocos são dispostos em quatro áreas consideradas
principais: clientes, oferta, infraestrutura e viabilidade financeira.
Durante toda a discussão pode se observar que o modelo de negócios é
prático ágil e satisfatório, ao contrário do plano de negócios que é bem mais
longo, extenso e necessita de muito mais tempo e dedicação.
Para Dornelas (2016, p. 97) é impossível definir um modelo ou estrutura
ideal de Plano de Negócios por diversas particularidades como formato do
negócio, escalabilidade, mercado, capital e etc. para este entendimento, é
possível identificar alguns modelos e estruturas, verificando-se sempre a
compatibilidade do negócio em desenvolvimento.

6.1 Atuação da empresa contábil

Trabalhar com incentivos fiscais, significa trabalhar com valores
diretamente relacionados aos tributos e, por isso, é de extrema importância saber
se os escritórios consultados tem entre seus serviços o planejamento tributário.
Segundo Oliveira et al. (2015), entende-se por planejamento tributário uma forma
lícita de reduzir a carga fiscal, o que exige alta dose de conhecimento técnico e
bom-senso dos responsáveis pelas decisões estratégicas no ambiente
corporativo.
A figura 5 mostra que grande percentual dos escritórios que responderam
o questionário orientam seus clientes a ter um planejamento tributário, o que
mostra que a maioria pode estar disposta a aplicar recursos, através dos
Incentivos Fiscais.
Figura 5 – Área de Atuação do Escritório

Fonte: Elaborado pela autora (2020).

Sobre a demanda, nota-se que mais da metade dos escritórios nunca
foram procurados para trabalhar com incentivos fiscais, que corresponde a
53,6% dos escritórios. Isso mostra que os escritórios já tiveram demanda sobre
esse assunto, e partindo da premissa que cada escritório tem inúmeros clientes,
supõe-se que há possibilidades de arrecadação, através de incentivos fiscais.
Caso cada escritório venha buscar mais clientes e os que ainda não tiveram
demanda passarem a oferecer os serviços.
Atrelado ao questionamento acima, foi perguntado qual seria o perfil dos
interessados, e foi constatado que 76,9% são pessoas jurídicas e apenas 23,1%
pessoas físicas. Vale ressaltar que pessoas físicas que declaram o imposto de
renda (IR) de modo completo pode fazer doações diretamente aos fundos
cadastros, conforme exemplo da figura 6.
Figura 6 - Programa de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF).

Fonte: Imagem do programa IRPF (2020).

A figura 7 mostra o preenchimento de uma declaração de Imposto de
Renda de Pessoa Física, no qual a restituição se dá por deduções legais (modo
completo), e o contador indicou ao declarante a opção de fazer uma doação,
através do IR a um fundo cadastrado, onde pode ser destinado até 6% do
imposto sobre a renda devida. Vale destacar que a pessoa pode morar em
qualquer Estado do Brasil e doar para municípios distintos de onde reside. No
caso do cliente acima, sua residência é em Brasília-DF, porém, seus familiares
são de marabá, e a doação foi direcionada ao Conselho de Idosos deste
Município.
Figura 7 – Simulação de Doação Realizada no Programa IRPF.

Fonte: Imagem do programa IRPF (2020).

Além disso, mostra que o contribuinte poderá doar até o valor máximo de
R$ 353,73 (Trezentos e cinquenta e três reais e setenta e três centavos) via Documento de Arrecadação Fiscal (DARF), que é gerado no próprio programa
de declaração de IR. O pagamento poderá ser efetuado em qualquer agência
bancária, e o valor será restituído integralmente na restituição do cliente.

6.2 Conhecimento e orientação sobre Tributação
Foram avaliados parâmetros sobre conhecimentos dos escritórios
contábeis sobre o Programa da Receita Federal, no modo destinação, e os
dados mostram que quase a metade, 53,3%, apresentaram desconhecimento
deste modo. Além disso, verificou-se que a rotina contábil nos escritórios sobre
destinação de recurso não é mais efetiva porque não há demanda (Figura 8).

Muitos declararam que carecem de qualificação técnica na área para melhor
informar aos clientes maneiras mais eficazes de aplicação.
Figura 8 - Aplicação e Demanda de Recursos

Fonte: Elaborado pela autora (2020).

6.3 Modelo de negócio e benefícios sociais.
Na avaliação sobre modelo de negócios, verificou-se que grande parte
dos contabilistas não apresentam um plano de modelo de negócio e que, para
uma pequena parcela, não há demanda na região (Figura 9). Este dado converge
com os dados apresentados na figura 8, sobre a carência de qualificação técnica
de demanda. Além disso, 48% dos escritórios pesquisados apresentaram
interesse em implantar um modelo de negócio, que pode ser importante para
iniciar uma discussão mais eficaz sobre tributação na cidade.
Figura 9 – Escritórios que Apresentam um Modelo de Negócio que
Abrange a Área de Incentivos Fiscais.

FONTE: Elaborado pela autora (2020).

Os

dados

mais

animadores

surgiram

quando

os

contabilistas

responderam sobre se há benefícios para a sociedade, como melhoria da
qualidade de vida, oportunidades de negócios e redução de tributos, com
possibilidade até de crescimento da empresa, a partir da geração de renda, cerca
de 70% reagiram positivamente, os outros 30% mostraram se em dúvidas e
alegaram principalmente não conhecer muito sobre a temática, mas que querem
se aperfeiçoar e contam com novas ferramentas para auxiliá-los.

6.4 Importância do modelo de negócio para sociedade

Atualmente, temos presenciado em nosso dia a dia cada vez mais a
importância da integração social. No modelo de negócio, tradicionalmente o foco
está voltado à criação de valor econômico para os acionistas. Já nos negócios
com impacto social, a criação de valor econômico é vista apenas como uma
condição necessária para assegurar a viabilidade financeira (Mair & Martí,2006).
É necessário uma estratégia para a captação de recursos, mas além disso
é de suma importância que eles sejam bem aplicados para que cheguem a
população em forma de benefícios.
A introdução dessa política mudaria o panorama cultural brasileiro
contemporâneo. A partir de 1995, o Estado começou a deixar de ser o único
mecenas da criação artística brasileira e as instituições culturais, os produtores

e os artistas passaram a contar com novas fontes de financiamento de seus
projetos. Isso resultou de mudanças na Lei Rouanet - chamada assim por causa
do seu criador -, cujo funcionamento, entre 1992 e 1994, foi muito precário, não
tendo o seu volume de captação de recursos ultrapassado 6% dos quase 250
milhões de reais que o Estado disponibilizou como renúncia fiscal para o setor. (
MOISES, JOSÉ ALVARO, 1998).Como o autor acima cita, são várias décadas
que pode ser feito a utilização dos recursos através dos incentivos, porém ainda
hoje são subutilizados. Nesse contexto, emerge um modelo de organização
híbrida que combina as competências do setor privado com os conhecimentos
de gestão social do Terceiro Setor, com o objetivo de resolver os problemas
sociais utilizando os mecanismos de mercado, o que origina os negócios com
impacto social, os quais trazem, por vezes, soluções inovadoras aos problemas
sociais (BARKI, 2014; WILSON; POST, 2013; THOMPSON; MACMILLAN,
2010).
O Ministério da Cultura estimulou a formação de uma visão empresarial
moderna, segundo a qual as vantagens dos incentivos fiscais para a cultura
devem associar se tanto ao marketing cultural como a um claro compromisso
das empresas com a sua comunidade ( MOISES, JOSÉ ALVARO, 1998).

6.5 Descentralização dos recursos fiscais na administração do governo

Apesar de já terem sido realizados, no Brasil, diversos estudos sobre os
determinantes da estrutura de capital e planejamento tributário (HOLLAND,
1998), destaca-se que poucas conclusões podem ser extraídas a respeito dos
impactos dos tributos, em especial, as subvenções governamentais (incentivos
fiscais). Acredita-se que, nesta temática, muito há o que se avançar, ainda, em
direção a uma consolidação da teoria que relacione as políticas das empresas e
as economias geradas pelas ações de planejamento tributário, devido às
condições idiossincráticas presentes em países como o Brasil. (REZENDE, et al
2019).

A Constituição de 1988 introduziu mudanças importantes nas relações
entre União, Estados e municípios, que resultaram numa forte descentralização
tanto de gastos quanto de receitas. No que diz respeito ao sistema tributário, a
nova Constituição concedeu aos governos sub-nacionais autonomia para
legislar, controlar os recursos e, inclusive, fixar as alíquotas de impostos, ou seja,
competência para instituir e administrar os respectivos tributos. O resultado
desse aumento da autonomia tributária foi uma burocracia excessiva, um baixo
grau de transparência e uma falta de comparabilidade dos dados econômicofiscais dos contribuintes, (MATTOS, et al 2013).
O processo de fortalecimento das instâncias locais de governo, conhecido
como descentralização fiscal, tem sido visto como uma das formas de melhorar
a eficiência alocativa do setor público e de conter a intervenção estatal

na

economia. Por um lado, a descentralização fiscal aproximaria a gestão pública
dos cidadãos, concorrendo para o incremento da democracia, da cidadania, da
responsabilidade social e para o melhor atendimento das necessidades da
população, (GASPARINI, et al,2004).
Estando mais próximo, existe até uma fiscalização maior por parte da
sociedade, podendo vir cobrar os governantes responsáveis.

6.6 Benefícios para escritório de contabilidade

Com a implementação do Modelo de Negócios nos escritório contábil, visa
o ganho de novos clientes, e a confiança, para melhor estreitar as relações, como
identificado na pesquisa, uma das lacunas existentes é a falta de informação
esclarecedora, com o atendimento personalizado o escritório tende a alcançar
um número grande de clientes, e com isso auferir excelentes lucros através da
oferta dos serviços. E ainda contar com a marca diferenciada, onde será
inovador, um escritório que auxilia nos benefícios para a sociedade, Trabalhando
em um tríplice hélice, empresas, escritório e instituições públicas.
Neste ambiente, as vantagens competitivas precisam ser reinventadas e
os setores de baixa intensidade em tecnologia perdem participação econômica.

O desafio de produzir mais e melhor vai sendo suplantado pelo desafio,
permanente, de criar novos produtos, serviços, processos e sistemas gerenciais
(ARAUJO.J.B, ZILBER S.N 2013). Podemos afirmar que é de suma importância
uma estratégia integrada deve direcionar os investimentos requeridos para
desenvolver a infraestrutura necessária, não só em termos de sistemas de
informação, mas, principalmente, de recursos humanos e processos adequados
para fundamentar a operação virtual, incluindo a avaliação dos recursos
existentes e os novos requisitos necessários. Nestas circunstâncias, o conceito
de modelo de negócios como orientador da arquitetura da empresa para entrega
de valor é relevante (ARAUJO.J.B, ZILBER S.N 2013).

6.7 Canvas escritório de contabilidade

Esta seção descreve a composição do modelo de negócios de um
escritório de contabilidade, baseado no modelo Canvas elaborado como projeto
de viabilidade de implementação para captação de incentivos fiscais.
6.8 Componentes
Seguindo o modelo Canvas, criado por Osterwalder e Pigneur (2011), no
qual possui 9 elementos, em sua estrutura, são elas:
Figura 10 – Modelo de Canvas sugeridos Escritório Contábil.

Fonte: Elaborado pela autora (SEBRAE, 2020).

6.9 Parcerias-chave do escritório

Este item é o primeiro elemento, nele encontra-se os tipos de parcerias
que

o

escritório

precisará

realizar

para

operacionalizar

o

negócio

(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). Conforme dados obtidos durante a
pesquisa, um escritório, para ser bem sucedido no que tange a captação de
recursos, necessita de muitos parceiros para conseguir o sucesso almejado em
sua operacionalização (Figura 11). Deve firmar convênios com as empresas e
instituições em busca de maior aproximação entre os interessados.

Figura 11 - Parcerias-chave

Fonte: Elaborado pela autora (2020).

7.0 Atividades-chave do escritório

Este é o segundo elemento, ele descreve as ações que uma empresa
deve realizar para operacionalizar seu modelo de negócios (OSTERWALDER;
PIGNEUR, 2011). O escritório tem como atividade principal o atendimento ao
cliente, de maneira personalizada, para entender e personalizar a sua demanda
(Figura 12). O cliente terá atendimento presencial ou online de equipe preparada
e capacitada para tirar as dúvidas de forma continua.

Figura 12 - Atividades-chave do escritório.

Fonte: Elaborado pela autora (2020).

7.1. Recursos-chave do escritório

Este elemento descreve os recursos principais (Figura 13) que a proposta
de valor necessita para ser ofertada (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). O
escritório contará com atendimento presencial, havendo a necessidade de: sala
comercial equipada com computadores, cadeiras de escritório e ar condicionado,
recursos humanos, como contadores, técnicos contábeis e auxiliares
administrativos, para execução dos trabalhos, bem como no atendimento
telefônico e em redes sociais como Instagram, Blog e WhatsApp, e softwares
específicos para um melhor serviço.

Figura 13- Recursos-chave

Fonte: Elaborado pela autora (2020).

7.2 Proposta de valor do escritório

Este elemento descreve quais valores são entregues ao cliente (Figura
14), de acordo com suas necessidades (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). O
escritório vem ao mercado implementar uma metodologia de busca de clientes,
baseado na valorização destes, estando a disposição para tirar dúvidas e
disponibilizando o máximo de informações possíveis, bem como café com o
contador, para um atendimento personalizado no qual o cliente será informado
das atualizações da legislação quinzenalmente.

Figura 14 - Proposta de valor

Fonte: Elaborado pela autora (2020).

7.3 Tipos de relacionamento com cliente no escritório

Este elemento descreve que tipo de relacionamento (Figura 15) será
estabelecido com o segmento de cliente e à empresa (OSTERWALDER;
PIGNEUR, 2011 p). O escritório oferece um atendimento qualificado para
conquistar e manter a fidelidade do cliente, bem como a sua confiança para
aplicação dos incentivos fiscais e assim obter maiores resultados, para isso o
modelo usa de envio de informações e clareza, uma vez que a falta de
informações é um ponto fraco que foi identificado na pesquisa.

Figura 15 - Relação com o cliente

Fonte: Elaborado pela autora (2020).

7.4 Canais do escritório

Este elemento descreve por quais canais (Figura 16) o cliente deverá ser
contatado e como terão conhecimento dos serviços ofertados (OSTERWALDER;

PIGNEUR, 2011). O escritório deseja ampliar o conhecimento dos clientes, para
isso utilizará redes sociais e sites para divulgação, devido ao baixo custo e ampla
rede de alcance.

Figura 16- Canais

Fonte: Elaborado pela autora (2020).

7.5 Segmentos de mercado do escritório

Este elemento descreve para quem a empresa está criando valor (Figura 17) e
quem são os seus consumidores mais importantes (OSTERWALDER;
PIGNEUR, 2011). O negócio visa atender aos empresários, instituições locais e
pessoas físicas, desde que se enquadrem nas exigências para doação e
captação de incentivos fiscais regulamentados nas legislações correspondentes,
já mencionados anteriormente. Parcerias com escritórios de contabilidade que
queiram esclarecer dúvidas sobre o assunto, e Universidades interessadas em
captar recursos para projetos culturais e esportivos.

Figura 17 - Segmentos de mercado

Fonte: Elaborado pela autora (2020).

7.6 Estrutura de custos do escritório

Este elemento descreve quais são os custos (Figura 18) mais importantes,
principais e mais caros no modelo de negócio proposto (OSTERWALDER;
PIGNEUR, 2011).
Os custos do escritório são para manter a sala comercial em funcionamento, no
qual será um ponto de apoio aos clientes, e com compra e manutenção de
material necessário.

Figura 18 - Estrutura de custos

Fonte: Elaborado pela autora (2020).

7.7 Fontes de receitas do escritório

Este elemento descreve quais valores os clientes estão dispostos a pagar
e quanto cada fonte de renda (Figura 19) contribui para o total da receita
(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). A fonte de receita do escritório será
através dos honorários contábeis, consultorias, podendo ser contratada
diretamente dentro do aplicativo do escritório, elaboração de projetos e capital
próprio do empreendedor.

Figura 19 - Fontes de renda

Fonte: Elaborado pela autora (2020).

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo final a criação de um modelo de negócios
para captação de recursos provenientes de Incentivos Fiscais baseados na Lei
de Inovação, para isso foi desenvolvido uma pesquisa no qual foi identificada
algumas necessidades de melhorias para que o município de Marabá-PA venha
a ser beneficiado com os recursos advindos dos Incentivos.
Constatou-se também que há uma oportunidade de negócio no setor
contábil, que através de uma consultoria de qualidade fará com que as empresas
(incentivadoras) se aproximem dos (incentivados) e possam vir a acompanhar a
execução dos projetos pelas instituições. Posto isso, os objetivos do estudo
foram alcançados, através da elaboração do modelo de negócios baseado nos
elementos do Model Business Canvas.
Sugere-se, a partir dessa pesquisa, a implantação do modelo proposto
para que os benefícios venham a ser desfrutado por toda a população
marabaense, e que passa ser vistos como exemplos em captação de incentivos,
como ocorrido na cidade de Alto Bela Vista.
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APÊNDICE

QUESTIONÁRIO

Pesquisa com a classe Contábil de Marabá para obtenção de dados
acadêmicos para fins de elaboração de TCC intitulado Modelo de negócio para
captação de recursos provenientes de incentivos fiscais baseados na Lei de
Inovação da Mestranda Daiane Martins Santos do Mestrado PROFNIT, ponto
focal UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ.
Nesse sentido, convidamos você a participar de uma pesquisa que irá nos ajudar
a entender como esse processo acontece em nossa cidade e como poderemos
fazer para melhorar, gerando benefícios para todos os envolvidos, como
acontece em muitas cidades no sul do País.
01- Nome do Contador/Escritório ou uma sigla, caso não queira se identificar:
02- O escritório é especializado em atender alguma área especifica?
03- Quanto tempo de atuação no Mercado?
04- O escritório trabalha com Planejamento Tributário?
05- Têm conhecimento sobre as Leis de Incentivos Fiscais?
06- Já houve alguma procura/demanda de Clientes para orientação sobre
Incentivos Fiscais?
07- Se sim, qual perfil do interessado?
08- O escritório conhece o Programa da Receita Federal do Brasil chamado
“Destinação”?
09- Sabia que as Pessoas que declaram o Imposto pelo modo completo e as
Empresas que tributam pelo Lucro Real podem Destinar parte do IRPF e
IRPJ para Projetos Sociais?
10- Se sim para pergunta anterior, essa orientação têm sido repassada aos
clientes?
11- Qual a maior dificuldade encontrada em efetivar a ideia de destinação de
IR para Projetos Sociais no Município de Marabá?
12- Conhece quais percentuais podem ser destinados?
13- Alguma vez a pedido de clientes já foi feito a simulação de cálculos de
valores que poderiam ser destinados?

14- Você acredita que a Receita Federal faz uma boa divulgação do Projeto
Destinação?
15- O que falta para o serviço de orientação sobre o projeto se tornar
frequente no seu escritório?
16- Conhece algum caso de sucesso envolvendo o uso de parte do Imposto
de Renda em projetos sociais em Marabá?
17- Poderia citar alguns desafios que poderia ser encontrado ao trabalhar
com os incentivos fiscais?
18- E o que poderia ser feito para superar tais desafios, caso a resposta
anterior seja positiva?
19- Em sua opinião quem seriam os principais parceiros no trabalho com
Incentivos Fiscais?
20- Em sua opinião quais benefícios esses incentivos traz para a Cidade e
pessoas envolvidas?
21- O Escritório têm um modelo de negócios que abrange a areá de Incentivos
Fiscais?
22- Em caso de resposta anterior negativa teria interesse em implantar um
modelo de negócios no segmento?

