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RESUMO 
 

 

 Os tributos desempenham um papel fundamental na economia do país, pois a partir deles é 

que o governo consegue captar recursos para custear os gastos públicos como saúde, segurança, 

educação, transporte, cultura etc. No Brasil, o dinheiro arrecadado em tributos muitas vezes 

onera significativamente o custo da empresa, minando-a, às vezes, do mercado de trabalho e, 

além disto, a sociedade permanece à mercê de investimentos no país que deveriam estar sendo 

feitos através das arrecadações. É preciso que os gestores tenham ferramentas necessárias para 

minimizar seus custos e que a sociedade tenha conhecimento do quão representativo é a 

incidência dos impostos sob o PIB brasileiro. Para tanto, é importante que os gestores 

empreendam um planejamento fiscal e tributário eficaz enquanto a reforma tributária não é 

feita no país. Tendo em vista tais desafios, tanto para os gestores quanto para a sociedade, este 

trabalho esboça algumas diretrizes para o conhecimento dos tributos, seu reflexo na sociedade 

através de estatísticas comparativas do Brasil, bem como de outros países e algumas ferramentas 

que auxiliem os gestores na administração dos dados fiscais e tributários.  
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1. Introdução: 

 

 

Este trabalho visa contribuir para a discussão dos estudos e variáveis ocasionados pelo 

impacto dos tributos no Brasil, estabelecendo um comparativo com outros países.  É 

representativo os índices de influencia dos tributos sob o PIB do país e em países como o 

Brasil, o retorno que há das arrecadações em prol da sociedade é mínimo. Outro ponto 

impactante da tributação é o efeito causado na folha de pagamento: onerando em media 100% 

do valor nominal dos nossos salários. O grande desafio proposto aos gestores e contadores é a 

adequação da economia da empresa de forma a minimizar os efeitos da tributação na sua 

estrutura de custos. Para tanto, foi demonstrado índices atuais do impacto entre o valor 

arrecadado com impostos sob o PIB, foi conceituado os encargos sociais e seu reflexo sob a 

folha de pagamento, os aspectos tributários sob a produção agrícola além de relacionar alguns 

artifícios contábeis gerenciais, financeiros e de cunho internacional que possam orientar e 

auxiliar os usuários contábeis. É neste cenário que se desenvolve o propósito deste trabalho: 

mostrar a relevância da carga tributaria sobre as instituições e suas relações comercias no 

mundo globalizado. 

 

 

1.1 Problemática: 

 

 

As legislações que regulamentam a tributação no Brasil são complexas e algumas 

vezes, até mesmo incoerentes.  Cumprir o disposto em lei e ter uma atividade lucrativa exige 

planejamento e organização das empresas atuantes no Brasil. Isto, porém, não é uma tarefa 

fácil, uma vez que o planejamento tributário requer amplo conhecimento da legislação 

tributária e dos impostos que a empresa está sujeita. Ante esta situação, faz-se os seguintes 

questionamentos: Quais os efeitos da carga tributária sobre o crescimento das empresas? 

Como os gestores podem atuar para minimizar os impactos da carga tributária sobre a 

estrutura de custos da empresa? 
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1.2 Justificativa: 

 

Este trabalho é de extrema importância, pois auxilia o gestor a buscar uma forma de 

gerir seus negócios em virtude da legislação a que a empresa está sujeita, utilizando 

estratégias, dentro da legalidade, que visem reduzir a carga tributária da empresa. A análise e 

entendimento de conceitos de legislação tributária tornaram-se de fundamental importância, 

uma vez que os acionistas precisam ter a certeza de que os seus negócios estão sendo 

administrados pagando-se apenas os tributos devidos, planejando a melhor forma e o melhor 

momento de pagá-los e fixando as estratégias que a empresa deve adotar para otimizar sua 

atuação. Percebe-se que o planejamento tributário deve ser parte integrante da estratégia 

empresarial. Outras partes envolvidas também ganham com esta pesquisa: a sociedade, que 

tem a sua disposição empresas mais sólidas e confiáveis, os fornecedores, que têm como 

cliente uma organização com melhor planejamento e controle financeiro e o meio acadêmico, 

que terá, através deste trabalho, mais uma opção de pesquisa em relação à área tributária. 

 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral: 

 

 

Analisar os impactos da carga tributária sobre o crescimento das empresas e como os 

gestores podem atuar para reduzir estes impactos na estrutura de custos da empresa. 

  

 

1.3.2 Objetivos específicos: 

 

 

- Demonstrar a carga tributária no Brasil, fazendo um comparativo com outros países; 

- Conceituar planejamento tributário e citar algumas formas de se reduzir a carga tributária da 

empresa, de forma absolutamente legal; 

- Demonstrar ferramentas gerenciais que podem ser utilizadas pelo gestor para se conhecer a 

carga tributária que a empresa está sujeita e o seu impacto sobre o preço de venda de seus 

produtos. 
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2.1 Carga tributária e seu impacto sobre o PIB 

 

 

A comparação da carga tributária em diferentes países é algo complexo para se 

analisar, visto que há diferenças entre os sistemas tributários e entre as sociedades sob as 

quais incidem os tributos. Outro fator relevante é a variação entre as metodologias adotadas 

nos entes oficiais de pesquisas tributárias.  

Contudo, o indicador usual para esta comparação é analisar o percentual de impacto 

dos tributos sob o Produto Interno Bruto (PIB). Antes mesmo de citar sobre a 

representatividade dos tributos no Brasil e no mundo, um conhecimento prévio sobre PIB, 

arrecadação e os institutos de pesquisas técnicas oficiais, se faz necessário.  

O PIB é um indicador da atividade econômica de uma região, utiliza-se para tanto a 

soma de todos os serviços e bens produzidos em um determinado período de um determinado 

local, não são considerados para este cálculo os insumos de produção, tais como: matérias-

primas, mão-de-obra, impostos e energia. Conforme Instituto Brasileiro de Planejamento 

Tributário (IBPT): 

 

A produção de um país é medida através de um indicador, chamado PIB - Produto 
Interno Bruto -, que leva em conta três grupos principais:  
- Agropecuária, formada por Agricultura, Extrativa Vegetal e Pecuária;  
- Indústria, que engloba Extrativa Mineral, Transformação, Serviços Industriais de 
Utilidade Pública e Construção Civil; e  
- Serviços, que incluem Comércio, Transporte, Comunicação, Serviços da 
Administração Pública e outros serviços.  
(Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, 2009) 

 

Arrecadação é a nomenclatura utilizada para se referir aos valores pagos pelo cidadão 

(sendo ele pessoa física ou jurídica) em forma de tributos às esferas municipal, estadual e 

federal do país. O valor arrecadado pelo Estado serve para custear os gastos públicos como: 

saúde, segurança, educação, transporte, cultura etc. 

Entidades como BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento), Secretaria da Receita 

Federal, o TCU (Tribunal de Contas da União), o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), CONFAZ (Conselho Nacional de Política Fazendária) e o IBPT, auxiliam na 

gestão das informações tributárias do país e do mundo, mensurando-os em estatísticas e 

relatórios para fins comparativos e análises dos impactos sob a economia. O IBPT é uma 

entidade que faz um acompanhamento regular da progressão dos tributos no país. 
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“Entidade criada em 11/02/92, cujo objetivo é a difusão de sistemas de economia 
legal de impostos; divulgação científica do tema; estudo de informações técnicas 
para a apuração e comparação da carga tributária individual e dos diversos setores da 
economia; e, análise dos dados oficiais sobre os tributos cobrados no Brasil.” 
(Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, 2008) 

 
 

O IBPT (2008) expôs que as divergências nas metodologias adotadas pelos órgãos 

oficiais de pesquisa são entraves para uma constatação eficaz dos dados econômicos 

apurados, dificultando as análises da progressão dos tributos no país e seu impacto na 

sociedade, tais diferenças ocorrem da seguinte forma: 

- a Receita Federal, não considera os valores recolhidos a titulo de multas, juros e 

correção monetária; e estima as arrecadações tributárias municipais através da variação dos 

tributos estaduais; 

- o IBGE não considera as taxas e contribuições de melhoria das prestações de 

serviços, além de desconsiderar os valores relativos à contribuição para a previdência dos 

servidores federais e militares; 

- o BNDES faz uma estimativa dos tributos municipais através das arrecadações de 

três principais capitais (Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro); 

- o IBPT considera todos os valores arrecadados pelas três esferas, bem como as 

multas, juros e correções, utilizando-se para tanto de dados econômicos da CONFAZ, 

Secretarias Estaduais de Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e 

Tribunais de Contas. 

Para uma melhor mensuração dos dados a que se propõe este trabalho, serão 

considerados as pesquisas divulgadas pelo IBPT e IBGE. 

Segundo fontes do IBPT, a carga tributária brasileira em 2008, corresponde a 36,56% 

do PIB. Em relação a 2007, este percentual aumentou em 1,02 pontos percentuais. O total de 

arrecadação em 2008 foi de R$1,056 trilhão, em 2007, R$923 bilhões, houve portanto, um 

crescimento de 14,43%.  O IBPT, na maioria de suas estatísticas, separa os tributos em suas 

três esferas: municipais, estaduais e federais. Pode-se perceber a evolução da carga tributária 

brasileira através da tabela seguinte: 
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TABELA 3 

Evolução da Carga Tributária Brasileira 

 
*Diferenças nas somatórias devem-se a arredondamentos 
**Valores do PIB de 1996 a 2006 revistos pelo IBGE em 09/12/2008 
*** Valor do PIB de 2008 divulgado pelo IBGE em 10/03/2009 
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, 2009 

 

 

Conforme Colombo (2008), para uma análise comparativa dos dados fiscais e 

financeiros de alguns países, é necessário mensurar os dados da dívida externa e dívida 

pública, sendo a primeira importante para o comércio internacional e a segunda para a 

política fiscal. As estatísticas financeiras e fiscais variam proporcionalmente ao PIB.  

As tabelas 4 e 5 demonstram estimativas das dívidas públicas, bem como suas 

arrecadações de alguns países para um melhor entendimento. 
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TABELA 4 
PIB, Dívida Pública, Dívida Externa, Receitas Fiscais e Gastos Fiscais de 

Países Selecionados - 2007* 
 

País 

Produto 
Interno Bruto - Dívida Pública 

Dívida 
Externa 

Receitas 
Fiscais  

Gastos 
Fiscais 

PIB (US$ 
bilhões) (US$ bilhões)  (US$ bilhões) 

(US$ 
bilhões) 

 (US$ 
bilhões) 

Brasil 1.314 593 229 474 504 
Estados Unidos 13.811 8.397 12.250 2.568 2.730 
Argentina 262 147 136 49 61 
México 893 204 180 228 227 
China 3.280 604 363 674 652 
Rússia 1.291 76 357 299 262 
Índia 1.170 681 149 141 173 
França 2.562 1.637 4.396 1.287 1.356 
Japão 4.376 7.439 1.492 1.462 1.567 
Alemanha 3.297 2.140 4.489 1.454 1.453 
Média 3.226 2.192 2.404 864 898 

 
* Estimativas preliminares. 
Fontes: Colombo, 2009 

 

 

TABELA 5 
Dívida Pública, Dívida Externa, Receitas Fiscais e Gastos Fiscais de 

países selecionados como proporção do PIB - 2007* 
 

País 
Dívida Dívida Receitas Gastos Fiscais 

Pública / PIB Externa / PIB Fiscais / PIB / PIB (%) 
(%) (%) (%)   

Brasil 45,10% 17,50% 36,10% 38,40% 
Estados Unidos 60,80% 88,70% 18,60% 19,80% 
Argentina 56,10% 51,80% 18,70% 23,40% 
México 22,80% 20,10% 25,50% 25,40% 
China 18,40% 11,10% 20,60% 19,90% 
Rússia 5,90% 27,60% 23,20% 20,30% 
Índia 58,20% 12,80% 12,10% 14,80% 
França 63,90% 171,60% 50,20% 52,90% 
Japão 170,00% 34,10% 33,40% 35,80% 
Alemanha 64,90% 136,20% 44,10% 44,10% 
Média 56,60% 57,10% 28,20% 29,50% 

 
* Estimativas preliminares. 

            Fontes: Colombo, 2009 
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Colombo (2008) interpreta que:  

 
Os Estados Unidos, em razão do PIB gigantesco de US$13.811 bilhões, apresentam 
os maiores valores de todos os indicadores (dívida, receita tributária, gasto fiscal). 
Em razão do PIB brasileiro (de US$1.314 bilhões) representar menos da metade do 
PIB médio dos dez países (US$3.226 bilhões), o Brasil aparenta estar abaixo da 
média em todos os indicadores selecionados. (COLOMBO, 2008) 
 
 

Pode-se observar na tabela 5 que os Estados Unidos é um dos países de mais baixa 

tributação. O Brasil, em comparação com os demais países relacionados, apesar da dívida 

pública e dívida externa está um pouco abaixo da média, é um país com carga fiscal elevada. 

A arrecadação tributária brasileira representa 36,1% sob o PIB, ficando atrás somente da 

França (50,2%) e da Alemanha (44,1%).   

 O tributarista Martins citado por Martello (2008) observa que a Suécia e Alemanha, 

possuem carga tributária muito mais alta do que no Brasil (entre 44% e 45% do PIB), porém 

nestes países, o Estado proporciona serviços de qualidade para a população, que não tem a 

necessidade de gastar dinheiro com saúde e educação, por exemplo. No Brasil, percebe-se que 

os recursos são mal aplicados. Martins citado por Martello (2008) cita que: "Aqui no Brasil, 

não temos nada. Temos uma carga tributária elevada e uma qualidade de serviços prestados 

muito fraca. Então, estamos no pior dos mundos". 

 Outro fator impactante são os encargos incidentes sobre a folha de pagamento, que 

muitas vezes inibe o empresário a contratar mais pessoas pelo receio de não conseguir honrar 

com tais custos. É necessário, portanto, que se tenha um conhecimento prévio sobre os 

“tributos” (para-fiscais) incidentes sobre o salário. 

 

 

2.2 Tributos incidentes sobre a folha de pagamento 

 

 

Conforme Diniz (1999): “o direito do trabalho no Brasil é um gigante em crescimento, 

a CLT criada em 1943 abarcou quase toda a matéria trabalhista da época”. Do Brasil de 

Getúlio Vargas ao Brasil do plano real muita coisa mudou: as leis trabalhistas foram 

modernizadas para dar maior proteção ao trabalhador e melhores condições de trabalho.  

Conforme Oliveira e outros (2009), para provisão e contabilização da folha de 

pagamento e dos encargos sociais, estes custos e despesas têm que necessariamente estar 

ligados às atividades fins da empresa, como também está configurada a relação de vínculo 
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empregatício: habitualidade, pessoalidade, onerosidade e subordinação. Após o registro no 

livro da empresa fica obrigada a cumprir as demais exigências da legislação trabalhista e 

tributária: emissão de arquivo físico da folha de pagamento detalhada e individual de seus 

funcionários, recolhimento das guias de encargos sociais, escrituração de livros de controle e 

outras obrigações previdenciárias e trabalhistas já previstas em lei. 

 São inúmeros gastos que onera a folha de pagamento, as contribuições sociais são: 

13º Salário, férias remuneradas, 1/3 sob férias, contribuições para fundo de garantia e tempo 

de serviço, repouso semanal remunerado, em caso de dispensa do funcionário, aviso prévio 

(cumprido ou indenizado), indenização compensatória de 50% sob o saldo do FGTS (40% 

para o trabalhador e 10% como multa para o governo), vale transporte, vale refeição, horas 

extras e encargos sob a folha de pagamento, INSS parte da empresa, Sistema S (SESI, SESC, 

SENAI, SENAC, SEBRAE) etc. 

Para o empregador a soma de todos os encargos trabalhistas representa em média 

100% do salário nominal, salvo acordo coletivo de cada categoria, podendo este índice ser 

alterado, portanto a complexidade das leis trabalhistas no Brasil torna difícil a discussão do 

impacto e peso dos encargos sociais nas contratações de mão-de-obra. Além dos salários, as 

instituições têm gastos adicionais com os encargos sociais. Estas obrigações também 

conhecidas como para fiscais1 são um dos mais importantes componentes do chamado custo 

Brasil, que é a somatória de encargos trabalhistas e tributos. 

Os benefícios e leis trabalhistas que foram criados para proteger o emprego e os 

trabalhadores, em tempos difíceis e de recessão como que vivemos hoje, tornam-se um 

empecilho para a abertura de novos postos de trabalhos, conseqüentemente muitas empresas 

fazem a opção por investimento em automação, robotização e novas tecnologias. Outro ponto 

importante, que representa altos custos para os empregadores, é a complexidade das atuais leis 

trabalhistas, causando ações judiciais, movidas pelos trabalhadores, que exigem das empresas 

pagamentos com multas e altos custos com os honorários de advogados. 

Segundo Moya: 

 

Um estudo realizado pelo SEBRAE (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas) revela que metade das micro e pequenas empresas brasileiras não 
conseguem sobreviver mais do que dois anos antes de baixar suas portas. Para as 
empresas que não estão enquadradas na legislação do Simples, isto se deve, em 
grande parte, em razão do peso da carga tributária, como por exemplo, os encargos 

                                                
1 Para fiscais são as cotizações para seguros sociais do estado (previdência social, salário família, etc. Também 
tem objetivo de arrecadação de recursos para custeio de uma atividade que a princípio não fazem parte das 
funções do estado. 
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sobre a folha de pagamentos, que representam considerável desembolso por parte 
dos empresários, incentivando a contratação informal e resultando em baixa 
competitividade do produto brasileiro. Vale destacar que a contratação de um 
empregado sujeita a empresa ao pagamento equivalente a 67,53% referente aos 
encargos trabalhistas e previdenciários sobre o salário, além de outros adicionais e 
benefícios garantidos pela CLT e Convenção Coletiva de Trabalho. O percentual 
acima mencionado considerado para empresas não optantes pelo Simples é 
composto de: férias e 1/3 (11,11%), décimo terceiro salário (8,33%), INSS por sua 
alíquota máxima (28,8%), INSS sobre férias e décimo terceiro (5,6%), FGTS 
(8,5%), FGTS sobre férias e décimo terceiro salário (0,94%) e FGTS calculado 
sobre a rescisão (4,25%). Se considerarmos um empregado cujo salário mensal é de 
R$ 1,5 mil, haverá um custo por parte da empresa de, no mínimo, R$ 1.013, além do 
próprio salário. Isso sem mencionar o pagamento de horas extras, adicional noturno, 
adicional de insalubridade, periculosidade, etc. bem como os encargos 
previdenciários e FGTS sobre tais verbas. (MOYA,2004). 
 
 

As tabelas abaixo demonstram o alto impacto das contribuições sociais na folha de 

pagamento: 

 

TABELA 1  

Encargos sobre a mão-de-obra 

Encargos sobre a Mão de Obra % 

Repouso Semanal Remunerado 18,77 

Férias 9,03 

13º sobre as férias 3,61 

Feriados 3,97 

Aviso Prévio 2,46 

13º salário 10,83 

Total 48,67 
                      Fonte: Oliveira e outros, 2009 

 

TABELA 2 

Encargos sobre a folha 

Encargos sobre a Folha % 
Contribuição ao INSS- parte da empresa 20,00 
Sesi, Sesc ou Sest 1,50 
Senai, Senac ou Senat 1,00 
Incra 0,20 
Sebrae 0,60 
Salário - educação 2,50 
Seguro de acidentes do trabalho - média 2,00 
Fundo de Garantia do tempo de serviço 8,00 
Novas contribuições sociais - LC 110/01 0,54 
Total 36,34 

        Fonte: Oliveira e outros, 2009 
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Traçando um paralelo entre estes custos e a folha de pagamento americana (EUA), 

encontramos uma estrutura diferente da folha brasileira, benefícios como: 13º salário e 

participação nos lucros e resultados (PLR) não existem na estrutura americana. Nas 

negociações salariais, os benefícios são tratados como bônus e muitas vezes vinculados a 

cumprimento de metas, já previamente definidos no contrato de trabalho. 

Conforme Diniz: 

 

Nos Estados Unidos da América, não existem muitas leis trabalhistas, e sim acordos 
entre sindicatos de classes e empresas, o Estado entra apenas como negociador dos 
interesses das partes, os conflitos individuais são resolvidos por arbitragem, 
normalmente patrocinados pelos sindicatos, já os conflitos coletivos, tem arbitragem 
como ato facultativo, a conciliação é obrigatória, poucos casos são levados ao 
judiciário, ao contrário do Brasil. (Diniz 1999). 

 

É importante analisarmos os tributos como um todo, independente da atividade exercida, é 

sabido que o tributo é algo relevante na economia e necessário para a manutenção dos 

serviços públicos. Será dissertado a respeito dos tributos a cerca da atividade agropecuária e 

do sistema de proteção utilizando-se barreiras comerciais por outros países, para as 

exportações de produtos agrícolas brasileiros. 

 

 

2.3 Tributos no agronegócio 

 

 

Conforme Marion (1996), “agronegócio ou agribusiness é tudo que está ligado ao solo, ou 

seja, a agricultura e pecuária”. 

Na década de 50 iniciaram-se os estudos de agribusiness, através do trabalho do professor 

Ray Goldberg em Harvard. No Brasil, com a contribuição do professor Carlos Marion e com 

a criação do AGRICON (Contabilidade e Controladoria no Agribusiness), normas e 

orientações mais definidas passaram a estruturar o agronegócio. Sob a ótica contábil o 

controle administrativo e as informações das atividades agropecuárias muitas vezes são 

registrados precariamente e em algumas propriedades nem existe o registro de fato. No 

agronegócio atual, administrar esta atividade requer ampla abrangência de informações em 

termos de desempenho físico e financeiro. A atividade reúne um grande número de produtos e 

tecnologias, cabe ao administrador observar e registrar todas as informações, para melhor 

amparar sua tomada de decisão: o que plantar (soja ou milho, cultura temporária ou 
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permanente), produzir para mercado interno ou externo, insumos, cotação do dólar, vacina do 

rebanho, febre aftosa, investimentos em maquinários (tratores, tanque de refrigeração para o 

leite, ordenha mecânica ou manual), depreciação (máquinas, cultura permanente e do 

rebanho), entre outras. São as variáveis que o gestor do agro negócio lida no seu dia a dia. No 

Brasil, devido à sua grande extensão territorial e condições climáticas favoráveis, 

naturalmente a vocação para o trabalho no campo se fortaleceu, são 530 milhões de hectares 

dos quais 90 milhões ainda não explorados. 

Conforme Marion: 

 

Agricultura é definida como a arte de cultivar a terra. Arte esta decorrente da ação 
do homem sob o processo produtivo à procura de satisfação de suas necessidades 
básicas. O processo produtivo, por sua vez, é o conjunto de eventos e ações através 
dos quais os fatores de produção se transformam em produtos vegetais e animais. É 
também um sistema de preparar a terra para plantar, tratar e colher, com a finalidade 
de produzir alimentos para subsistência do homem e do animal. A agricultura será 
tão mais próspera quanto maior for o domínio que o homem vem a ter sobre o 
processo de produção, que se obterá na medida do conhecimento acerca das técnicas 
de execução e gerência. (MARION, 1996). 

 

Outro aspecto da agricultura moderna é a importância de adotar um sistema de custos 

adequado, que na verdade é apenas um conjunto de procedimentos gerenciais, que registram 

de forma sistemática e diária a efetiva remuneração dos fatores de produção empregados nos 

serviços rurais, tendo como objetivo, auxiliar a administração na organização e controle, 

como também na valorização dos estoques e projeção de resultados, orientar os órgãos 

públicos e privados na fixação de medidas, incentivos fiscais e limite de crédito para o 

produtor rural. 

Conforme Marion (1996) são vários os aspectos tributários, entre os quais destacam-se 

o Imposto sobre a Propriedade Rural (ITR), conforme artigo 153 da Constituição Federal, o 

Imposto sobre a Renda (IR), desde 1992 Lei 8023 e 8134, Imposto sobre Operações Relativas 

à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), Lei 6374/89, além dos tributos tradicionais, Fundo 

de Assistência  ao Trabalhador Rural (FUNRURAL), taxas de serviços cadastrais, que deve 

ser recolhida via Documento de Arrecadação Federal (DARF) ao Instituto Nacional de 

Colonização e da Reforma Agrária (INCRA), Contribuição Sindical Rural conforme decreto 

lei 1166/71,  Contribuição ao Serviço  Nacional de Aprendizado Rural (SENAR) Lei 8315/91. 

Segundo a Constituição Federal e CTN, o Imposto de Exportação é de competência 

exclusiva da União (CF. Art. 153, II). Tem como fato gerador a saída de produto nacional ou 

nacionalizado do território nacional. Uma de suas características é a função fiscal e 
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regulatória, não só na medida em que se presta a arrecadação, mas também de acordo com a 

variação de suas alíquotas, à disciplina do fluxo de exportação, também o CTN - no Código 

Tributário Nacional, encontramos as regras e as disciplinas para o imposto em seus artigos 23 

a 28. Na legislação ordinária, temos o Decreto-lei nº. 1.578/77, que dispõe sobre o imposto de 

exportação. 

Um grande problema para as exportações dos produtos agrícolas brasileiros, aos 

Estados Unidos e demais países é o sistema de protecionismo, utilizando-se de altas taxas e de 

barreiras comerciais, de controle sanitário e saúde animal, tornado pouco competitivo os 

produtos brasileiros no exterior. Apesar dos esforços da Organização Mundial do Comércio 

(OMC), para minimizar os efeitos dos embates entre países, o protecionismo é uma briga 

ainda desleal e de solução complicada. 

Outro ponto é que no Brasil não há uma política bem definida de incentivos, subsídios 

e benefícios fiscais voltada para o agronegócio. Conforme a necessidade do momento, a falta 

ou escassez de determinado produto, insumo para o mercado interno ou interesse especifico 

do governo federal, como por exemplo: o programa de bicombustível; ocorre intervenção no 

sistema, como diminuição de alguma tarifa ou imposto, programa de financiamento pelos 

bancos oficiais, ou a garantia de compra de toda a produção.  

Sabendo-se que o Brasil é um dos países de maior carga tributária, os usuários 

contábeis podem contar com estratégias utilizadas pela contabilidade gerencial, com o 

objetivo de mensurar os impactos dos tributos sobre os custos da empresa. 

 

 

2.4 Ferramentas gerenciais para a análise tributária 

 

 

É importante ter uma visão da contabilidade gerencial e financeira a fim de prover 

dados econômicos e dar sustentabilidade às informações gerenciais para uma melhor tomada 

de decisão, para tanto é necessário conhecer seus conceitos. 

Conforme Horngrem, Sundem e Stratton: 

 
Tanto os usuários internos como os externos utilizam a informação contábil, mas a 
maneira como o fazem difere. Os tipos de informação contábil que eles demandam 
também pode diferir . A contabilidade gerencial refere-se a informação contábil 
desenvolvida para gestores dentro de uma organização.Em outras  palavras, a 
contabilidade gerencial é o processo de identificar, mensurar, acumular, analisar, 
preparar, interpretar e comunicar informação que auxiliem os gestores a atingir os 
objetivos organizacionais. Em contrapartida a contabilidade financeira refere-se à 
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informação contábil desenvolvida para usuários externos, como acionista, 
fornecedores, bancos e agência regulatórias governamentais. (HORNGREM, 
SUNDEM E STRATTON, 2004) 
 

O quadro a seguir destaca-se as principais diferenças entre a contabilidade gerencial e 

financeira. 

   
Quadro 1: Contabilidade Gerencial x Contabilidade Financeira 
Fonte : Horngrem, Sundem e Stratton, 2004                         
 

Com base na contabilidade gerencial, é possível obter as informações necessárias a 

fim de conhecer os impactos dos tributos na formação do preço dos produtos ou serviços da 

empresa. Uma das ferramentas utilizadas para auxiliar os gestores na averiguação do impacto 

é o markup, pois este leva em consideração não somente o custo, mas também a carga 

tributária que incide sobre o mesmo. Markup é a taxa que deve remarcar o custo do produto 

de forma a cobrir as despesas, os impostos e o lucro desejado. Para melhor entendimento, 

segue exemplo: 

Estrutura de custos atual da empresa: 

Quantidade produzida: 100.000 

Custos fixos: R$ 90.000,00 

Custos variáveis unitários: R$ 12,72 

Despesas Fixas: R$ 80.000,00 

Despesas variáveis: representam 20,34% do preço de venda 
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Margem de lucro determinada pela administração da empresa: 15% 

Imposto formado por: ICMS: 18% ;  IPI: 5%; PIS: 1,65%; COFINS: 7,6% 
 

Cálculo do Markup do produto: 

100,00 % 
(67,59%) (20,34% + 15% + 32,25%) 
 32,41%                                               
 
20,34% = despesas variáveis. 
15,00 % = margem de lucro 
 32,25% = impostos 

 
Markup           100,00% = 3,085467448 
                          32,41 % 
                      
Custo total unitário: R$ 13,62              R$ 12,72 + (R$ 90.000/ 100.000un.) = 13,62. 
                                X  3, 085467448 (Markup) 
                         __________________ 
                                R$ 42,02  (Preço de venda) 
      

 Através do exemplo demonstrado acima, pode-se perceber que para a tomada de 

decisão sobre o preço de venda é necessário que o gestor conheça não só os custos de 

produtos, mas também a carga tributária que a empresa está sujeita.  

Markup é apenas um dos indicadores para a tomada de decisão dos gestores, porém 

existem outros modelos para tal análise, dentre eles a análise vertical e horizontal.  

A análise vertical e horizontal de balanço são levantamentos feitos em períodos 

anteriores fazendo uma comparação da progressão dos valores a fim de determinar 

comportamentos futuros na vendas de produtos, dos impostos em relação ao volume de 

vendas e reflexos sobre o resultado do exercício, por exemplo. 

Segundo Neto: 

A análise horizontal é a comparação que se faz entre os valores de uma mesma conta 
ou grupo de contas, em diferentes exercícios sociais. É basicamente um processo de 
análise temporal, desenvolvida por meio de números-índices, sendo seus cálculos 
processados de acordo com a seguinte expressão: Número-índice = (Vd  / Vb ) x 100. 
Pela identidade, revela-se que o número índice é a relação existente entre o valor de 
uma conta contábil (ou grupo de contas) em determinada data (Vd) e seu valor 
obtido na data base (Vb). Em outras palavras, Vd representa um valor monetário 
identificado no exercício que s e pretende comparar por meio de um índice, e Vb 
exprime esse mesmo valor apurado no exercício em que se efetua a comparação. 
(NETO, 2006).              
                    

   

 A análise vertical é importante para facilitar a análise da composição de itens e sua 

evolução no tempo comparado com o total do grupo.  
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Segundo Neto: 

 

A análise vertical é um processo comparativo, expresso em porcentagem, que se 

aplica ao se relacionar uma conta ou grupo de contas com um valor afim ou 

relacionável, identificado no mesmo demonstrativo. Desta forma, dispondo-se dos 

valores absolutos em forma vertical, pode-se apurar facilmente a participação 

relativa de cada item contábil no ativo no passivo ou na demonstração de resultados, 

e sua evolução no tempo. (NETO, 2006). 

 

  

 Como exemplo da utilização desta ferramenta gerencial, pode-se comparar quanto que 

o total de despesas com impostos representam no total do grupo de despesas operacionais da 

demonstração de resultado do exercício. Com base nestes dados é possível articular de que 

forma pode ser feito o planejamento tributário e como atuar para reduzir a carga tributária 

incidente. 

 

 

 2.5 A importância do planejamento tributário na gestão financeira das empresas 

 

 

O planejamento é indispensável em todas as atividades da empresa, sobretudo na área 

financeira, uma gestão financeira eficaz tornou-se um fator crucial para o sucesso.  

 Para Junior, Pestana e Franco (1995): “Administrar é planejar, organizar, dirigir e 

controlar recursos, visando atingir determinado objetivo”.  

Nesse contexto, pode-se definir planejamento financeiro como a metodologia que 

auxilia os gestores da empresa a determinar as diretrizes de mudanças e a rever, quando 

necessário, as metas já estabelecidas. Desta forma, é possível para a administração da 

empresa, visualizar com antecedência as possibilidades de investimento, o nível de 

endividamento e a reserva financeira necessária para se manter em caixa, visando o 

crescimento e a rentabilidade da organização. Gitman afirma:  

 
Os planos financeiros e orçamentos fornecem roteiros para atingir os objetivos da 
empresa. Além disso, esses veículos oferecem uma estrutura para coordenar as 
diversas atividades da empresa e atuam como mecanismo de controle estabelecendo 
um padrão de desempenho com o qual é possível avaliar os eventos reais. 
(GITMAN, 1987). 
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Muitas organizações já vêm trabalhando o planejamento financeiro há algum tempo, 

porém ainda fala-se pouco na gestão tributária da organização.  

O planejamento tributário é um valioso instrumento de gestão, pois possibilita a 

redução da carga tributária de forma clara e objetiva no âmbito empresarial. Neste processo o 

contador deve ter um papel incisivo, é necessário prudência e capacidade técnica para realizar 

adequadamente o planejamento tributário, pois a imperícia do contador na interpretação das 

leis, poderá gerar prejuízo para a empresa como por exemplo: pelo pagamento a menor de 

tributos, que poderá acarretar o pagamento de multas, ou pelo recolhimento a maior que 

implica em maior desembolso por parte das empresas. 

Conhecer os tributos e encargos aos quais a organização está sujeita, é uma questão de 

fundamental importância para a análise financeira da organização, pois os mesmo impactam 

diretamente no capital de giro da organização, uma vez que os tributos representam uma 

parcela significativa dos custos das empresas.  

 Desta forma, pode-se perceber que o aspecto tributário não deve ser desconsiderado 

nas decisões relativas ao capital de giro e ao planejamento financeiro como um todo.  

Buscar formas legais para diminuir a carga tributária e simultaneamente atentar para as 

mudanças da legislação é uma necessidade indispensável para maximização dos lucros das 

empresas. 

Neste contexto, o planejamento tributário passa a ter extrema importância na estratégia 

e finanças das empresas. Conforme Domingues (2000): “O planejamento tributário consiste 

em um conjunto de medidas contínuas que visam à economia de tributos, de forma legal, 

levando-se em conta as possíveis mudanças rápidas e eficazes, na hipótese do fisco alterar as 

regras fiscais”. 

 

 

2.5.1 Impacto dos tributos no capital de giro 

 

 

De forma geral, o impacto dos impostos sobre o capital de giro da empresa é similar 

ao de outros custos e despesas operacionais, ou seja, representam uma aplicação de recurso do 

capital de giro, uma vez que reduzem o lucro, que é uma origem de recursos, porém 

apresentam certas particularidades, de acordo com o tipo de tributo. 

 O impacto do planejamento tributário, também chamado de elisão fiscal, sobre o 

capital de giro pode ocorre pela redução dos tributos a pagar, o que ocasiona aumenta das 
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disponibilidades, ou mesmo, no caso de postergação do tributo, pois haverá o aumento do 

passivo operacional, porém uma das características mais interessantes nestes casos é o fato de 

que os passivos tributários não apresentam custo financeiro, pois o fisco não cobra juros, 

diferentemente de empréstimos bancários ou mesmo de outros passivos de funcionamento, 

como fornecedores, que apresentam juros embutidos no custo de seus produtos, em função do 

prazo de pagamento. 

 Matias (2007) apresenta algumas formas conhecidas de planejamento tributário: 

• Consignação mercantil:  

Pode-se definir consignação mercantil como um contrato, onde o consignante 

disponibiliza mercadoria a outro, sob condições prefixadas, o consignatário, por sua 

vez, negociará a mercadoria como se fosse sua. Desta forma, pode caracterizar uma 

forma de postergação do imposto, pois o estoque continua em nome do fornecedor, o 

fato gerador do imposto ocorre apenas na venda do produto ao cliente, e não na venda 

do fornecedor ao revendedor. 

• Operações de vendor: 

É uma operação de financiamento das vendas fundamentada na transferência de 

crédito, que permite a uma empresa vender seu produto a prazo e receber a vista, uma 

vez que a vendedora transfere o crédito da venda ao banco que lhe faz o pagamento a 

vista e financia o comprador, mediante uma taxa de juros. Este tipo de operação pode 

reduzir a receita bruta tributável, pois a parcela dos juros da venda a prazo não é 

faturada, ficando por conta do banco. 

• Descontos Comerciais: 

Oferecer descontos comerciais, constantes na nota fiscal, ao invés de descontos 

financeiros, reduz a receita bruta tributável. 

• Alterar a estrutura das operações: 

É possível alterar a estrutura de algumas operações, de forma a reduzir a incidência de 

impostos. É o caso da industrialização por encomenda, que pode ser na forma de serviço e não 

de industrialização, que está sujeita ao imposto sobre produtos industrializados (IPI). 

É possível verificar, através dos exemplos citados acima, que existem diversas formas 

de planejamento tributário, legalmente corretas. 
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2.5.2 Geração de valor na tributação 

 

 

O Objetivo da gestão de tributos é criar valor para a empresa, ou mesmo reduzir a 

destruição de valor na tributação. Segundo Matias: 

 

Nas finanças modernas, a principal função dos gestores é maximizar a riqueza dos 
proprietários pela maximização do valor da organização. Uma organização precisa, 
neste ano, valer mais que valia no ano anterior, para que possamos avaliar sua gestão 
como eficiente, e para que, efetivamente, todos possam participar da geração de 
valor. Uma organização que não gere aos nela interessados está fadada ao fracasso, 
mesmo que seja pública ou social. (MATIAS,2007). 

 

Segundo Matias (2007), pode-se determinar quanto está sendo gerado de valor com 

impostos, através da seguinte fórmula: GVI = {[(RAT-CMPC) x ATR] – CT} x (1-IR) 

Onde: 

GVI = Geração de Valor com Impostos 

RAT = Retorno sobre o Ativo Tributário 

CMPC = Custo Médio Ponderado do Capital (formado pelo custo de captação de recursos de 

curto e longo prazo) 

ATR = Ativo Tributário = depósitos judiciais + créditos tributários 2  

CT = Custo Tributário = Impostos sobre receitas + imposto de renda 

IR = Alíquota efetiva de imposto de renda (IR) da organização. 

Através do cálculo acima, pode-se verificar que a geração de valor com impostos 

(GVI) pode ocorrer, dentre outras formas, por:  

• Aumento do retorno sobre o ativo tributário, pelo aproveitamento do crédito tributário, 

por exemplo. 

• Pela redução do CMPC que pode ser obtido através de troca de linhas de crédito mais 

elevadas por outras de menor custo. 

• Redução do custo tributário: pelo planejamento tributário, conforme tratado 

anteriormente. 

 

 
_____________________________ 
2 Créditos tributários são créditos decorrentes de: prejuízo fiscal de imposto de renda, base negativa de contribuição de social sobre o lucro líquido (CSLL), diferenças 

temporárias e créditos de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de 

comunicação (ICMS) e imposto sobre produtos industrializados ( IPI). 
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A figura abaixo demonstra a geração de valor com a tributação: 

 

 

 
Figura 1: Geração de valor com tributação 
Fonte: Matias, 2007 

 
 

Percebe-se que o impacto do tributo é relevante para o planejamento financeiro da 

organização. Algumas alternativas podem, no entanto, minimizar estes impactos e gerar maior 

valor, é necessário, desta forma, que o controller financeiro conheça os impostos que a 

empresa está sujeita. 

No cenário internacional, pode-se perceber que equilibrar os tributos nas empresas 

reflete na economia do país. Como exemplo disto, é a atual crise americana que tem afetado 

diretamente muitos outros países. Os Estados Unidos como forma de reerguer a economia 

americana, anunciou que reduzirá o imposto de renda, como parte do plano de reativação 

econômica além de ampliar o crédito do imposto imobiliário para a compra do primeiro 

imóvel. Visto que a redução de impostos é uma ferramenta que auxilia a equilibrar o mercado 

e incentivar o crescimento econômico, é necessário que haja uma integração entre os países de 

forma que os dados contábeis sejam entendidos por todos os usuários, pois refletem nas 

decisões que os países irão tomar. 

 

 

2.6  Tributos e padronização Contábil  

 

 

Os demonstrativos contábeis são usualmente avaliados para averiguar como está a 
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situação financeira da empresa. Com estes, os usuários externos (bancos, acionistas, 

investidores, corretoras...) tomam decisões como empréstimos e investimentos a cerca da 

empresa avaliada. Porém percebeu-se que as empresas como forma de angariar tais recursos, 

começaram a desvirtuar suas informações financeiras de forma prejudicial para a economia. 

Para solucionar tal questão, propõe-se que a contabilidade seja tratada de forma 

igualitária, adotando-se para tanto um padrão internacional. Desta forma, facilitaria tanto aos 

gestores quanto aos usuários externos, a conferência dos dados econômicos. 

Segundo Carvalho, Lenes e Costa (2008), “a contabilidade internacional surgiu para 

minorar as agruras de quem quer investir fora de seu país e até hoje tinha que manusear 

balanços em dezenas de normas contábeis distintas, tentando compatibilizá-las para 

comparar”. 

O Internacional Acconting Standards Board (IASB) é um órgão sem fins lucrativos 

genuinamente supranacional,ou seja, que não se restringe a nenhuma norma nacional de 

jurisdição alguma e tem suas normas construídas inteiramente sob a perspectiva internacional.  

Conforme o IASB citado por Carvalho, Lemes e Costa (2008): “o IASB acredita que 

maior harmonização pode ser objetivada focando-se nas demonstrações financeiras que são 

preparadas para o propósito de prover informações úteis na tomada de decisões econômicas”. 

Foram criadas diversas normas para gerir as informações contábeis de forma 

padronizada. Será ressaltada a questão dos impostos por ser o tema a que se propõe este 

trabalho.  

Segue abaixo um quadro comparativo de uma das normas do IASB no que diz respeito 

ao tratamento contábil do imposto de renda. Sendo que o IAS (Internacional Acconting 

Standard) significa as normas internacionais, o EUA representa as normas americanas e o BR 

representa as normas brasileiras. 
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Quadro 1: Dados comparativos do tratamento contábil do imposto de renda 

Fonte: KPMG, 2001 

 

 

 É perceptível que a padronização da contabilidade é de suma importância, visto que 

facilitaria o entendimento entre os países, bem como as conferências e análises feitas pelos 

auditores, gestores, contadores etc. Por se tratar de um assunto atual e em constante 

modificação, ainda não há um parâmetro contábil totalmente estabelecido, mas estima-se que 

em curto prazo, a contabilidade será interpretada de uma só forma em todos os países. 
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Considerações Finais  

 

 

Este trabalho utilizou-se de pesquisas teóricas, fundamentadas nas tendências atuais, 

indicando o impacto dos tributos na economia do país, no entanto, por tratar-se de um assunto 

vasto e de constante modificação, seria pretensão falar em conclusões. 

Pode-se perceber que o Brasil é um dos países com maior carga tributária, perdendo 

apenas para Suécia e Alemanha. Acontece que nestes países a população percebe o retorno do 

tributo arrecadado em virtude da sociedade. Uma vez examinado isto, é necessário analisar a 

melhor forma para administrar os tributos de forma a onerar o menos possível o custo das 

empresas e agregar maior valor à sociedade. 

Procuramos evidenciar os fundamentos básicos de tributos, PIB, o reflexo da arrecadação 

tributária para a sociedade, exemplificando através de ferramentas da contabilidade gerencial 

e tributária como os gestores podem fazer para avaliar melhor seus custos através de um bom 

planejamento. 

Em razão do dinamismo econômico nacional e internacional, as estatísticas tributárias 

perdem relevância política rapidamente, no entanto procuramos nos orientar tendo como base 

os dados mais atuais disponíveis nos institutos de pesquisas e estatísticas. 

Este trabalho referiu-se à ênfase na tributação brasileira traçando um comparativo com 

outros países, porém sabemos que, o esforço aqui despendido não esgotou o tema. 

Espera-se que este trabalho contribua um pouco mais para o estudo da contabilidade fiscal 

e tributária e principalmente para o conhecimento dos contribuintes do quão significativo é o 

imposto sob a economia do país.  
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