
No 2º dia do workshop os participantes 
viram que o cadastro sincronizado é uma 
realidade.Elaine Miranda dos Santos, da 
Receita Federal do Brasil, apresentou 
uma palestra sobre a evolução do Cadas-
tro Sincronizado Nacional, desde a Emen-
da Constitucional nº 42, que autorizou a 
União, Estados e Municípios a comparti-
lharem seus cadastros. Ela destacou o fato 
de o CadSinc não ser um cadastro único, 
mas uma integração de procedimentos e 
compartilhamento de dados entre os ór-
gãos convenentes, o que garante a sin-
cronização preservando a autonomia e 
independência de cada ente envolvido no 
processo.
Elaine sintetizou os principais objetivos 
do CadSinc: a simplifi cação e racionaliza-
ção dos processos de inscrição, alteração 
e baixa das empresas e harmonização das 
informações cadastrais entre os conve-
nentes, que podem atuar com maior agi-
lidade, efi ciência e efi cácia, alcançando 
também uma grande redução de custos e 
prazos. 
A nova sistemática, graças à entrada única 
de dados, permite acabar com a “peregri-
nação” a que os cidadãos-empreendedores 

estão obrigados na entrega de documen-
tos, eliminando a necessidade de desloca-
mento a diferentes órgãos. O compartilha-
mento dos dados a partir de uma entrada 
comum também aumenta a consistência 
das informações e reduz o índice de erros 
por parte dos cidadãos, além de aumentar 
a efi ciência das ações fi scais e contribuir 
para a redução dos custos operacionais. 
Elaine mostrou também a organização do 
Portal do Cadastro Sincronizado, que reú-
ne todas as informações e serviços dispo-
níveis aos usuários, e ressaltou que o sis-
tema tem permitido a sincronização dos 

dados cadastrais com um grande número 
de estados e municípios, com previsão de 
que todos os estados e capitais estejam in-
tegrados até o fi nal de 2008.
Hoje, 15 estados e 12 municípios estão 
em processo de integração, os municípios 
que não possuem parque tecnológico es-
truturado poderão integrar-se através de 
uma solução tecnológica desenvolvida 
em parceria com a Confederação Nacio-
nal dos Municípios. O ritmo de expansão 
depende do estágio de desenvolvimento 
tecnológico do convenente e de sua capa-
cidade de investimento. 

O Cadastro sincronizado e a desburocratização
Integração de dados deve atingir todas as capitais até o fi nal de 2008
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O que o processo de simplifi cação repre-
senta para a Receita Federal do Brasil e 
para o cidadão?
O processo de racionalização sintetizado 
pela REDESIM - Rede Nacional para a 
Simplifi cação do Registro e da Lega-
lização e pelo Cadastro Sincronizado 
signifi ca uma grande redução de custos 
e desonera o cidadão empreendedor de 
uma série de exigências e obrigações. A 
simplifi cação das normas e procedimen-
tos permite a obtenção de informações 
de maior qualidade, o que garante maior 
rapidez e efi ciência no atendimento às de-
mandas e necessidades do cidadão. Este 
passa a arcar com despesas menores, pode 

cumprir suas obrigações com mais facili-
dade, prestar informações de forma mais 
simples e fi dedigna. Normas complexas 
tendem a produzir informações menos 
confi áveis, e a simplifi cação reduz a pro-
babilidade de erros.
Qual a importância do workshop na im-
plementação nesse processo?
O mais importante é estimular, em todos 
os envolvidos na relação Estado - cidadão, 
a percepção para a necessidade da simpli-
fi cação e padronização dos procedimen-
tos. O objetivo fundamental do Workshop 
é, portanto, sensibilizar os órgãos e a so-
ciedade, criando um ciclo em que as em-
presas e os cidadãos se envolvam cada 
vez mais na criação de uma cultura de 
formalidade.
Quais são os maiores desafi os para a im-
plementação da Redesim e a melhoria do 
ambiente de negócios no país?
Os resultados já começam a surgir, mas o 
sucesso depende da participação de todos 
os envolvidos em um grande esforço con-
junto. Ações isoladas não são sufi cientes. 
Um exemplo é o comércio exterior: não 

adianta a RFB simplifi car seus procedi-
mentos se outros órgãos, como a Vigi-
lância Sanitária, não fi zerem o mesmo. 
Também precisamos nos esforçar para 
eliminar rótulos que apresentam o Brasil 
como um país excessivamente burocráti-
co para a abertura de empresas. Essa rea-
lidade, se existiu em outros tempos, mu-
dou. A informação de que são necessários 
152 dias para abrir uma empresa no país 
é uma inverdade e presta um desserviço 
à sociedade, em nada contribuindo para o 
processo de melhoria em que estamos em-
penhados. Avançamos, mas temos consci-
ência de que ainda há muito trabalho e 
desafi os a vencer, com a participação in-
tegrada de todos.
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II workshop: simplifi cação da abertura 
de empresas e negócios 

Atualmente o cidadão que mora no Ma-
ranhão tem a sua disposição um sistema 
integrado de coleta de informações que 
facilita o processo de abertura, alteração e 
baixa de empresas. A primeira fase desse 
atendimento começou em 2002 com a im-
plantação da CPE – Consulta Preliminar 
de Empresas – um procedimento informa-
tizado que permite a integração dos atos 
de arquivamento empresarial na Junta 
Comercial com os processos de cadastra-
mento nos órgãos fi scalizadores, manten-
do-se a independência de cada agente em 
sua esfera de competência.
Em 2006 houve a integração do cadastro 
da Secretaria Estadual da Fazenda do Ma-
ranhão com o cadastro da Junta comercial 
e fi nalmente em dezembro do ano passa-
do aconteceu a implantação do cadastro 
sincronizado. Hoje, em cinco dias é pos-
sível fi nalizar 213 baixas, inscrever 289 

empresas. Esses números representam 
um aumento de 57,99% na quantidade de 
procedimentos em relação ao ano passado 
. Este exemplo de sincronia de dados do 
Maranhão foi apresentado por Akio Va-
lente Wakiyama, da Secretaria Estadual. 
Durante a apresentação ele destacou que “ 
o cadastro sincronizado é um instrumento 
de concretização da lei”. 
A Bahia, primeiro estado a simplifi car os 
procedimentos, já contabiliza um aumen-
to médio de 20% no número de inscrições 
geradas. Segundo Carlos Maurício, da Se-
cretaria Estadual da Fazenda da Bahia, o 
processo de implantação durou um ano e 
meio, “no início foi uma difi culdade mui-
to grande, foi necessário capacitar servi-
dores, ajustar a legislação, desenvolver 
tecnologia, e fazer a divulgação. A união 
entre os órgãos foi essencial”. A adesão 
do município de Salvador, em dezembro 
do ano passado, vai melhorar ainda mais 
o processo. Na Bahia a constituição de 
uma empresa é feita entre 3 e 4 dias. 
Para Carlos Maurício, o workshop está 
servindo como um disseminador de prá-
ticas implantadas e também um momento 
para refl etir sobre a simplifi cação “preci-
samos abrir mão de alguns controles, é 
preciso utilizar e acreditar no cruzamento 
de informações que o cadastro sincroniza-
do disponibiliza”, concluiu.

Cadastro Sincronizado agiliza 
o atendimento ao cidadão

“A simplifi cação das normas e procedimentos permite a obtenção de 
informações de maior qualidade”  Paulo Ricardo Cardoso

O Workshop tem uma grande importân-
cia, por permitir o compartilhamento e o 
nivelamento de informações entre tantos 
representantes das diferentes esferas. E 
por contar com participantes de grande 
experiência e competência, as pessoas 
que fazem o processo acontecer, podemos 
receber grandes contribuições. Com isso, 
o evento é primordial para a harmoniza-
ção e sensibilização para a importância 
da redução da burocracia e do combate à 
informalidade. Podemos dizer que, com 
este evento, estamos ajudando a promover 
uma mudança de cultura. Com o estabele-
cimento da cultura da formalidade, passa-
remos a ter não apenas empreendedores 
formais: teremos uma sociedade formada 
por consumidores formais, conscientes de 
seus direitos e deveres enquanto cidadãos 
e contribuintes. Isso vai levar à redução 
da informalidade, da sonegação, da pira-
taria e de diversas outras ilegalidades.
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