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Resumo 

 

Em função da crescente complexidade da economia e da expansão e sofisticação do mercado 

global, as empresas procuram definir e adequar sua estrutura organizacional, na tentativa de 

usar seus recursos e capacidades para maximizar resultados e serem mais competitivas, 

adotando, por vezes, modelos societários diferentes dos definidos em seus planos 

organizacionais originais. Uma das alternativas adotadas consiste na reestruturação societária 

realizada por meio de fusão, cisão, incorporação, constituição de novas sociedades, dentre 

outras formas de transformação organizacional. Os processos de reestruturação são motivados 

por questões estratégicas, societárias, mercadológicas, assim como por aspectos fiscais e 

tributários. Nesse sentido, uma boa gestão tributária com o adequado dimensionamento do 

planejamento tributário e da governança em tributos são aspectos que podem e devem ser 

utilizados como ferramentas gerenciais que suportem a tomada de decisão nesse tipo de 

investimento, auxiliando tanto no controle, na prevenção, na previsão, na redução, na 

postergação, quanto na minoração ou mesmo na eliminação das obrigações tributárias por 

meio da elisão fiscal. Analisar as formas de planejamento tributário não se prende apenas em 

observar qual seria a opção mais ou menos lucrativa para cada empresa em um dado 

momento, mas também em compreender o conjunto de opções fiscais, tributárias, financeiras 

e gerenciais que impactam a gestão tributária das empresas, proporcionando-lhes melhores 

níveis de governança tributária. O entendimento dessas implicações, todavia, como ainda não 

está totalmente fundamentado em uma teoria geral que o suporte, nem possui suficientes 

evidências empíricas, carece de mais estudos, por ser uma significativa preocupação dos 

pesquisadores e gestores. Nesse ensejo, o objetivo da pesquisa descrita nesta dissertação foi 

analisar as práticas de planejamento tributário empregadas por empresas de Minas Gerais 

relativas à reorganização societária via cisões, fusões, aquisições ou constituição de novas 

filiais. A investigação foi realizada por meio de um estudo comparativo de casos, do tipo 

qualitativo de abordagem explanatória em empresas industriais de Minas Gerais, se baseando 

em entrevistas semiestruturadas, complementadas por observação direta e análise documental. 

A pesquisa ora descrita ajuda a preencher uma lacuna de pesquisa atinente à investigação do 

fenômeno em um contexto pouco estudado, utilizando-se de uma abordagem inovadora para o 

contexto, ajudando compreender as implicações da utilização das formas de reorganização 

societária como instrumento de planejamento tributário empresarial. Os resultados indicam 

que as empresas se utilizaram de tais operações por diversos fatores estratégicos, tais como: 

mercadológicos, econômicos, financeiros, administrativos, tecnológicos, societários, 

concorrenciais, jurídicos, relacionais, além promoverem acesso ao conhecimento e à 

tecnologia ou, ainda, a redução do ônus tributário. Foi possível perceber um alinhamento 

claro evidenciado pelas empresas entre os objetivos estratégicos propostos e os resultados 

auferidos pelas mesmas. Ao confrontar os resultados com as teorias de base, verificou-se um 

alinhamento entre os resultados teóricos e empíricos anteriores, ampliando o significado dos 

achados e dando-lhes maior robustez. Na análise foi possível constatar que as empresas 

investigadas passaram por processos de reestruturação societária, adotando modelos 

societários diferentes daqueles definidos em seus planos organizacionais originais, fazendo 

isso de forma planejada e com objetivos estratégicos claros e bem definidos. Esses processos 

revelaram-se como (i) um meio para reduzir os custos tributários de forma lícita e ajudar a 

maximizar os resultados das empresas, incrementando a competitividade; e como (ii) uma 

importante base para o desenvolvimento da governança tributária pela adoção de mecanismos 

que garantam a compliance e promovam a elisão em tributos. No conjunto, a síntese dos 

achados permite constatar que (iii) a eficácia de tais processos depende de uma análise 

criteriosa de aspectos contábeis, jurídicos, econômicos, financeiros, organizacionais e 



gerenciais; e que (iv) o planejamento tributário via reorganização societária possibilitou a 

redução e a postergação dos custos tributários, vinculando as ações internas de cada empresa 

pesquisada com os objetivos estratégicos delas, permitindo promover o aumento da eficiência 

da gestão tributária e aumento dos lucros, possibilitando que os recursos excedentes fossem 

aplicados em novos investimentos, aumentando, com isso, a geração e o valor organizacional. 

 

Palavra-chave: Estratégias corporativas. Reorganização societária. Gestão tributária. 

Planejamento e governanças em tributos. Tributos. Elisão e evasão fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Abstract 

 

Due to the ever-growing complexity of economy and the expansion and sophistication of the 

global market, companies pursue defining and suiting their corporate structure in an attempt 

to use their resources and capacities so as to try to maximize results, thus becoming more 

competitive and adopting corporate models which are different from their initial ones. One of 

the alternatives they take is corporate restructuring, which happens through fusion, demerger, 

incorporation, new corporation creation, among other ways of organizational changing. 

Restructuring processes are brought by strategic, corporate and marketing issues, as well as by 

fiscal and tributary aspects. Thus, smooth tributary management together with appropriate tax 

planning and governance dimension are aspects that can and should be used as management 

tools which bear decision taking in this kind of investment. They also help controlling, 

preventing, reducing, postponing, diminishing, or even eliminating tributary dues by means of 

tax avoidance. Examining tax planning ways involves not only to observe what would be the 

more or less profitable option for each company at any given time, but also to understand the 

set of fiscal, taxation, financial and management options that impact the tax management of 

companies by providing them with better tax governance levels. The understanding of these 

implications, however, as it is not yet fully grounded in a general theory that supports it, does 

not have enough empirical evidence, and calls for further studies because it is a significant 

concern of researchers and managers. Thus, the research objective described in this paper was 

to analyze the tax planning practices employed by companies in the state of Minas Gerais 

(Brazil), relating to corporate restructuring via spin-offs, mergers, acquisitions or 

establishment of new branches. The research was conducted through a comparative case study 

of the qualitative kind of explanatory approach in industrial companies of the state, based on 

semi-structured interviews, supplemented by direct observation and document analysis. The 

research described herein helps to fill a research gap within the issue in a context that is not 

often studied, using an innovative approach to the context, helping to understand the 

implications of using the forms of corporate restructuring as tax business planning tool. The 

results indicate that companies used for such operations several strategic factors such as: 

marketing, economic, financial, administrative, technological, corporate, competitive, legal 

and relational, besides promoting access to knowledge and technology, or even reducing the 

tax burden. It was possible to see a clear alignment evidenced by the companies between the 

proposed strategic objectives and results earned by them. By comparing the results with the 

basic theories, there was an alignment between the previous theoretical and empirical results, 

increasing the significance of the findings and making them stronger. In the analysis it was 

established that the investigated companies had undergone corporate restructuring processes, 

adopting corporate models which were different from those defined in their original 

organizational plans, doing it with planned and strategic objectives, with a clear and well 

defined way. These processes have proved as (i) a means to reduce tax costs lawfully and help 

maximize performance of businesses, increasing competitiveness; and (ii) an important basis 

for the development of tax governance by adopting mechanisms to ensure compliance and 

promote the avoidance of taxes. In general, the synthesis of the findings reveals that (iii) the 

effectiveness of these processes depends on a careful analysis of financial, legal, economic, 

financial, organizational and managerial aspects; and (iv) tax planning via corporate 

restructuring enabled the reduction and postponement of tax costs, linking the internal actions 

of each company researched with their strategic objectives, enabling the promotion of 

increased efficiency of tax management and increased profits, making it possible that the 

excess funds were invested in new investments, increasing thereby the generation and 

organizational value 

 



Keywords: Corporate Strategy. Corporate Reorganization. Tributary Management. Planning 

and Tax Governance. Taxes. Tax Avoidance and Tax Evasion. 
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1 Introdução 

 

As mudanças ocorridas nas últimas duas décadas no ambiente de negócios, especialmente nos 

cenários político, econômico, comercial e produtivo, decorrentes do processo de globalização 

têm forçado as empresas a serem mais competitivas, exigindo dos empresários ações que 

promovam o desenvolvimento empresarial (Lima & Duarte, 2007; Ribeiro & Mário, 2008; 

Weber, 2008; Muche & Bispo, 2008; Vei & Bornia, 2010; Santos, 2013; Castro & Monteiro, 

2013; Vello & Martinez, 2014). Como elucidam Oliveira, Chieregato, Perez e Gomes (2010), 

as empresas brasileiras têm enfrentado vários desafios na gestão. Alguns deles são decorrentes 

de problemas estruturais e conjunturais nacionais. Esses autores ressaltam que um desses 

problemas se refere ao Sistema Tributário Nacional (STN), que é bastante complexo e 

oneroso para as organizações empresariais, em função não somente da elevada carga 

tributária, como também das obrigações assessórias que precisam cumprir. 

 

Em função da crescente complexidade da economia e da expansão e sofisticação do mercado 

global, as empresas passaram a enfrentar problemas provocados por um panorama mais 

complexo e desafiador, além de pressões para a redução de custos, menores margens de lucro, 

escassez nos meios de sobrevivência, minimização de riquezas disponíveis e maior 

concorrência. Diante disso, elas procuram definir sua estrutura organizacional, na tentativa de 

usar seus recursos e capacidades para tentar maximizar resultados e ser mais competitivas 

(Lima & Duarte, 2007). Nesse contexto, faz-se necessário analisar os princípios da gestão 

tributária e seus instrumentos de planejamento e governança em tributos, assim como o modo 

de realizar essas atividades para reduzir o peso da carga tributária de forma legal, ou seja, por 

meio da elisão fiscal. Essas atividades se contrapõem à prática de evasão fiscal, pois, 

conforme Strohmeier (2009), as empresas realizam estudos e planejamento tributário para 

promoverem a redução dos tributos com o menor impacto em seus fluxos de caixa, mediante 

procedimentos que propiciem minorar (de forma lícita) os efeitos do cumprimento das 

obrigações empresariais perante o fisco. Essa assertiva encontra base no pensamento de Silva 

(2008), que acentua que o exercício de tais atividades implica a promoção de ações que 

permitam licitamente reduzir ou, até, eliminar tributos e, dessa forma, proteger a continuidade 

dos negócios, como também de ações que estimulem a postergação do recolhimento de 

tributos ou quaisquer outras atividades que reduzam ou anulem o custo tributário das 

empresas. 
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Em um mercado competitivo e globalizado, é fundamental conhecer bem as necessidades dos 

clientes, bem como as capacidades e limitações organizacionais, sendo essencial identificar 

também os itens que mais impactam a composição dos preços dos produtos e serviços, além 

do comportamento do mercado (Muche & Bispo, 2008). As competências essenciais são: o 

conhecimento e o aprendizado coletivo na organização - em especial, saber coordenar as 

diversas habilidades de produção e os recursos e integrar as múltiplas correntes de 

tecnologias. Estão associadas também a: estruturação do trabalho, entrega de valor, 

comunicação, envolvimento e um profundo comprometimento em trabalhar por intermédio 

das fronteiras organizacionais (Prahalad & Hamel, 1998). Nesse ensejo, ganha destaque a 

atividade de gestão tributária das empresas, pois a análise da lucratividade, em conjunto com 

a avaliação dos efeitos da carga tributária sobre cada empresa, pode contribuir para a geração 

de informações que suportem o processo decisório. Isso é que possibilita a realização de um 

planejamento tributário eficiente e eficaz (Muche & Bispo, 2008). 

 

A crescente competitividade que caracteriza o mercado contemporâneo faz com que o 

planejamento tributário se torne uma ferramenta indispensável para a sobrevivência das 

empresas. Isso ocorre porque as despesas com tributos vêm se constituindo em um item 

expressivo na estrutura de gastos das empresas (Glaser, 2010). De maneira mais enfática, 

Silva (2008) afirma que os tributos (sejam impostos, taxas ou contribuições de melhoria) 

representam não apenas uma parcela considerável dos gastos das empresas, mas também a 

maior e mais significativa despesa organizacional. Assim, a correta administração do custo 

tributário é uma questão de vital importância para elas. Segundo Santiago e Silva (2006), a 

análise tributária envolve aspectos relacionados ao sistema tributário e aos efeitos da carga 

tributária sobre as empresas, buscando formas lícitas de reduzi-los. A análise tributária 

entende que os tributos, como limitadores da competitividade das empresas, por limitar o 

crescimento, absorvem uma fatia considerável do faturamento e dos lucros, além de afetar de 

maneira negativa a realização de novos investimentos. 

 

Na visão de Barbosa (2013), as empresas brasileiras possuem uma carga tributária muito 

elevada, o que dificulta a gestão empresarial, repercutindo negativamente na maximização dos 

lucros e nas saídas de caixa. Esse autor ressalta que os efeitos dos tributos impactam direta e 

indiretamente os resultados econômicos das organizações, ocasionando sua redução ao 

agregar-lhes um custo financeiro significativo. 
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Na tentativa de melhorar o retorno sobre o investimento e de aumentar a geração de valor em 

uma economia instável como a brasileira, as empresas podem utilizar instrumentos que 

ajudem a racionalizar e reduzir o efeito do custo tributário sobre elas sem afrontar a legislação 

que rege o tema, conforme preceituam Oliveira et al. (2010). Todavia, a legislação tributária 

brasileira é tida pela literatura como uma das mais complexas e de mais difícil aplicação do 

mundo (Siqueira, 2005). 

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), o Brasil, pela quarta 

vez consecutiva, está entre os 30 países com a maior carga tributária. Mesmo assim, continua 

sendo o país que proporciona o pior retorno dos valores arrecadados em prol da sociedade, 

ficando atrás de todos os países não só das chamadas "economias desenvolvidas", como 

também da América central, da América do Sul, da Ásia e da África (2013). Acentua-se que, 

mesmo já sendo alta, a carga tributária ainda vem sendo aumentada nos últimos anos. Isso 

ocorre tanto pela criação de tributos quanto pela majoração de alíquotas nos tributos já 

existentes. Tal fato obriga as empresas a repassar os efeitos da majoração da carga tributária, 

inserindo-os nos preços de seus produtos e serviços (Zanatta & Marone, 2006). Essas 

questões implicam o aumento de preços, reduzindo a renda disponível dos contribuintes (por 

diminuir o poder de compra deles) e o volume de vendas das empresas (afetadas igualmente 

pela redução da demanda). Nesse contexto, as empresas precisam lançar mão de métodos 

defensivos para reduzir o custo tributário, devendo, porém, estar atentas para não cometer atos 

ilegais. 

 

Cabe aos gestores, por meio das atividades de gestão tributária e de seus instrumentos de 

planejamento e governança em tributos, procurar formas lícitas para reduzir o pagamento de 

tributos ou postergar, minorar ou eliminar o custo tributário (comumente denominada "elisão 

fiscal"). Além disso, e em simultâneo, eles devem estar atentos às mudanças da legislação 

tributária, buscando maximizar os lucros da empresa e a manutenção de seu negócios. Nesse 

sentido, o planejamento tributário adquire fundamental importância, sendo essencial para a 

competitividade empresarial, diante da concorrência nacional e internacional. Sem embargo, 

faz-se relevante explorar as formas de planejamento tributário adotadas por elas, na tentativa 

de serem mais competitivas, ao fazerem uma gestão tributária eficiente e eficaz, focando na 

maximização de valor empresarial. 
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1. 1 Tema e problema 

 

Conforme Silva, Gallo, Pereira e Lima (2004), um dos principais agentes que levam à adoção 

do planejamento tributário é a elevada carga tributária. Contudo, a adoção de formas de 

reduzir o custo tributário só é válida se a empresa utilizar uma estrutura jurídica adequada, 

isto é, que seja normal e tipicamente correspondente aos negócios e atividades 

organizacionais. Mesmo com toda ênfase dada ao planejamento tributário, apontando-o como 

uma significativa ferramenta de gestão empresarial, autores como Siqueira, Cury e Gomes 

(2011) acentuam que ele ainda é pouco utilizado na prática organizacional.  

 

Várias organizações empresariais, para se manterem competitivas no mercado brasileiro e 

influenciadas por uma tendência mundial de concentração de atividades produtivas, estão 

passando a adotar modelos societários diferentes daqueles definidos em seus planos 

organizacionais originais. Ou seja, estão passando por processos de reestruturação societária. 

A utilização desses processos com o intuito de fundamentar o planejamento tributário é uma 

das maneiras encontradas para que elas consigam sobreviver, enfrentar o aumento de 

concorrência e buscar melhorias nos resultados econômico-financeiros (Ribeiro & Mário, 

2008). Enquadradas em tal realidade, as atividades de reorganização societária, representadas 

pelas figuras da fusão, incorporação, cisão de empresas ou constituição de novas filiais, 

podem ser entendidas como meios de se promover um planejamento tributário (via elisão 

fiscal) não somente com os objetivos econômicos, mas também visando atender aos interesses 

mercadológicos específicos dos entes econômicos que almejam se fundir, incorporar, cindir 

ou abrir novas filiais. 

 

De início, no contexto desta pesquisa, é necessário ressaltar a perspectiva de abordagem do 

tema, tendo em vista as diferenças de enfoques que permeiam as discussões sobre a 

reorganização societária. Algumas empresas optam por essas práticas com o objetivo de 

obterem crescimento nos lucros, maior liquidez, aumento de experiência ou expansão de sua 

capacidade tecnológica. Somado a isso, pode-se incluir entre os motivos para a reorganização 

societária a busca por um alargamento nas fronteiras de mercado, pela diversificação e criação 

de novas linhas de produtos, pelo aumento nas chances de sobrevivência ou pela continuidade 

dos negócios, além de outros motivos particulares a cada organização empresarial. 
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Analisar as formas de planejamento tributário não se prende apenas em observar qual seria a 

opção mais ou menos lucrativa para cada empresa em um dado momento, mas também em 

compreender o conjunto de opções fiscais, tributárias, financeiras e gerenciais que impactam a 

gestão tributária das empresas, proporcionando-lhes melhores níveis de governança tributária. 

É importante frisar que na análise, por vezes, é necessário acompanhar os resultados da 

empresa durante certo período, devendo-se observar qual seria a melhor opção, tendo em vista 

as condições socioeconômicas, políticas e ambientais que possam afetar a realidade de cada 

empresa e seus desdobramentos, pois uma decisão tributária não pode ser tomada como 

definitiva ou absoluta, devendo ser revista a cada ano.  

 

Assim, é preciso compreender os efeitos do planejamento tributário sobre a competitividade 

das empresas, analisando os desdobramentos das decisões tributárias relativas à reestruturação 

sobre a gestão organizacional. Vale recordar os argumentos de Santos e Oliveira (2008), para 

quem a atividade de planejamento tributário, sendo utilizada de maneira adequada, não é 

somente uma opção estratégica, mas também uma questão de sobrevivência. Porém, essa 

atividade esbarra na complexidade da legislação tributária brasileira e nas várias alterações 

que ela vem sofrendo, dificultando a interpretação dos empresários e impossibilitando que 

eles estejam plenamente atualizados dos diversos fatores tributários influenciadores da gestão 

organizacional, o que demanda dos estudiosos esforços adicionais no sentido de perceber e 

explicar de maneira mais clara esse fenômeno. 

 

Mesmo considerando a relevância do tema, repousa na academia e no mercado a preocupação 

provocada pelo crescente número de formas pelas quais as empresas buscam reestruturar-se 

societariamente. O reflexo de tais atividades como meio de planejamento tributário vem 

assumindo um papel estratégico no contexto organizacional contemporâneo. Isso porque a 

atividade de planejar a redução de tributos é um direito tão essencial quanto planejar os fluxos 

de caixa ou fazer investimentos. Igualmente, faz-se relevante compreender as implicações da 

utilização das formas de reorganização societária como instrumento de planejamento 

tributário nas empresas, especialmente considerando que todo o ordenamento jurídico 

brasileiro não deixa dúvidas de que o contribuinte pode agir de acordo com o seu interesse, 

fazendo valer suas opções tributárias diante das opções franqueadas pela legislação. O 

entendimento dessas implicações, todavia, como ainda não está totalmente fundamentado em 

uma teoria geral que o suporte nem possui suficientes evidências empíricas, carece de mais 

estudos, por ser uma significativa preocupação dos pesquisadores e gestores. 
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Diante do exposto, o problema da pesquisa descrita nesta dissertação consistiu em 

compreender de que forma a reorganização societária via cisão, fusão ou incorporação pode 

ser utilizada por uma empresa ou um grupo econômico como forma de planejamento 

tributário. Nesse ensejo, tomam-se aqui como objeto de estudo empresas individuais ou 

pertencentes a grupos econômicos do estado de Minas Gerais, na tentativa de investigar de 

que modo as práticas de reorganização societária vem sendo utilizadas no planejamento 

tributário dessas empresas.  

 

Mediante a relevância do tema emergem as seguintes questões de pesquisa: Quais são os 

instrumentos de planejamento tributário empregado pelas empresas relativos à reorganização 

societária via cisões, fusões, aquisições ou constituição de novas filiais? De que modo 

empresas de Minas Gerais têm se utilizado desses instrumentos? 

 

1.1 Objetivos 

 

O delineamento da pesquisa baseou-se em um objetivo geral, seguido dos objetivos 

específicos na forma de verificar as discussões apresentadas na investigação, podendo ser 

validadas sobre o contexto em que os objetivos se aplicam. 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar as práticas de planejamento tributário empregadas por empresas de Minas Gerais em 

casos de reorganização societária via cisões, fusões, aquisições ou constituição de novas 

filiais. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

a) Descrever o processo de reorganização societária por meio decisão, fusão e 

incorporação ou constituição de novas filiais.  

b) Discutir como as atividades de reorganização societária podem ser utilizadas como 

instrumento estratégico de planejamento tributário.  

c) Analisar as atividades de reorganização societária sob o ponto de vista no 

planejamento tributário de empresas do estado de Minas Gerais. 
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1.3 Justificativas e relevância 

 

Segundo Jordão (2009), a justificativa de uma pesquisa advém das contribuições para a 

academia e a sociedade proporcionadas por ela. Sob o ponto de vista acadêmico, há uma 

lacuna a ser preenchida, pois o assunto ainda foi pouco estudado na realidade brasileira. A 

pesquisa inova por ampliar as discussões sobre o tema por meio de uma análise comparativa 

de diferentes tipos de reestruturação societária. Nota-se que um dos diferenciais sobre o 

planejamento tributário consiste em melhorar o entendimento sobre as melhores formas de 

pagar menos tributos legalmente. A análise comparada de diferentes processos de 

reestruturação pode lançar luz sobre esse entendimento, ampliando a motivação da pesquisa, 

por ajudar as empresas a se manterem em dia com o fisco, por meio da redução dos custos 

tributários. 

 

No campo teórico, embora não haja estudos suficientes sobre o assunto, notam-se opiniões 

divergentes por parte dos especialistas, principalmente pelo fato de que os estudiosos 

esbarram na legislação vigente e tendem a limitar-se a analisá-la, faltando estudos empíricos 

sobre a práxis contemporânea das empresas, como ora proposto. Adicionalmente, a pesquisa 

contribui por mostrar as formas e os métodos utilizados nos processos estudados. 

 

Com o desenvolvimento da pesquisa, há a expectativa de ampliar as discussões sobre o tema, 

identificando as alternativas que gerem valores mais representativos, permitindo aos gestores 

um aprimoramento constante de suas atividades de reestruturação e melhorando os seus 

processos estratégicos correlatos quando forem implementar atividades similares em suas 

empresas. A originalidade da pesquisa vem da tentativa de ampliar o conhecimento sobre a 

criação de valor, mostrando quais direcionadores podem ser utilizados nos processos de 

reorganização societária como forma de planejamento tributário. 

 

Para a sociedade, o assunto torna-se de amplo impacto, em função da relevância do fenômeno 

e do interesse observado em grande parte das empresas, principalmente daquelas que 

necessitam conhecer as particularidades dos processos de reestruturação societária e o inter-

relacionamento entre as ferramentas contábeis, jurídicas e gerencias necessárias para suportá-

los. Uma motivação adicional prende-se ao fato de muitas empresas estarem buscando as 

reorganizações societárias (em nível nacional ou mundial), em decorrência de razões de 

ordem mercadológica, econômica, financeira, administrativa, tecnológica e, especialmente 
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como uma possibilidade de obtenção de benefícios tributários, conforme elucidam Silva et al. 

(2004), ressaltando que o fenômeno se ampliou especialmente nas duas últimas décadas do 

século XX. Isso estimula e justifica que se realizem investigações sobre os resultados obtidos 

em tais operações, que, cada vez mais, estão surgindo como alternativas para solucionar os 

problemas do cotidiano das empresas, particularmente do ponto de vista tributário. Isso 

porque as dificuldades das empresas em se manterem competitivas e as dificuldades 

financeiras correlatas fazem com que a reestruturação da forma societária proporcione às 

empresas um melhor posicionamento perante o mercado, seja congregando em uma só 

entidade duas ou mais entidades, seja combinando tipos de negócios afins ou, ainda, 

separando negócios diferentes em busca de uma estrutura corporativa que melhor atenda aos 

interesses operacionais e societários. Assim, a reestruturação, além de uma opção estratégica, 

passa a integrar o planejamento tributário como forma de obter resultados mais satisfatórios, 

já que a diminuição do ônus tributário incrementa a competitividade e traz maiores resultados 

econômicos e financeiros para as empresas. 

 

Como implicações gerenciais, ressalta-se que os resultados ora observados podem servir 

como processo de benchmarking gerencial, contábil e tributário para empresas similares, 

ampliando a importância do tema e justificando, igualmente, a realização da presente 

pesquisa. 

 

1.4 Estrutura do trabalho 

 

Este estudo foi desenvolvido em seis capítulos, assim estruturados: 

 

O primeiro capítulo, desenvolvido de forma introdutória, aponta a importância do tema, o 

objetivo geral e os objetivos específicos da pesquisa e as justificativas.  

 

O segundo capítulo descreve a fundamentação teórica, embasada por abordagens de autores 

que estudam o assunto sobre carga tributária brasileira, tributos, planejamento tributário, 

gestão tributária e governança tributária, reorganização societária e planejamento tributário 

em reestruturações societárias em empresas de Minas Gerais.  

 

O terceiro capítulo aborda a reestruturação societária e a gestão tributária. 
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O quarto capítulo caracteriza-se pela metodologia utilizada para o desenvolvimento do 

trabalho: tipologia de pesquisa, abordagem metodológica, detalhamento da coleta de dados e 

variáveis analisadas. 

 

O quinto capítulo apresenta a análise dos dados e dos estudos sobre o tema pesquisado, os 

quais são comparados com as informações da pesquisa bibliográfica, no intuito de atender aos 

objetivos do presente estudo. 

 

O sexto capítulo apresenta a conclusão dos estudos realizados, expõe as limitações da 

pesquisa e tece algumas recomendações de novos estudos. 
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2 Reestruturação Societária e Gestão Tributária 

 

Neste capítulo, é apresentada a plataforma de sustentação deste estudo com base em uma 

sumarização de estudos teóricos e/ou empíricos, enriquecida com a discussão de aspectos da 

legislação pertinente ao tema. Discutem-se conceitos, características e fatos relevantes sobre 

os aspectos considerados mais importantes para o perfeito desenvolvimento do tema da 

pesquisa ora descrita, tais como: a reestruturação societária, entendida como fusão, cisão, 

incorporação, aquisição, transformação e holding. Reestruturações societárias como 

planejamento tributário. Tributos, Tributação e elisão versus sonegação. Gestão tributária e 

seus instrumentos de planejamento tributário e governança tributária. 

 

2.1 Reestruturação societária 

 

O mundo globalizado dos negócios aliados ao avanço do movimento de governança 

corporativa conduz uma forte tendência no âmbito da economia mundial à reorganização 

societária, que já vem ocorrendo a algumas décadas, revelando-se como um fator decisivo 

para as empresas em se manterem competitivas. De acordo com Santos (2013) as constantes 

mudanças que ocorrem no mercado globalizado estão exigindo das empresas uma melhor 

adequação. Com isso, elas estão adotando modelos societários diferentes dos definidos nos 

planos organizacionais originais. Segundo Silva et al. (2004) tais processos são motivados por 

questões mercadológicas, econômicas, financeiras, administrativas e tecnológicas, bem como 

pela possibilidade de alcançar benefícios tributários. As operações de reestruturação societária 

têm a origem na expressão inglesa business combination, internacionalmente conhecida. 

  

Segundo Uzeda e Monterio (2014) nos últimos anos a quantidade das informações exigidas 

pela legislação tem aumentado consideravelmente junto com a modernização dos sistemas de 

padronização e fiscalização tributária. Santos (2013) acrescenta que a reestruturação societária 

vem sendo adotada por muitas empresas com a finalidade em maximizar o processo 

produtivo, reduzir custos e diversificar produtos ou serviços, como forma de alavancar sua 

participação no mercado. As atividades produtivas estão cada vez mais concentradas em 

pequenos grupos econômicos. Isso ocorre em virtude de a acirrada luta pela concorrência. 

Aperfeiçoar o máximo da produção, mostrar que é possível o crescimento competitivo no 

mercado. Conforme Weber (2008) a reorganização societária tem por finalidade principal 

obter vantagem econômica e fiscal, devido ao sistema tributário, que onera as atividades de 
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qualquer empresa, que necessitam adotar práticas de gestão e ações integradas com a 

administração, atendendo às exigências legais. Segundo Weber (2008) no ordenamento 

jurídico da figura de transformação, incorporação, cisão e fusão existem controvérsias quanto 

às matérias doutrinárias. No âmbito da elisão ou da evasão fiscal, nem sempre é vantajosa 

para o fisco, devido à queda de arrecadação.  

 

A reestruturação societária tem por objetivo criar as bases para a sua sustentação.  

Estrategicamente, visa ao crescimento dos negócios e das atividades onde tal estrutura 

societária seja a ideal para determinado momento. As empresas que realizarem tais operações  

devem observar de acordo com Weber (2008) as seguintes obrigações fiscais: 

 

a) Levantamento, até 30 dias antes do evento (data da ata que aprovar a deliberação), 

com balanço específico, no qual os bens e direitos poderão ser avaliados pelo valor 

contábil ou de mercado.  

b) Apuração da base de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o 

Lucro na data do evento, computando os resultados apurados até essa data.  

c) Apresentação da DIPJ pela incorporada, fusionada ou cindida correspondente ao 

período transcorrido no ano-calendário, em seu próprio nome, até o último dia útil do 

mês subsequente ao da data do evento.  

d) Se houver Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro correspondente à 

letra “C”, estes deverão ser recolhidos em quota única, até o último dia útil do mês 

subsequente ao do evento. 

e) Apresentação, pela incorporadora, da DIPJ tendo por base balanço específico também 

levantado até 30 dias antes do evento, obedecendo a entrega da DIPJ e do pagamento 

conforme letras “C” e “D”.  

f) Se ainda não foi entregue a DIPJ relativa ao ano-calendário anterior, esta deverá 

obedecer ao mesmo prazo da letra “C”, como antecipação automática do prazo. Se 

houver pagamento do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro, estes 

obedecerão aos prazos previstos pela legislação na data original.  

g) Quanto ao IPI, Cofins e Pis, estes obedecerão aos prazos originalmente previstos;  

h) Baixa da empresa extinta por incorporação, fusão ou cisão total na Junta Comercial e 

no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).  

i) Apresentação das declarações (DCTF, DIRF, DACON, DIMOB), observados os 

prazos específicos de cada um. 

 

2.1.1 Transformação 

 

Segundo Weber (2008), transformação é a operação pela qual a legislação societária permite 

que a sociedade mude, altere ou modifique o seu tipo societário. Quando uma sociedade 

empresária (limitada) transforma-se em sociedade anônima. Os bens serão absorvidos pela 

nova empresa, assumindo também os direitos e as obrigações da extinta. A sociedade 
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obedecerá a regras quanto à nova constituição, exigindo o consentimento unânime dos sócios 

ou acionistas, não pode prejudicar em hipótese alguma os direitos de seus credores. O ato de 

transformação obedecerá sempre às formalidades legais à constituição e registro do novo tipo 

a ser adotado pela nova sociedade.  

 

A transformação é a modificação do formado constitutivo da pessoa jurídica anteriormente 

constituída de outra forma, não sendo uma dissolução ou extinção. Essa afirmativa está 

descrita no artigo 220 e no parágrafo único da Lei 6.404/1976, onde lê-se:  

 

Art. 220. A transformação é a operação pela qual a sociedade passa, independentemente 

de dissolução e liquidação, de um tipo para outro. Parágrafo único. A transformação 

obedecerá aos preceitos que regulam a constituição e o registro do tipo a ser adotado 

pela sociedade (Lei 6.404, 1976, p. 1). 

 

Segundo Santos (2013) um motivo para a transformação consisti em uma empresa limitada 

tiver a intenção de financiar a ampliação da empresa mediante a emissão de debêntures no 

mercado de capitais, só poderá fazer isso se antes de pleitear o registro da emissão da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), for transformada em sociedade anônima (S/A). De 

outro lado, a companhia fechada que precisa cortar custos de manutenção pode se interessar 

em adotar a forma de empresa limitada.  

 

2.1.2 Holding 

 

A estrutura em holding, conforme Ribeiro e Mário (2008) é uma situação onde a sociedade 

tem participação do capital social de outras sociedades, podendo ser em níveis suficientes 

para controlá-las, ou não. A expressão holding tem suas raízes no idioma inglês, derivado do 

verbo to hold, que significa ‟segurar‟, „manter‟, „controlar‟, „guardar‟. A holding não reflete a 

existência de um tipo de sociedade especificamente considerado na legislação; apenas 

identifica a sociedade que tem por objetivo participar de outras sociedades.  

 

Define-se assim a estrutura em holding de acordo com a Lei 6.404/76, em seu artigo 2º, 

parágrafo 3º: “A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que não 

prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social, ou para 

beneficiar-se de incentivos fiscais”. Conforme Ribeiro e Mario (2008), tradicionalmente, as 

estruturas em holding são classificadas como: holding pura, quando de seu objetivo social 
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conste apenas a participação no capital de outras sociedades; e holding mista, quando, além da 

participação, exerce a exploração de alguma outra atividade empresarial. O autor ainda aponta 

outras classificações para sociedades holding: holding administrativa, holding de controle, 

holding de participação e holding familiar. 

 

Esses autores analisaram que a estrutura de holding é uma união de empresas que, juntas, 

formam uma única, para administrar, gerenciar outra empresa, que pode ou não ser de outro 

ramo de atividade diferente das formadoras desse grupo, podendo trabalhar dentro dela para 

aprimorar os custos e gastos. Tem a finalidade de concentrar participação acionária de um 

grupo de acionista em uma empresa, cujas subsidiárias (parcial ou integral) poderão atuar em 

diversos segmentos. 

 

2.1.3 Cisão 

 

A palavra cisão vem do latim scindere, que significa cortar; scissionis, separação, divisão.  

Segundo Cardoso (2014), os processos tomam um caminho inverso dos demais princípios da 

incorporação e da fusão. Na cisão se subdividem e/ou dissolvem. Isso porque é um negócio de 

constituição ou aumento de capital, que visa conciliar interesse individual de acionistas na 

divisão dos patrimônios entre eles.  

 

A cisão é assim definida pelo artigo 229 da Lei 6.404/76: 

 

Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu 

patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, 

extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou 

dividindo-se o seu capital, se parcial a versão (Lei 6.404, 1976, p. 1). 

 

Segundo Santos (2013), como forma de reestruturação societária, ocorre a divisão da 

sociedade em unidades menores e/ou a constituição novas sociedades. Este tipo de operação, 

que envolve a versão de parte dos bens cindida a favor de uma ou mais sociedades, é 

considerada cisão parcial. Quando ocorre com todos os bens, é total, sendo extinta a sociedade 

cindida. De outro lado, se a sociedade empresária para a qual os bens são transferidos já 

existe, a operação deve obedecer às regras da incorporação. Conforme Shingaki (1994), a 

cisão, seja ela total ou parcial, a contabilidade dará o devido tratamento em separar o que se 

pertence à(s) empresa(s) dos interesses residuais dos donos do capital. A cisão total, afeta a 
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continuidade de maneira mais transparente, a exemplo de uma empresa que encerra suas 

atividades. Já a parcial em que ainda sobrevive, a abordagem da continuidade gera outras 

implicações.  

 

Conforme Shingaki (1994), a cisão tem sido praticada por motivos diversificados, seja para 

diminuir os custos, seja para solucionar uma pendência entre os proprietários de um 

empreendimento. Outra característica da empresa é considerar uma pessoa física uma 

sociedade limitada, uma grande companhia aberta, um conglomerado de empresas ou, mesmo, 

uma divisão específica de uma sociedade como sendo uma empresa contábil. Além disso, 

segundo Weber (2008), é utilizada como transferência de propriedade de bens imóveis sem o 

pagamento do imposto de transmissão. Assim, a cindida fica somente com o imóvel, 

distribuindo todos os demais bens, direitos e deveres para os sócios, sendo posteriormente 

vendida para outro sócio ou grupo de sócios, sem alteração do nome do proprietário do 

imóvel.  

 

Segundo Weber (2008) estas novas empresas poderão adotar outra forma de tributação 

diferente da empresa da qual resultaram. De acordo com Shingaki (1994), o lucro tributável 

chamado pela legislação de "lucro real", dificilmente coincide com o lucro líquido contábil, 

pois as normas fiscais restringem as deduções de determinadas despesas contabilizadas e 

excluem da tributação determinados tipos de rendimentos que foram incluídos nos resultados 

contábeis. 

 

Essa divisão de uma empresa configura também um ato ou fato administrativo, cujo impacto 

afeta sem dúvidas a situação patrimonial das sociedades envolvidas. Em qualquer ambiente 

empresarial, especialmente no Brasil, onde a carga tributária é complexa e bastante elevada, 

torna-se relevante considerá-la como fator decisivo na competitividade dos mercados e na 

própria sobrevivência de uma empresa (Shingaki, 1994). 

 

Esses autores analisaram que os procedimentos da cisão ocorrem quando uma empresa 

transfere parte de seu patrimônio à empresa cindida. Ambas atuarão como terceirizadas nas 

atividades complementares. Isso representa uma forma de economia tributária tendo a 

possibilidade de aproveitar créditos fiscais, isenções, redução de alíquotas além de formas de 

tributação simplificada.  
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2.1.4 Fusão 

 

A fusão é definida, de acordo com o artigo 228 da Lei 6.404 (1976), como a "operação pela 

qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, que lhes sucederá em 

todos direitos e obrigações". Neste caso, todas as sociedades fusionadas se extinguem, 

formando uma nova sociedade, com personalidade jurídica distinta das extintas. Segundo 

Weber (2008), a nova sociedade assumirá todas as obrigações ativas e passivas das sociedades 

fusionadas. Assim, ocorre a transmissão total do patrimônio da empresa extinta para a 

empresa criada, que será composta pelos sócios e pelo patrimônio das empresas fusionadas. 

De acordo com Santos (2013), a sociedade decorrente de fusão cria uma nova pessoa jurídica. 

Após a operação concluída, será necessário regularizar a nova empresa na Junta Comercial e 

nos distintos órgãos, para os cadastros fiscais, tais como, CNPJ, FGTS, INSS, Estado e 

Prefeitura. No decorrer desse processo, a empresa fica paralisada, pois esses procedimentos 

demandam tempo, ficando impedida de realizar nenhum negócio regular. 

 

As conclusões desses autores, a fusão é uma operação em que duas ou mais empresas se unem 

para formar uma sociedade nova, que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações. 

 

2.1.5 Incorporação 

 

A incorporação está definida no artigo 227 da Lei 6.404/76 (1976, p. 1), como sendo a 

"operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em 

todos os direitos e obrigações". Segundo Santos (2013), a incorporação de negócios 

empresariais é a mais ampla das formas de reestruturação societária. Tem a finalidade de 

agregar todas as ações de uma sociedade ao patrimônio líquido de outra que sucede a 

sociedade incorporada. Assim, demonstra uma vantagem operacional, visto que no processo 

de incorporação os negócios das empresas se desenvolvem regularmente. Enquanto que na 

fusão as sociedades participantes da operação deixam de existir, a empresa fica paralisada até 

a sua completa regularização. 

 

De acordo com Weber (2008), ocorre quando uma empresa já existente absorve outra ou 

quando ocorre a aquisição de uma ou mais empresas por outra, em que a incorporadora não 

perde a sua identidade. Ou seja, irá continuar com a sua personalidade jurídica, absorvendo 

todo o patrimônio e as dívidas existentes da incorporada, e realizará a alteração contratual, 
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aumentando o capital social e o patrimônio. Já as que foram incorporadas deixam de existir 

juridicamente. 

 

Segundo Silva et al. (2004), o conceito de incorporação utilizado no Brasil difere do conceito 

norte-americano e europeu, que consideram essa operação como um tipo especial de fusão. 

Diante disso, é preciso compreender ambas as definições, para que os dados pesquisados 

possam ser devidamente utilizados. Conforme Weber (2008), pode ser operada entre 

sociedades personificadas de tipos jurídicos iguais ou diferentes. Para a execução deste 

processo, é necessária a aprovação, em reunião, dos sócios das sociedades empresárias ou da 

assembleia geral dos acionistas nas sociedades anônimas. Quando existir bens, eles deverão 

ser avaliados com base em laudos técnicos elaborados por peritos especializados e aprovados 

pelas partes, ou seja, incorporada e incorporadora. A lei não impede que os bens sejam 

incorporados pelo valor inferior ao de mercado (Weber, 2008). 

 

A incorporação somente será realizada entre sociedades que tenham o patrimônio positivo. A 

incorporadora deverá providenciar o arquivamento e a publicação dos atos de incorporação no 

órgão competente, bem como declarar a extinção da pessoa jurídica incorporada (Weber, 

2008). Na data da incorporação, a sociedade incorporada realizará um balanço, que servirá 

para a incorporadora realizar os lançamentos contábeis da incorporação, apurando o lucro 

tributável e o cálculo em relação à substituição de ações. A sociedade incorporadora deverá 

observar os critérios de avaliação dos investimentos relevantes em capital da incorporada, 

obedecendo ao método da equivalência patrimonial (Weber, 2008). 

 

2.2 Gestão tributária: tributos, tributação e elisão fiscal 

 

O tributo, de acordo com Castro e Monteiro (2013), é uma forma de o Estado ser financiado 

pelos contribuintes, por meio de uma imposição legal, que provém de uma relação jurídico-

tributária, tendo como premissa uma hipótese de incidência descrita na lei. Define o art. 3º do 

Código Tributário Nacional (CTN), que: “tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em 

moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída 

em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada” (Lei 5.172, 1966). 

 

Segundo Santiago e Silva (2006), o Estado necessita das contribuições de todos os integrantes 

da sociedade, na medida de sua capacidade contributiva, com a finalidade de atingir o bem 
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comum e atender às despesas públicas, mediante o pagamento de tributos. Assim, torna-se 

importante o pagamento de tributos, que, de acordo com Machado, Braga, Rodrigues e Pinto 

(2008), visam ao melhor alcance das atividades públicas, indispensável à obtenção de 

recursos para a execução de tarefas hábeis a efetivar o cumprimento da função social do 

Estado. As atividades tributárias estatais devem avaliar os meios de arrecadação ante os 

princípios preconizados no 'Estatuto do Contribuinte', evitando margem às atividades ilícitas. 

Com essa afirmativa exposta pelos autores, fica clara a legitimidade quanto à imposição 

tributária. O funcionamento do Estado torna-se interesse da população, que passa o 

pagamento do imposto a ser um dever cívico do cidadão.  

 

Segundo Santiago e Silva (2006) as empresas calculam seus preços com base em seus custos, 

somando os tributos existentes, que influencia diretamente ou indiretamente os preços e, 

consequentemente, os lucros das empresas. De acordo com Barbosa (2013), os tributos 

podem-se caracterizar, por exemplo, pelo fato gerador, o contribuinte ou responsável e a base 

de cálculo. Para que haja uma obrigação tributária, é necessário que exista um vínculo 

jurídico entre sujeito ativo e sujeito passivo; ou seja, um credor e outro devedor, em que o 

Estado, com base na legislação tributária, possa estabelecer uma prestação tributária positiva 

ou negativa.  

 

Nos termos do artigo 145 da Constituição Federal e do artigo 5º do CNT (Lei 5.172, 1966), 

tributos são:  

 

a) Impostos - São tributos não vinculados que incidem sobre manifestações de riqueza 

do sujeito passivo (devedor) e procedimentos que geram receitas ao financiamento das 

atividades gerais do Estado remunerando os serviços universais (uti universi) que, por 

não gozarem de referibilidade (especificidade e divisibilidade), não podem ser 

custeados por intermédio de taxas;  

b) Taxas - São tributos retributivos ou contraprestacionais, cobradas em razão do 

exercício do poder de política ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços 

públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. 

Segundo a Constituição Federal, a União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

poderão instituir taxas sobre a utilização dos serviços públicos.  

c) Contribuição de melhoria - Decorrem de obras públicas (art. 145, III) e são tributos 

vinculados, uma vez que sua cobrança depende de uma específica atuação estatal, qual 
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seja a realização de uma obra pública que tenha como consequência um incremento de 

valor imobiliário. 

 

O tributo é uma prestação que deve ser paga em dinheiro e que o seu pagamento é obrigatório. 

Segundo Barrero e Laborda (2001) mencionam que a tributação afeta a atividade econômica e 

que em primeiro lugar é preciso esclarecer que as taxas, os impostos e as contribuições devem 

ser considerados como relevante na tomada de decisões. Assim, os contribuintes precisam 

saber como obter um menor custo tributário sobre operações ou produtos, utiliza-se de meios 

legais para diminuir tais encargos com segurança de gerir seus negócios com liberdade. De 

acordo com Castro e Monteiro (2013), quando declara que a atividade tributária nas 

organizações brasileira é questão essencial, considerando a amplitude de tributos e obrigações 

que, de fato, o País exige, de qualquer forma, que toda empresa possui a obrigação legal de 

pagar e administrar os tributos previstos na legislação, de forma a preservar sua capacidade de 

reinvestimento e os interesses de seus acionistas, da sociedade e do próprio País. 

 

Os tributos existentes possuem duas formas para defini-los, os diretos e os indiretos. Segundo 

Lima e Duarte (2007), os diretos são aqueles que recaem sobre o contribuinte, tendo relação 

pessoal e direta com o fato gerador, incidindo sobre o patrimônio e a renda, tais como: 

imposto de renda de pessoa física (IRPF), imposto de renda de pessoa jurídica (IRPJ) e 

imposto predial territorial urbano (IPTU) etc. Já os indiretos recaem sobre o preço final de 

vendas de mercadorias. Ou seja, o consumidor final é o contribuinte de fato, sendo o 

contribuinte de direito responsável apenas pelo recolhimento perante o fisco, tais como: ICMS 

e IPI, dentre outros. Desse modo, o pagamento do tributo pode ser exigido tanto do 

contribuinte quanto do responsável, pois ambos têm o dever de pagar o tributo em sua 

totalidade.  

 

A tributação no contexto histórico-jurídico mundial, segundo Santiago e Silva (2006), torna-

se quase impossível saber de forma precisa o momento em que começa. O fato é, que desde 

sempre os primórdios da constituição do Estado dependem de arrecadar impostos para realizar 

a manutenção da comunidade humana e das empresas. No Brasil, de acordo com Lunelli 

(2014), a tributação teve início na época da colonização portuguesa. A carga tributária era 

considerada elevada pelos brasileiros. Esse fato real e histórico está registrado na história 

brasileira. No século XVIII, o Brasil colônia pagava alto tributo para a coroa portuguesa, 

incidente sobre todo o ouro produzido no país, o que correspondia a 20% da produção 
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extraída, registrado em „certificados de recolhimento‟ pelas casas de fundição. Em função de 

a taxa ser considerada absurda, tais tributos, denominados „O Quinto‟, tão odiados pelos 

brasileiros que foi apelidado „O Quinto dos Infernos‟.  

 

Nesse contexto, segundo Esnolde, Gallo, Parisi e Pereira (2009), houve uma redução na 

produção das minas de ouro, refletindo na queda dos rendimentos tributários. Contudo, na 

visão da coroa portuguesa, o problema da queda não era resultado da redução, e sim de 

sonegação fiscal. Assim, o governo determinou que os brasileiros pagassem os impostos 

atrasados, calculados de maneira arbitrária pelo fisco português. Diante disso, surgiu à 

expressão „Derrama‟, que consistia na cobrança impiedosa e violenta dos valores arbitrados 

pelo fisco, com o confisco dos bens dos devedores. Conforme Barreto (2008), com a chegada 

da corte portuguesa os gastos aumentaram consideravelmente. Foram implantados impostos 

cada vez mais elevados. Neste período, enquanto se extinguiram as Juntas das Fazendas, 

criava-se o Tesouro Nacional, levando ao início da formação do Código Tributário Nacional 

(STN).  Este surgiu com a Emenda Constitucional 18, de 1º de dezembro de 1965, em Leis 

Complementares, em Resoluções do Senado Federal e, nos limites das respectivas 

competências, em Leis Federais, Leis Estaduais e Leis Municipais: STN – Lei 5172 de 

25/10/66. O STN está previsto nos artigos 145 e 162 da Constituição Federal de 1988. Assim, 

sendo um conjunto de regras jurídicas que disciplina o exercício do poder impositivo pelos 

diversos órgãos públicos, ao qual a Constituição Federal atribui competência tributária. 

 

O STN a cada dia que passa torna mais complexo para o contribuinte. Reformas tributárias 

são apresentadas e apoiadas pela redução dos tributos cobrados no Brasil. Inúmeras propostas 

de alteração legislativa surgiram. A maioria delas busca uma reformulação profunda do STN 

vigente. Desse modo, segundo Santiago e Silva (2006), a reforma tributária é vista como 

forma de amenizar a tributação excessiva. A última grande reforma tributária no Brasil 

ocorreu no período de 1964 a 1967, quando se criou um STN de caráter nacional e integrado. 

No início da década de 1980, a carga tributária manteve seu nível, até crescendo um pouco 

mais até 1983. Depois, observou um declínio até ao final da década. Já na década seguinte a 

carga tributária apresentou estabilidade, praticamente a mesma da década anterior. O 

Congresso Nacional, entre 2001 e 2002, propôs uma nova reforma tributária, de forma a 

adequar os tributos ao novo ambiente econômico e social do País e da comunidade econômica 

internacional.  
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O assunto relacionado aos tributos e a sua gestão nunca esteve tão em evidência como nos 

dias atuais. Conforme Jordão, Sousa e Avelar (2014), o Brasil é o país em que os tributos 

consomem o maior percentual relativo da geração de riqueza de uma nação, medida pelo 

Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Segundo Iudícibus e Pohlmann (2006), o crescimento 

significativo nos últimos anos ocorreu simultaneamente a uma intensiva discussão no sentido 

de uma reforma tributária mais ampla, em que se discutem a repartição das receitas tributárias 

entre os entes da federação. A criação de um imposto sobre o valor adicionado mais 

abrangente em substituição aos atuais: Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). De modo especial, aquele imposto ajudaria na 

eliminação da cumulatividade de certos tributos, que têm efeitos nocivos sobre a atividade 

econômica.  

 

A complexidade inerente ao STN, tal como postulado por Carvalho, Prazeres e Machado 

(2008), decorre da grande quantidade de tributos, pois têm sido discriminados apenas 13 

impostos na Constituição Federal Brasileira (CFB). Esta atribuiu, ainda, competência 

concorrente à União, Estados, Distrito Federal e Municípios para a instituição de outras 

espécies tributárias, correspondentes às taxas e às contribuições. O STN é considerado um dos 

mais complexos do mundo, impondo ao contribuinte número elevado de obrigações 

acessórias e acompanhamento diário das alterações na legislação tributária. Para Santiago e 

Silva (2006), a elevada carga tributária, associada a um processo recessivo e acompanhada de 

um complexo sistema de arrecadação envolvendo 61 tributos, entre impostos, taxas e 

contribuições e outras 95 obrigações acessórias, traz ao contribuinte a sensação de não ter o 

retorno esperado por meio de serviço público de qualidade em relação à carga tributária 

imposta. 

 

Esses recursos arrecadados têm como justificativa o fato de que possibilita cobrir as despesas 

públicas, tais como, segurança, educação e saúde, visto pela população como forma de retorno 

dos tributos pagos. Contudo, de acordo com Santiago e Silva (2006), a justificativa para o 

recolhimento de tributos será para manter a organização estatal, tendo como finalidade do 

Poder Público gerir a vida da comunidade, fazendo jus aos deveres, conforme a legislação do 

País. 
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As empresas querem pagar menos tributos. Para isso, precisam avaliar a questão da elisão e da 

evasão fiscal (sonegação), já que são concepção opostas, evitando, assim, a sonegação. 

Conforme Dalmagro (2011), a elisão fiscal refere-se à prática de atos lícitos, sendo 

propriamente sinônimo de planejamento tributário. Já a evasão fiscal é definida como a 

prática de atos ilícitos (fraude, sonegação ou simulação), com o intuito de reduzir, retardar ou 

afastar a incidência tributária. De acordo com Barbosa (2013), sustenta que a diferença entre a 

elisão e a evasão fiscal está na legalidade da primeira e na ilegalidade da segunda. A elisão é a 

maneira lícita de evitar ou diminuir a incidência de tributos e evasão é a omissão de dados 

para não pagamento deles. 

  

A elisão fiscal, de acordo com Barbosa (2013), utiliza-se do direito de escolha por meio de 

procedimentos lícitos, entre duas intervenções distintas, sendo uma menos onerosa que outra. 

Não há a menor dúvida que qualquer pessoa escolherá aquela de menor custo do tributo e, 

consequentemente, que venha maximizar os lucros. Segundo Siqueira et al., (2011) a elisão 

fiscal consiste em deixar de fazer determinadas operações ou realiza-las da forma menos 

onerosa possível para o contribuinte. 

  

Conforme Ribeiro e Mário (2008), a elisão fiscal consiste antes de o fato gerador. 

Procedimento previsto, sendo que este caráter antecipatório desbanca a condição de fraude 

fiscal. Segundo Barbosa (2013), a elisão evita a incidência do tributo, quando pratica medidas 

para a redução do montante a ser recolhido e diminui a base de cálculo ou a alíquota a ser 

aplicada. Desde que não ocorra multa para o contribuinte. Tem por objetivo analisar a 

ocorrência do fato gerador, diminuindo os impostos cobrados, com o intuito de melhorar a 

competitividade perante o mercado. De acordo com Dalmagro (2011), o fato gerador indica o 

momento definido em lei como necessário e suficiente para a geração de uma obrigação 

tributária, em que a pessoa (que a lei indicou), como sujeito passivo, gera um crédito 

tributário para com o sujeito ativo. 

 

De acordo com os autores, a elisão fiscal não se confunde com a evasão, ou sonegação, fiscal. 

A evasão fiscal (sonegação) consiste na adoção de meios ilícitos ou fraudulentos com o 

intuito de reduzir ou suprimir o pagamento de tributos. Já na elisão fiscal os atos lícitos visam 

à redução do tributo de uma forma legal perante o fisco, acontecendo antes da ocorrência do 

fato gerador. Para Silva et al. (2004), deve-se observar que é cabível ao planejamento 

tributário a prática da elisão fiscal. Impensável a possibilidade de evasão fiscal.  
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Segundo Machado et al. (2008), o planejamento tributário há a necessidade de realizar um 

estudo aprofundado para classificar as atitudes em relação ao fisco. Para não divergir quanto 

às suas características ou, até mesmo, sua existência, como acontece com a elusão tributária. 

Reconhecem-se três condutas praticadas pelo contribuinte em relação à hipótese de incidência 

do fato gerador: evasão (evassione); elisão (rispárnio d´imposta); e elusão (elusione).  

 

A economia tributária resultante da adoção de alternativas legais, aproveitar as brechas 

existentes na legislação, é considerada elisão fiscal. Segundo Fabretti (2009), a elisão 

realizadas de acordo com o ordenamento jurídico, adotando-se alternativa legal menos 

onerosa. Para Machado et al. (2008), quando se fala em planejamento tributário vem logo à 

mente a figura da elisão fiscal, sendo que não se pode confundir o planejamento tributário 

como todas aquelas atividades que tenham como propósito diminuir a carga tributária.   

 

Conforme Barbosa (2013) há dois tipos de elisão fiscal. Primeiro aquele decorrente da lei - o 

próprio dispositivo legal permite ou, até mesmo, induz a economia de tributos. Existe uma 

vontade clara e consciente do legislador em dar ao contribuinte determinados benefícios 

fiscais, tais como, os incentivos fiscais. Resulta de lacunas na própria lei. O segundo vem da 

opção por configurar seus negócios de tal forma que se harmonize com um menor custo 

tributário sem as devidas consultas e análises perante a legislação. O „critério de licitude‟, 

segundo Dalmagro (2011), visa analisar os meios empregados pelo contribuinte para realizar a 

economia de tributos. Ocorre quando se utiliza de meios transparentes e lícitos.  

 

A evasão fiscal (sonegação) utilizada como uma forma de planejamento tributário não está de 

acordo com os parâmetros legais. Segundo Vey e Bornia (2010), o contribuinte utiliza-se de 

meios ilícitos e fraudulentos para reduzir a incidência tributária. Executado de forma dolosa, 

tentando burlar o fisco com o objetivo de não pagar determinada obrigação tributária, ou 

pagar menos. Para Ribeiro e Mário (2008), a evasão fiscal caracteriza-se quando o indivíduo 

lança mão de certos meios ou instrumentos no ato ou depois da ocorrência do fato gerador. O 

contribuinte se atribui de meios ilícitos com o intuito em diminuir ou eliminar a carga 

tributária incidente sobre determinada operação. Conforme Desai e Dharmapala (2005), o ato 

de se praticar a evasão fiscal nas empresas é oneroso em qualquer aspecto, além dos custos 

diretos que se engajar nas atividades. Os gerentes podem garantir que as evasões fiscais sejam 

extintas por parte das autoridades fiscais. Segundo Machado et al. (2008), a evasão fiscal, em 

regra, do fator cronológico para a sua caracterização encontra-se insubsistente, haja vista que 
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em certos casos a ilicitude ocorrerá antes da ocorrência do fato gerado, no caso de o 

contribuinte emitir nota fiscal adulterada antes da saída da mercadoria do estabelecimento.  

 

A evasão fiscal é considerada como crimes contra a ordem tributária e econômica e as 

relações de consumo, prevista na Lei 8.137/90, que no artigo 1º define: “Constitui crime 

contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer 

acessório, mediante as seguintes condutas”: 

 

I - Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; 

II - Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo 

operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal; 

III - Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro 

documento relativo à operação tributável; 

IV - Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber 

falso ou inexato; 

V - Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento 

equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente 

realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação (Lei 8.137, 1990). 

 

De acordo com Machado et al. (2008), o ato ilícito no planejamento tributário representa três 

situações:  

 

a) atos ilícitos insignificantes (aplicação do princípio da insignificância) que não têm o 

condão de afastar o planejamento;  

b) atos ilícitos baseados em elementos relevantes, que possui condão de contaminar o 

planejamento; e  

c) a ilicitude dos meios que ocasionam a contaminação dos resultados.  

 

Os efeitos diretos da evasão fiscal, independentemente da estrutura de governança, são 

potencialmente visíveis nas empresas mal governadas. Isso é notável pelo aumento das 

oportunidades para desviar de forma evasiva os tributos. Estando em oposição, os gestores 

das empresas bem governadas que enfrentam mais oportunidades para se envolver na redução 

dos tributos. Com isso o efeito líquido sobre o valor da empresa deve ser maior para as 

empresas com instituições de governança mais fortes (Desai & Dharmapala, 2005). 

 

Segundo Machado et al. (2008), começa-se a elaborar estudos no sentido de criar um terceiro 

elemento no que diz respeito ao planejamento tributário. A maioria dos juristas varia quanto à 
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definição de evasão ou elisão e muitos sequer consideram a figura da elusão. Procura-se uma 

situação tributária mais favorável ou obter alguma vantagem fiscal indevida. 

 

A elusão está prevista no parágrafo único do art. 116 do CTN: 

 

Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e 

existente os seus efeitos: 

 

Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios 

jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do 

tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os 

procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária (Lei 5.172, 1966, p. 1). 

 

Nesse contexto, a elisão trata-se do emprego de negócios jurídicos atípicos ou indiretos 

desprovidos de causa ou organizados, como simulação ou fraude, na tentativa de ludibriar o 

fisco, para evitar a incidência tributária.  

 

2.3 Gestão tributária e seus instrumentos de planejamento e governança em tributos  

 

Os empresários e executivos reconhecem a importância da gestão das obrigações tributárias 

como algo estratégico dentro das empresas, seja qual for o ramo de atividade (Oliveira et al., 

2010). Segundo Castro e Monteiro (2013), a gestão tributária se inicia com um processo de 

planejamento, buscar práticas, cenários e alternativas legais para o recolhimento dos tributos. 

Principalmente, ao se considerar o volume da carga tributária brasileira e das obrigações 

acessórias, sendo essas responsáveis pela alocação de vários recursos das empresas. De 

acordo com Vello e Martinez (2014), a gestão tributária, implica em aumentar o potencial e a 

competitividade das empresas modernas, tendo em vista o custo tributário atual e, ainda, uma 

fiscalização cada vez mais ativa. Todavia, ainda há empresas ineficientes nessa questão que, 

em função disso, teriam um custo tributário maior do que os outros competidores eficientes 

do setor. Essa ineficiência pode prejudicar a capacidade competitiva das empresas e aumentar 

o risco em relação a seus rivais. Talvez por isso, esse autor ressalte a preocupação das 

empresas atinente ao pagamento de tributos. Conforme Esnolde et al., (2009), a maioria das 

empresas suporta altas tributações, sendo um fator agravante para grande parte delas o fato de 

que muitas não sabem o quanto exatamente pagam e muito menos sobre o que os tributos 

incidem. São comuns as discussões e reclamações a respeito desse assunto entre as pessoas 

que atuam nas empresas. A falta de conhecimento das mesmas, por vezes, resulta em 
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dificuldades quando se procura agir legalmente para minimizar o impacto da carga tributária 

no resultado das empresas. 

 

O contribuinte tem o direito de se organizar e gerenciar os seus tributos, na busca de redução 

dos mesmos. Segundo Esnolde et al. (2009), de forma lícita, isso deve ser feito 

constantemente. Porém, qualquer outra ação tomada que não esteja amparada pela legislação 

não pode ser considerada como gestão tributária, e sim como sonegação, que se configura em 

crime. Ainda nesta mesma linha, Desai e Dharmapala (2005) destacam que as consequências 

fiscais são um fator de motivação para muitas empresas. Muitas vezes, contudo, ações de 

gestão têm sido destinadas unicamente para minimizar as obrigações fiscais, além de serem 

consideradas características importantes nas atividades corporativas.  

 

A elaboração de uma boa gestão dos tributos, segundo Lima e Duarte (2007), deveria ser 

considerada como um instrumento de estratégia empresarial competitiva. Observada de 

maneira elisiva, a legislação tributária torna-se um recurso que poderia ser aplicado pelas 

empresas para se alcançar menores gastos tributários. De acordo com Borges (2011), a 

elaboração de uma gestão tributária se inicia pelo levantamento de dados pertinentes às 

operações realizadas que estejam relacionados, direta e indiretamente, com as questões fiscais 

abrangidas. Esses levantamentos deveriam obter dados sobre os seguintes itens: a) estrutura e 

atividades operacionais da empresa; b) qualificação fiscal de seus estabelecimentos, em face 

dos impostos; e c) particularidades das operações industriais, negócios mercantis e prestações 

de serviços abrangidos pelo planejamento tributário, além de outros específicos aos negócios 

de cada empresa. 

 

Fornecer elementos para a correta gestão tributária do negócio torna-se extremamente 

importante para as empresas. Permiti a tomada de decisões eficiente e eficaz aos 

administradores. Segundo Castro e Monteiro (2013), as empresas estão contando com o apoio 

de estruturas organizacionais e políticas, de diretrizes e de processos específicos para o devido 

gerenciamento das obrigações acessórias. Com isso, é possível maximizar os resultados, 

mediante a redução dos riscos fiscais. Propiciar um controle mais efetivo das informações 

transmitidas regularmente ao fisco. 

 

De acordo com Oliveira et al. (2010), para que se concretize com êxito é fundamental que os 

gestores responsáveis pelas empresas tenham os seguintes atributos: (i) conhecer todas as 
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situações em que será possível o crédito tributário em relação aos impostos não cumulativos, 

tais como ICMS e IPI. (ii) conhecer todas as situações em que será possível o deferimento 

(postergação) dos recolhimentos dos impostos. Isso permite melhor gerenciamento do fluxo 

de caixa. (iii) conhecer todas as despesas e provisões dedutivas da receita permitidas pela 

legislação. (iv) ser oportuno e aproveitar todas as lacunas deixadas pela legislação ainda não é 

o bastante; é preciso ficar atento às mudanças das normas e aos impactos nos resultados da 

empresa.  

 

Diante do exposto, a informação contábil diminui o grau de incerteza e, consequentemente, 

influencia o nível de risco, por conta da adoção de um sistema de informação que torne 

confiável. Segundo Chaves (2010), uma gestão tributária inicia com uma boa revisão fiscal, 

aplicando os seguintes procedimentos: (i) fazer o levantamento histórico da empresa, 

identificar a origem de todas as transações realizadas, para, assim, escolher a ação menos 

onerosa para os fatos futuros. (ii) verificar a ocorrência de todos os fatos geradores dos 

tributos pagos, para analisar se houve cobrança indevida ou recolhimento a maior. (iii) 

verificar se houve alguma ação fiscal sobre os fatos geradores decaídos, pois os créditos 

constituídos após cinco anos são indevidos. (iv) Anualmente, analisar qual a melhor forma de 

tributação do imposto de renda e da contribuição sobre o lucro, fazendo o cálculo de que 

forma (real ou presumida) ocorrerá a menos tributação. (v) levantar o montante dos tributos 

pagos nos últimos cinco anos, com a finalidade de identificar a existência de créditos fiscais 

não aproveitados pela empresa. 

 

De acordo com Cunha (2012), a atividade de gerir os tributos em uma empresa é ampla. 

Requer enormes habilidades e correção na busca do entendimento de todas as operações 

desenvolvidas pela empresa e por todos os seus departamentos. Conforme Lima e Duarte 

(2007), estudar a legislação tributária, suas leis e hierarquias, observar as limitações previstas, 

e delinear as estruturas formais legítimas para a sua atividade econômica proporcionam à 

empresa alternativa de um planejamento tributário, que garante à empresa uma confiabilidade 

no futuro. 

 

Conforme Borges (2011), a gestão tributária em uma empresa processa-se por meio do 

desempenho das devidas atribuições, que são: primeiro, solucionar questões complexas ou 

controvertidas na dinâmica dos impostos incidentes nas operações empresarias realizadas 

pelas diversas unidades da empresa; e, segundo, esclarecer questões tributárias resultantes de 
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lacuna ou obscuridade de lei ou regulamento fiscal. Com isso, será necessário realizar uma 

revisão na legislação tributária, pois tais informações estão contidas nela, além ser 

demasiadamente ampla e complexa, que dificulta o conhecimento de sua totalidade.  

 

Segundo Barbosa (2013), a evolução econômica vem exigindo cada vez mais dos 

profissionais, com a intenção de minimizar custos e despesas, o que ocasiona o aumento dos 

lucros. Torna-se, então, alvo dos empresários a busca da melhoria na gestão tributária. 

Representa um índice financeiro bastante elevado, o qual pode interferir diretamente no 

resultado econômico da empresa. Diante da analise desse autor, com a globalização da 

economia, tornou-se questão de sobrevivência a correta administração da carga tributária. O 

mercado cada vez mais competitivo mostra-se com uma grande necessidade de conhecer e de 

gerenciar informações que auxiliem nas tomadas de decisão que em tempo real podem 

garantir a sobrevivência das empresas.  

 

Segundo Vello e Martinez (2014), os administradores que utilizam o planejamento tributário 

pela prática da evasão fiscal excessiva expõem-se demasiadamente aos riscos legais. Faz com 

que as empresas sejam vistas com maior grau de risco pelo mercado. De acordo com Esnolde 

et al. (2009) a realidade tributária das empresas brasileiras é complexa, traz na maioria das 

vezes, desembolsos financeiros desnecessários, além de causar uma constante insegurança de 

estar ou não cumprindo com todas as obrigações exigidas pelo fisco. Conforme Silva et al. 

(2004), pode ser entendido como um processo de busca de conhecimentos e instrumentos 

eficientes e eficazes e legais, que visa a uma economia de tributos pela exclusão, redução ou 

postergação do custo tributário. Esses autores analisaram que o planejamento tributário é o 

estudo da melhor forma de se recolher tributos. Através do cumprimento da legislação vigente 

e manter-se em dia com o fisco. Como a tributação só se efetiva após a ocorrência do fato 

gerador, fica entendido como o estudo dos impostos ocorridos antes do fato gerador. 

 

Segundo Zanatta e Maroni (2006), o planejamento tributário é uma importante ferramenta, na 

medida em que permite a organização fiscal da empresa e a redução das despesas tributárias. 

Elaborar de maneira eficiente e eficaz é necessário saber quais os impostos e as contribuições 

que as empresas são obrigadas a recolher. Conhecer as formas de tributação e o faturamento. 

De acordo com Borges (2011), conceitua que o planejamento tributário como uma atividade 

técnica realizada no universo da gestão empresarial. Visa projetar as atividades econômicas 

das empresas, conhecer suas válidas e legítimas alternativas estruturais e formais. Assim 
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como as suas respectivas obrigações e encargos fiscais. Mediante meios alternativos e 

instrumentos adequados. Avaliar com possibilidade de anulação, maior redução ou adiamento 

do custo tributário. De outro lado, integra-se harmonicamente à programação global das 

atividades. Conforme Barbosa (2013), o planejamento tributário evitar a incidência da carga 

tributária, reduzir a alíquota ou a base de cálculo, que afeta os custos de produção. Como 

consequência a elevação das vantagens competitivas em relação às demais. Favorecer o 

aumento da margem de lucro.  

 

De acordo com Lima e Duarte (2007), o objetivo do planejamento tributário é alcançar o 

caminho menos oneroso que a empresa escolhe a partir de diversas opções apresentadas pela 

legislação tributária. Com o propósito de impedir uma prestação tributária superior e utilizar a 

prática de uma correta administração dos tributos. Fornece meio e instrumentos legítimos no 

processo de gestão estratégica empresarial competitiva. Segundo Borges (2011), consiste em 

organizar os empreendimentos econômico-mercantis das empresas, por meio do emprego de 

estruturas e formas jurídicas capazes de impedir a concretização da hipótese de incidência 

fiscal ou de fazer com que sua materialidade ocorra na medida ou tempo que lhe sejam mais 

propícios. Trata-se de um comportamento técnico-funcional adotado no universo empresarial. 

 

O planejamento tributário está ligado ao exercício da liberdade individual que o contribuinte 

tem de se auto-organizar perante a empresa (Greco, 2004; Machado et al., 2008); Hulk, 1997; 

Dalmagro, 2011). Segundo Machado et al. (2008), a extrafiscalidade, concessão de 

incentivos, e as opções fiscais na prática visa traçar os fatos tributáveis de determinada 

atividade. Consequentemente, alterná-los da forma menos onerosa para não ultrapassar a 

esfera da licitude. De acordo com Greco (2004), auto-organizar perante a tributação é uma 

necessidade empresarial. Conforme Barbosa (2013), os empresários, como contribuintes, tem 

o direito de estruturar suas atividades. Entretanto, as autoridades fiscais relutaram em aceitar o 

planejamento fiscal como um direito do contribuinte de forma legítima. Contudo, reiteradas 

decisões dos tribunais confirmaram a licitude de tais procedimentos. 

 

O planejamento tributário está previsto na Lei 6.404/76, pela interpretação do artigo 153, 

onde se lê que “o administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o 

cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos 

seus próprios negócios”. De forma mais enfática, Higuchi, Higuchi e Higuchi (2010, p. 62) 

asseveram que “o administrador da empresa terá que escolher o regime de tributação menos 
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oneroso em termos de tributos e burocracia”. Isso significa que o administrador da empresa, 

com respaldo dos contadores e advogados, pode interferir num melhor resultado para a 

empresa, observando os respectivos requisitos à adoção. Portanto, o planejamento tributário 

por parte dos administradores é uma prática essencial para as organizações. No futuro, a 

omissão desta prática irá provocar o descrédito daqueles administradores omissos. 

 

Para que haja um planejamento tributário eficiente e eficaz, as empresas estão contando com 

equipes de profissionais qualificados para assegurar a integridade de tal processo. As 

fronteiras disciplinares já não estão rigorosas. Segundo Iudícibus e Pohlmann (2006), muitos 

estudos são produzidos conjuntamente por profissionais de duas ou mais áreas, tais como, 

Economia, Direito, Contabilidade e Administração. Dessa maneira, contadores e economistas 

se reúnem para investigar o impacto que os tributos causam nas decisões empresariais. O 

contador agrega a visão institucional da empresa que o economista não percebe. Enquanto o 

economista agrega ao contador a capacidade de análise e modelagem econômica. A reunião 

de juristas e economistas deu início às tradicionais linhas de pesquisa do Law and Economics 

(Análise Econômica do Direito), dentre as quais a matéria tributária ocupa lugar de 

relevância. De acordo com Oliveira et al. (2010), o Direito e a Contabilidade são ciências que 

caminham lado a lado, complementando-se desde longa data na evolução de diversas 

sociedades. O Direito é uma ciência das normas obrigatórias que disciplinam as relações dos 

homens em sociedade. Já a Contabilidade é uma ciência que estuda e pratica funções de 

orientação, controle e registro dos atos e fatos de uma administração econômica. Conforme 

Dalmagro (2011), fazer o diálogo entre a Contabilidade e o Direito, viabiliza o 

enriquecimento teórico e pragmático. Demanda planejamento e conhecimentos amplos e 

mantem uma estabilidade na economia de tributo consolida e estende o ciclo de vida da 

empresa, torna-se mais sólida, competitiva e em crescente desenvolvimento.  

 

Segundo Santos e Oliveira (2008), a carga tributária no Brasil é imposta sobre um montante 

significativo das receitas. Por isso, os empresários e os profissionais envolvidos necessitam de 

alternativas rápidas e precisas para a redução de seus custos. Portanto, para que obtenham 

sucesso, é necessário que sejam feitos diversos estudos e análises das informações contábeis 

disponíveis nas empresas. A carga tributária praticada no Brasil representa um montante 

financeiro significativo, o qual interfere diretamente no resultado econômico da empresa. De 

acordo com Hulk (1997, p. 3), “Constata-se que, não importa o grau de desenvolvimento 

econômico ou cultural, o objetivo de pagar menos impostos é uma constante da sociedade”. A 
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preocupação com os custos tributários das empresas deve ser constante. Conforme Lima e 

Duarte (2007), o custo maior para uma empresa é, sem dúvidas, o tributário, que decorre a 

partir do desenvolvimento da atividade econômica da empresa e se agrava mais diante dos 

altos tributos expostos. Segundo Silva et al. (2004), a obrigatoriedade do planejamento 

tributário está condizente com a atual carga tributária.  

 

De acordo com Siqueira et al., (2011), o planejamento tributário tem pouca utilização nas 

empresas. Tornou-se relevante, uma vez que a legislação brasileira no que diz respeito a 

tributos adota um número excessivo de leis e constantes alterações, dificulta aos profissionais 

a interpretação, e de se manterem atualizados. Conforme Cardoso (2003), o controle para fins 

arrecadatórios apoia-se na existência de uma sutil fronteira entre os atos considerados lícitos e 

aqueles que fogem aos limites da intenção de planejar e organizar os débitos tributários, 

partindo para a ilicitude ou para a evasão tributária. Para Dalmagro (2011), o desempenho e a 

vida econômica de uma empresa dependem do conhecimento de diversos conceitos 

direcionados à elisão e à evasão fiscal, considerado como ferramenta de economia tributária, 

já utilizada por contribuintes, visto que são capazes de torná-lo palpável ao universo 

empresarial.  

 

Segundo Machado et al. (2008), os empresários buscam várias maneiras de economizar suas 

obrigações tributárias.  Alcançar situações em que a conduta do agente é estimulada e 

desejada pelo Estado no sentido da elisão fiscal. Para que isso ocorra, é preciso que os 

empresários ajam com bom senso, que visa à continuidade da empresa. De acordo com 

Borges (2011), prende-se a fatores determinantes. O primeiro vem do elevado custo fiscal 

incidente no universo dos negócios. O segundo é a consciência empresarial do significativo 

grau de complexidade, sofisticação, alternância e versatilidade da legislação pertinente. Esses 

fatores exigem das empresas empresariais investimentos para identificar todas as alternativas 

legais disponíveis a suas transações e operações mercantis. 

 

Segundo Vey e Bornia (2010), é utilizado por várias empresas por meio de estudos e análises 

enquadram em formas de tributação mais convenientes. Para Santos e Oliveira (2008), a 

escolha do regime tributário e seu enquadramento definirão a incidência e a base de cálculo 

dos impostos federais. Isso ressalta que cada regime tributário possui uma legislação própria, 

que define todos os procedimentos a serem seguidos pela empresa para definir um 

enquadramento mais adequado. De acordo com Barbosa (2013), a passagem do ano é marcada 
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pelo fim do exercício. Configura uma boa oportunidade para fazer planejamento tributário. 

Traz às empresas aqueles que desejam inovar, reestruturar e rever as práticas contábeis para 

buscar a organização fiscal. Em vista disso, o fisco permite, no primeiro trimestre, que as 

organizações se manifestem perante a opção do regime tributário. Segundo Zanatta e Marone, 

(2006), geram uma análise comparativa sobre a melhor forma de tributação, que permiti fazer 

as devidas comparações para a tomada de decisão. Optar-se por aquela que se apresentar mais 

econômica e define-se pelo sistema mais viável e o que dê menor impacto no resultado da 

empresa.  

 

De acordo com Ribeiro e Mário (2008), vem de uma ação preventiva. Pode ocorrer uma 

situação em que o custo não provenha direto da obrigação tributária principal, e sim, dos 

devedores fiscais acessórios, como a manutenção de escrituração contábil e a apresentação de 

documentos exigidos pelos órgãos competentes, atingindo o objetivo econômico. Segundo 

Borges (2011), no universo da tributação tem sido denominado de várias expressões. Alguns 

estudiosos adotam a terminologia evasões fiscais legítimas; outros, já são adeptos de uma 

maior sofisticação, preferindo a terminologia elisão; e terceiros fazem alusão a um direito à 

economia de impostos ou à figura da elusão tributária. 

 

De acordo com Fabretti (2009), não há mágica no planejamento tributário; apenas análise das 

alternativas e lacunas (brechas) existentes na legislação. Segundo Chaves (2010), no decorrer 

do tempo, o legislador vem procurando eliminar todas as possibilidades que possam surgir 

para reduzir legalmente a carga tributária. Conforme Lima e Duarte (2007), os recursos 

representa maior capitalização do negócio, além da possibilidade de menores preços, pois 

facilita a geração de novos empregos e os recursos economizados poderão ser revestidos em 

novos investimentos.  

 

Cada empresa terá um procedimento específico de planejamento tributário, de acordo com a 

sua realidade. De acordo com Chaves (2010), o planejamento tributário deve ser realizado 

com a utilização das seguintes ferramentas: 

 

a) Legislação tributária (Constituição, CTN etc). 

b) Documentação contábil da empresa. 

c) Livros contábeis e fiscais. 
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d) Guias de recolhimentos e Declarações de Rendimentos, DACON (demonstrativo de 

apuração de contribuições sociais), DCTF (declaração de débitos e créditos tributários 

federais) e PER/DCOMP (programa pedido eletrônico de ressarcimento ou restituição e 

declaração de compensação) e outras declarações que são obrigações próprias de cada 

contribuinte. 

 

Segundo Borges (2011), o processo de elaboração de um planejamento tributário compreende 

cinco etapas em sua operatividade: 

 

a) A pesquisa do fato objeto do planejamento tributário; 

b) A articulação das questões fiscais oriundas do fato em estudo; 

c) Estudo dos aspectos jurídico-fiscais relacionados com as questões decorrentes do fato 

estudado; 

d) Conclusão;  

e) Formalização do planejamento tributário elaborado num expediente técnico-funcional. 

 

Conforme Lima e Duarte (2007), o planejamento tributário é fundamental como instrumento 

empresarial para competir em ambiente globalizado. Sem a informação contábil não há como 

planejar. Os atos e fatos registrados pela contabilidade para auxiliar o empresário nas tomadas 

de decisões. É de extrema necessidade o conhecimento dos empreendedores nas práticas das 

ações voltadas para a aplicação da legislação tributária no desempenho de suas atividades 

econômicas. Com isso, o planejamento tributário não pode ser de forma alguma confundido 

com sonegação fiscal. 

 

Segundo Machado et al. (2008), há tipos e graus de atos ilícitos que podem ser atribuídos à 

prática, que são: penal, extratributária, civil regulatória ou tributária. Por certo, qualquer deles 

terá como consequência afastar a hipótese concreta de planejamento tributário, fazendo com 

que a conduta tomada pelo agente se encontre no plano da infração. Conforme Borges (2011), 

na realidade, o que realmente interessa é esclarecer que no ordenamento jurídico-tributário a 

economia dos custos tributários processa-se numa esfera jurídica caracterizada pela liberdade 

de atuação, isto é, pela ausência de tributação, pela tributação reduzida ou adiada, por entre e 

sobre determinados limites rigorosamente demarcados por princípios constitucionais. 

 



45 

 

Segundo Iudícibus e Pohlmann (2006), alguns estudos dedicam-se a avaliar e prever a 

conduta dos agentes econômicos diante da configuração dos tributos incidentes sobre 

determinado evento ou transação. Tendo a intenção de construir e testar teorias que expliquem 

o comportamento do contribuinte enquanto agente racional que busca maximizar a utilidade 

marginal. Há estudos desenvolvidos a partir da legislação tributária aplicável, em que o 

objetivo é indicar o caminho que leva à minimização da carga tributária das empresas. 

Segundo Muche e Bispo (2008), não se devem apenas à grande variedade de tributos e à 

rapidez com que as leis mudam no Brasil. As contribuições têm assumido uma relevância 

cada vez maior no peso da carga tributária que as empresas adquirem, seja de forma direta, 

via faturamento, ou indireta, por meio do lucro e patrimônio.  

 

Segundo Castro e Flach (2013), as empresas contemporâneas estão tendo a preocupação de 

atuar no mercado da forma o mais transparente possível diante de seus usuários internos e 

externos. A governança tributária ganhou espaço com o desenvolvimento da governança 

corporativa. Pode ajudar a demonstrar transparência, confiabilidade e a proporcionar um 

feedback em relação à gestão. Conforme Castro e Monteiro (2013), as empresas estão 

passando por um processo de modernização. Com evolução para uma governança corporativa 

com viés de tributação surgida para resolver conflitos de interesses entre propriedade e gestão 

nas mesmas. Isso estabelece práticas que visa proteger o direito dos acionistas, em especial os 

minoritários, de abusos dos executivos, principalmente nas decisões estratégicas que ditavam 

os modelos, os métodos e os rumos dos negócios. Segundo Desai e Dharmapala (2005), a 

governança corporativa nas empresas tem efeito positivo. Já nas empresas mal governadas 

não tem efeito significativo. Existem duas explicações para o resultado das empresas em 

relação à valorização da prevenção dos impostos. Primeira, a evasão fiscal é difícil de medir e 

quando utilizada pode ser um erro, e realmente capturar ganhos. Segunda, as ligações entre 

redução do imposto e suspeita de desvio pode indicar que as empresas mal governadas estão 

investindo mais em elisão fiscal. 

 

Conforme Pimenta (2012), nos últimos anos houve regressão por parte dos empresários em 

termos de técnicas tributárias e evolução dos órgãos de fiscalização na análise, pesquisa e 

estudos de técnicas tributárias avançadas. Nessa linha, entra a „governança tributária‟. O que 

se percebe é que na „era da globalização‟ os empresários estão perdendo tempo em não 

mudarem a antiga cultura de tributação. Passarem a utilizar soluções estratégicas de gestão 

empresarial com o intuito de criar na empresa uma forma que a torne mais ágil, controlada e 
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transparente, com riscos fiscais mínimos. Ao mesmo tempo, ampliar sua eficiência, para, 

consequentemente, maximizar seus resultados. Segundo Desai e Dhaemapala (2005), as 

condições em que a atividade de anulação fiscal de uma forma corporativa deve ser valorizada 

integralmente pelas empresas. Investigar a governança tributária das empresas deve ser um 

fator determinante e importante na valorização da economia fiscal corporativa pretendida. 

 

A dispersão do capital de controle das companhias foi uma grande mudança, sendo um dos 

que mais influenciaram o surgimento da governança corporativa. Devido a isso ocorreu a 

constituição de grandes empresas como forma de sociedade anônima. Esse tipo de sociedade 

foi uma importância forma de captação de recursos. Possibilita o expansionismo e o 

considerável aumento das corporações, bem como a concentração do poder econômico nas 

grandes empresas. Porém, houve a manifestação em seu interior de um importante 

movimento, oposto ao da concentração: o da dispersão do número de acionistas, incluindo a 

despersonalização da propriedade (Castro & Monteiro, 2013). 

 

Conforme Vello & Martinez (2014), o planejamento tributário como instrumento de 

governança tributária eficiente e eficaz promove a redução dos tributos explícitos da empresa. 

Desde que executado dentro das regras de boas práticas de governança corporativa e que não 

façam avançar outros custos ou tributos com efeitos superiores às reduções alcançadas e que, 

ao serem implementadas, geram maior eficiência tributária. Segundo Castro & Monteiro 

(2013), a governança corporativa também pode ser intitulada „problema de agência‟, ou 

„problema de agente-principal‟ (agency). Este surge quando o bom andamento de uma parte 

empresarial (a tida como principal) depende das decisões tomadas pela outra (a denominada 

de agente). 

 

De acordo com Cunha (2012), a governança tributária como a prática do controle de todos os 

processos que afetam as informações operacionais dos negócios e dos tributos destinados à 

gestão dos tributos a que uma empresa está sujeita. Incluem os cálculos, a elaboração de guias 

de recolhimento, a escrituração de livros fiscais e a elaboração de obrigações acessórias 

relacionadas aos tributos indiretos sobre insumos, mercadorias, produtos e serviços, 

representando 47% da arrecadação que circula nos negócios realizados pelo Brasil.  

 

De acordo com Raefray (2014), no Brasil começa-se a falar em governança tributária bem 

recente. Alcança o cumprimento pelas empresas, como a boa prática tributária. Leva à revisão 
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dos procedimentos tributários das empresas. Tais práticas estão cada vez mais dependentes da 

adoção de métodos de governança tributária. Os diversos tributos existentes no Brasil, além 

das elevadas taxas, consomem a vida dos empresários e a força das empresas. Tudo isso é 

uma constante nuvem negra da fiscalização, onde é praticamente impossível não haver erros 

nas rotinas tributárias. Segundo Zanatta e Marone (2006), em todo ambiente encontram-se 

diversos tipos de tributos que recaem sobre os produtos e serviços. Toda atividade econômica 

que se pretende executar, de uma forma ou de outra será tributada. O contribuinte pagará os 

tributos diretamente ao setor público, como o IR, ou indiretamente, quando adquire uma 

mercadoria.  Dessa forma, a governança tributária é uma evolução da gestão tributária. Os 

empresários deverão monitorar constantemente suas rotinas tributárias, devido às mudanças 

da legislação e a complexidade do sistema de impostos, podendo significar a sobrevivência, a 

saúde financeira e a competitividade das empresas.  

 

Segundo Castro e Monteiro (2013), as empresas precisam adaptar suas estratégias para uma 

tomada de decisão rápida e precisa. Contar com o apoio de processos padronizados, 

principalmente os informatizados, com o intuito de diminuir os riscos dos administradores, 

sobretudo os das áreas financeiras. Da mesma forma que os responsáveis pelas rotinas do 

cumprimento das obrigações tributárias das organizações. De acordo com Pimenta (2012), os 

empresários precisam parar de se lamentar em relação à alta carga tributária e a enorme 

quantidade de legislação impostas para as empresas. Perdem tempo precioso para criar 

instrumentos tão eficientes e eficazes quanto aos que hoje são utilizados pelo fisco. Com isso, 

depende-se, única e exclusivamente, da cultura de cada empresário. Seu desempenho 

abrangerá não só a credibilidade do mercado, mas também a confiabilidade de seus sócios, 

acionistas, fornecedores, instituições financeiras e clientes. Conforme Cunha (2012), a 

importância da capacitação dos gestores da área tributária, da necessidade de estarem 

atualizados sobre a legislação tributária. Ter um conhecimento aprofundado sobre os 

elementos que compõem a base para o sucesso da governança tributária.  

 

Segundo Castro e Flach (2013), para que a governança tributária sobressair será necessário à 

utilização de oportunidade para que os administradores considerem os aspectos tributários em 

sua administração estratégica. Conforme Castro e Monteiro (2013), a implantação virá 

contribuir para um forte desenvolvimento econômico sustentável, capaz de proporcionar 

melhorias em relação ao desempenho das empresas e, consequentemente, de acelerar os 

resultados, além de facilitar o acesso a fontes externas de recursos. Os autores analisaram que 
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a dificuldade das empresas em ter uma efetiva governança tributária está além de sua 

capacidade de entender a tributação. Devem estar preparadas para cumprir todas as obrigações 

requeridas pelo fisco.  

 

De acordo com Castro e Monteiro (2013), a avaliação de desempenho da governança 

tributária tem elementos que se baseiam em quatro princípios básicos fundamentais: a 

transparência (disclosure), ou divulgação; equidade (fairness), ou justiça; prestação de contas 

(accountability), ou responsabilidade; e respeito ao cumprimento das leis (compliance), ou 

observância. Conforme Cunha (2012), o entendimento e a adequada sinergia entre três 

elementos são condições necessária para o sucesso da governança tributária, constituindo no 

domínio pleno: dos gestores dos processos, das pessoas e das tecnologias, além das constantes 

atualizações em relação às legislações e normas tributárias. 

 

Conforme Castro & Flach (2013) o princípio da moralidade e da ética nos negócios estipula 

que os planejamentos tributários não devem ser criados apenas por razões comerciais. A 

legalidade descreve a respeito da observância das leis tributárias (legais e infralegais) quando 

da condução dos negócios da empresa. Segundo Pimenta (2012), a gestão da carga tributária, 

considerada como vilã deve estar embasada em alguns conceitos éticos, legais, fiscais, 

contábeis, econômicos e financeiros, de forma a transformar o que se descrevia como 

„planejamento tributário em governança tributária‟. De acordo com Pimenta (2012), prende-se 

às práticas de obediência a vários princípios: agir com moralidade e ética, dentro de uma 

legalidade. Busca preservar a reputação e a dignidade dos administradores, almeja a 

lucratividade do negócio, o que exigirá muita percepção e criatividade dos profissionais 

envolvidos. 

 

Diante do exposto, os empresários passam por dificuldades para manter suas empresas 

competitivas no mercado, seja pela falta de financiamento e de mão de obra qualificada, seja 

pelos custos de manutenção e aquisição, transporte, armazenagem, seja pelas oscilações do 

câmbio, entre outras. Trata-se de empecilhos ao desenvolvimento econômico, mas não se 

pode deixar de mencionar aquele que mais se destaca: o custo tributário. Este acaba por 

onerar as empresas, desestimular os empresários e elevar significativamente o “Custo Brasil”. 

Isto significa o preço pago para manter uma empresa em território brasileiro, ou seja, a 

manutenção das condições para produzir e entregar o produto (bem ou serviço) ao mercado 

(Vey & Bornia, 2010). 
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2.4 Reestruturações societárias & planejamento tributário 

 

A percepção do ditado popular de John L. Beckley de que "as pessoas não planejam fracassar, 

elas fracassam por não planejar" está atrelada a uma realidade cada vez mais forte no atual 

cenário econômico brasileiro. O planejamento tributário tem se tornado uma ferramenta 

indispensável para o sucesso das empresas, viabiliza a potencialidade de suas atividades. Para 

Reestruturar a sociedade em busca da economia de tributos egundo Uzeda e Monterio (2014), 

as empresas precisam adotar práticas de gestão e operação que contemplem o conjunto de 

ações integradas com a administração de tais tributos. Para contribuir com um 

desenvolvimento econômico sustentável, proporcionar melhorias no desempenho das 

empresas, acelerar resultados e facilitar o acesso a fontes externas de recursos. 

 

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), órgão de segunda instância 

administrativa, ligado ao Ministério da Fazenda, analisa as ocorrências que podem ser 

consideradas economia lícita de tributos ou se enquadram como evasão fiscal (Dalmagro, 

2011). Segundo Vey & Bornia (2010), a reorganização societária, como forma de 

planejamento tributário, pois pode aceitar ou não os atos praticados. As empresas devem estar 

atentas para não cometer ato ilegal. Nesse momento, devem passar pela análise dos institutos 

da elisão e evasão fiscal. Conforme Cardoso (2014) a combinação de negócios, definidos 

como reorganização societária, as empresas podem se reestruturar desde a forma simples até a 

complexa, que representa queda na arrecadação. O fisco manifesta-se ao contrário a tais 

operações, mesmo que isso não signifique ilegalidade no processo. De acordo com Stromeier 

(2009), o contador é um profissional qualificado para assessorar e participar ativamente nos 

processos de reorganização societária e de planejamento tributário das sociedades. 

 

Segundo Dalmagro (2011), o contribuinte preocupa-se com o bem-estar de seus negócios, 

pois calcular o custo tributário faz parte de sua rotina. As empresas se veem pressionadas pela 

tributação. Como solução para o seu desempenho, por meio do planejamento tributário, 

buscam a reestruturação societária. Criam mais oportunidades e fortalecem a economia, além 

de sair da zona de falência. Segundo Barbosa (2013), o conhecimento apurado das operações 

dentro do ambiente empresarial e dos dispositivos legais vigentes identifica a forma mais 

econômica de organizar os custos tributários.  
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Conforme Strohmeier (2009), os efeitos abordados serão aqueles referentes ao imposto de 

renda da pessoa jurídica. Com a realização deste tipo de reorganização, as empresas utilizam a 

ferramenta que visa além de outras intenções, à compensação de prejuízos fiscais. De acordo 

com Silva et al. (2004), os prejuízos fiscais podem ser compensados em situações específicas, 

por meio desses dois institutos. No que diz respeito à incorporação, poderá ser realizada a 

compensação quando houver a incorporação de uma empresa superavitária, com lucros 

acumulados, por uma deficitária, em que possui prejuízos acumulados. Porém, embora se trate 

de uma situação atípica, é perfeitamente possível. Assim, justifica-se a economia da operação 

não visou unicamente a de beneficiar-se tributariamente. Já no caso de cisão a compensação 

de prejuízos poderá ocorrer quando a cisão for parcial, sendo permitido que a empresa cindida 

compense seus próprios prejuízos de forma proporcional à parcela remanescente do 

patrimônio líquido. De acordo com Silva et al. (2004), tais operações evita-se a tributação do 

imposto de renda sobre a apuração de ganho de capital da operação que, na realidade, se 

constitui como uma operação de compra e venda. A redução tributária para a empresa em 

caso de ganho de capital será de 15% sobre ele, conforme a legislação do imposto de renda. 

 

Segundo Silva et al. (2004), as operações de reorganização societárias não eram declaradas 

como de aquisição. Mesmo não sendo utilizadas com este efeito, é a mais praticada pelas 

empresas. O que se confirma tanto pela sua participação em relação ao total de empresas 

quanto pela participação em relação ao total de processos. Conforme Shingaki (1994) a partir 

da própria legislação societária, definiu-se que a escrituração de uma empresa será feita 

conforme a mesma Lei das S/A e que os princípios de contabilidade serão geralmente aceitos. 

Quando houver exigências tributárias que modifiquem determinado tratamento contábil, serão 

adotados registros extracontábeis para atender o fisco. 

 

Na batalha constante entre o contribuinte e o fisco, Segundo Weber (2008), o planejamento 

tributário é um procedimento adotado pelo contribuinte por meio da elisão fiscal. Na outra 

extremidade, o fisco, diante de sua vontade impiedosa de arrecadar, não vê com agrado esta 

tendência de reorganização societária, pois enseja a redução da carga tributária. De acordo 

com Santos (2013), ao analisar a avaliação de desempenho, alude com tais operações, na 

maioria das vezes, podem ter por objetivo promover o planejamento tributário. Compensa 

perdas de uma sociedade com lucros de outra do mesmo grupo. Observa sempre os limites 

admitidos pela lei quanto à reorganização da atividade, para que a sociedades distintas se 

dediquem a segmentos específicos da empresa explorada, ou aos ganhos decorrentes de 
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economia de escala. Nesse contexto, percebe-se a importância que as reorganizações 

societárias têm alcançado nos últimos tempos por diversos fatores, tais como: 

mercadológicos, econômicos, financeiros, administrativos, tecnológicos, societários ou, 

mesmo, pela forma desburocratizada como essas operações promovem alterações 

empresariais com o intuito principal de fazer a desoneração do custo tributário. 

 

Há polêmicas quanto aos atos e fatos que cercam o planejamento tributário por meio de 

reorganizações societárias, sejam lícitas ou ilícitas. As controvérsias surgem em função de 

divergências quanto à matéria doutrinária e a sua aplicação. O CTN, em seu art. 110, dispõe 

sobre a impossibilidade de alterar a definição, os conceitos e as formas de direito privado na 

legislação tributária. 

 

Art. 110 – A Lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de 

institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados expressa ou implicitamente, 

pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do 

Distrito Federal ou Municípios, para definir ou limitar competências tributárias (Lei n. 

5.172, 1966, p. 1). 

 

Para agenciar operação de reorganização societária, deve-se observar a legislação societária e 

fiscal, para que não haja desconsideração do ato ou negócio jurídico. É preciso observar se 

todas estão direcionadas para o fim específico econômico, que pode ser a redução de seus 

custos operacionais ou a diminuição da carga tributária. Cada vez mais os grandes grupos 

econômicos tomam conta de determinadas atividades produtivas, concentrando o poder da 

economia (Weber, 2008). 

 

A reorganização societária utilizada como planejamento tributário é um procedimento correto 

e lícito desde que seja realizado conforme as normas legais. Ao proceder a tais operações, é o 

manifesto que está procurando obter resultado positivo numa determinada operação, seja ela 

ligada diretamente ao custo de sua operação ou à redução de sua carga tributária (Weber, 

2008). 

 

Com as analises desses autores percebe-se que a utilização das operações de reorganização 

societária teve seu crescimento amparado em benefícios fiscais. Há, inclusive, justificativas 

pelo interesse na concentração empresarial para alcançar resultados mais interessantes ao 

mercado no futuro. Forma-se a cultura de que tais institutos são utilizados para a obtenção de 
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benefícios. Este estudo demonstrou a existência do interesse tributário em muitas das 

operações de reorganização societária realizadas, pois nota-se claramente pelos dados da 

pesquisa realizada que os institutos de incorporação e cisão, os quais permitem a 

compensação de prejuízos fiscais, são bem mais utilizados, sendo abandonado o instituto da 

fusão, o qual não possibilita tal compensação tributária. 

 

2.5 Estudos contemporâneos sobre planejamento tributário em reorganizações 

societárias 

 

O processo de reorganização societária, conforme D‟silva e Joseph (2013), é necessário para 

combater os desafios impostos pelo atual ambiente de negócios. Esse processo consiste em 

reorganizar os ativos e passivos através de ações conscientes voltadas para a promoção de 

melhoria nos fluxos de caixa organizacionais e para tornar a empresa reorganizada mais 

rentável e eficiente. O processo de reorganização societária pode ser implementado através de 

vários fatores, mas, geralmente tem relação com o posicionamento competitivo empresarial, 

ou como alternativa de sobrevivência em um clima econômico adverso, ou ainda, voltadas 

para um novo equilíbrio em uma direção totalmente nova e mais favorável para a empresa. 

Esses autores analisaram que o processo de reorganização societária alcançar o sucesso em 

termos de perfil organizacional, como também e principalmente gera valor para os acionistas. 

Através de um estudo de caso verificaram que a maioria das empresas tem respondido 

favoravelmente ao processo de reestruturação societária. Ajudou de forma positiva em 

aumentar a sua margem de rentabilidade. As conclusões desses autores são que a 

reestruturação societária deve ser realizada no caso de uma empresa enfrenta problemas. 

Deverá identifica-los e, consequentemente, planejar e realizar de forma sistemática. 

 

Segundo Dhingra e Aggarwal (2014), a reestruturação societária se tornou muito popular ao 

longo dos anos, especialmente durante as últimas duas décadas, devido às rápidas mudanças 

que têm ocorrido na indústria dos negócios. Esses autores analisaram que este tipo de ação é 

normalmente feito quando existem problemas numa empresa, que pode causar dano 

financeiro e colocar o negócio global em perigo. Através de uma reestruturação societária 

pode reduzir tais danos e melhorar o negócio. Através de um estudo de caso Dhingra e 

Aggarwal (2014) argumentam que, devido à globalização e em função da necessidade de 

adaptação e sobrevivência, as empresas agora têm de enfrentar, mais do que nunca, não só a 

concorrência do mercado interno, mas também a de grupos empresariais de todo o mundo. As 
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conclusões desses autores indicam que o objetivo da reestruturação societária é maximizar a 

riqueza para os acionistas e a busca de crescimento, gerar, simultaneamente, benefícios 

organizacionais por economias de escala, ganhos financeiros e de marketing, maior 

diversificação, redução da instabilidade, concentração de lucros, melhor organização de 

estoque, maior impulso no mercado interno, ganhos de participação de mercado, além de 

ajudar também no aumento do tamanho da firma e no alcance dos mercados globais de forma 

mais rápida.  

 

De acordo com Webber (2010), a tributação em todo o mundo aumenta as obrigações fiscais, 

complicando substancialmente o processo de gestão das empresas. Esse autor analisou que 

tais empresas possuem vida de regra, uma presença comercial substancial em outros países, 

podendo ser redomiciliadas para os novos locais, usufruindo de taxas e políticas fiscais mais 

atraentes através de estudos em presas, o referido autor afirma que desafios para evitar os 

custos tributários surgiram nas empresas norte-americanas que as forçaram a mudar para 

esquemas de gestão em nível corporativo, atráves de reincorporação das operações que 

tiveram impacto insignificante sobre atividades operacionais. Esse autor afirma ainda que a 

maioria das empresas nacionais quando se funde com uma empresa estrangeira leva em 

consideração e/ou é motivada por aspectos fiscais e tributários. As conclusões desse autor 

indicam que essas oportunidades podem não existir para todas as empresas. Assim, seria 

necessário que houvesse outros incentivos para fazer a incorporação. Além disso, deve haver 

melhores maneiras para determinar se a reestruturação tem outros objetivos do que minimizar 

os impostos. Além disso, esta ação é necessária para competir com eficaz contra empresas 

estrangeiras, já que as leis fiscais americanas aumentaram o seu custo de fazer negócios. 

 

Segundo Kuppuswamy, Serafeim e Villalonga (2014), os objetivos da reestruturação podem 

ser desde a diversificação das empresas, até beneficios no mercado de trabalho. Esses autores 

analisou a eficiência do mercado de capitais, mercado de trabalho, e produtos no valor de 

empresas diversificadas em relação aos seus segmentos. Através de um estudo utilizando 

dados sobre as empresas diversificadas de 38 países num período de 15 anos. Tal autor lembra 

que a avaliação de tais fatores depende, dentre outras coisas, da infraestrutura institucional de 

um país, onde a empresa busca explorar, por exemplo, alterantivas como o financiamento das 

diversas atividades por meio de benefícios entre países com características institucional 

diferentes. As conclusões desse autor mostram que os resultados mostram que a diversificação 

pode ter beneficio na presença de diversificação no mercado de trabalho.  
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Conforme Zittei, Oliveira e Lugoboni (2014), a possibilidade da combinação de negócios, 

geralmente pode ser associada como forma de planejamento tributário. Esses autores 

analisaram que utilizada de vários procedimentos de reorganização societária tais como: 

fusão, cisão e incorporação, na tentativa de obter uma economia fiscal e fazer frente à alta 

carga tributária. Fazendo, por meio das mesmas, com que elas se tornem mais competitivas e 

lucrativas. Através de um estudo descritivo e documental e o tratamento dos dados pelo 

método quantitativo os resultados desses autores indicam que as combinações de negócios são 

instrumentos de suma importância, alavanca as receitas, amplia mercados e combate 

concorrentes.  

 

Segundo Dyreng, Lindsey e Thornock (2011) os aspectos fiscais desempenham um papel 

importante para determinar a localidade das controladas. Esses autores analisaram através de 

estudos de casos empresas aspectos atinentes à governança são questões determinantes para as 

decisões de incorporação. Consistem em estratégias para evitar a evasão fiscal, aliando as 

políticas tributárias a aspectos de compliance, exigindo relatórios combinados sobre os efeitos 

das alterações e adequação delas às regras da empresa e do país e/ou região, além de 

declarações relativas aos tributos corporativos que serão exigidos para realizar uma análise 

financeira conjunta. As conclusões desses autores indicam que as empresas que utilizam o 

planejamento tributário incorporando filiais em outro estado, mostram que o feito do imposto 

é mais atraente. Nesse sentido, as leis corporativas parecem permitir às empresas reduzir os 

encargos fiscais. 

 

Conforme Minnick e Noga (2010), a governança corporativa afeta as diferentes estratégias de 

gestão fiscal de uma sociedade, sendo uma ferramenta eficiente e eficaz para melhorar o 

desempenho global de uma empresa através da redução de impostos no longo prazo. Esses 

autores analisaram que governança tributária desempenha um papel importante na gestão 

fiscal, através de dados recolhidos de um conjunto de 500 empresas de 1996 a 2005. Os 

resultados desses autores indicam que a governança de tributos pode ajudar a melhorar o 

desempenho da empresa e aumentar o valor do acionista. Porém, para Wahab e Holland 

(2012) esse tipo de atividade, apesar de trazer significativos benefícios fiscais, pode também 

gerar altos níveis de risco e custos caso haja informações fiscais insuficientes, dificultando o 

exercício de mecanismos de controle tributário. 
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Segundo Barros (2014), estratégias de reorganização societárias é a constituição de Holdings, 

percebidas como medidas legais que possibilitam a realização de uma multiplicidade de 

negócios jurídicos empresariais, concentrando a administração e, ao mesmo tempo, a 

fragmentação das atividades – que seguirão sob o seu controle nuclear. Esse autor analisou 

que as Holdings resultam, nesses casos, em uma recombinação das reestruturações societárias 

e organização do patrimônio dos acionistas. As conclusões desse autor indicam que a 

formalidade legal de Holdings demonstra o objetivo de produzir a evasão fiscal que é o 

comportamento do contribuinte tipificado por utilização de meio ilícito para evitar o 

pagamento de tributo. 

 

Um dos processos, de reorganização societária, mais utilizado pelas empresas são as fusões e 

aquisições (F&A). Conforme Reddy (2015), as estratégias de controle corporativo, que 

incluem fusões, aquisições e acordos internacionais representam questões institucionais 

relevantes. Esse autor analisou que tais operações têm como objetivo atrair maior fluxo de 

investimentos provenientes de outros mercados desenvolvidos e emergentes, flexibilizando as 

regras de investimento e oferecendo isenções fiscais. Através de estudo de caso empresas esse  

autor sugere um conjunto de diretrizes para enquadramento institucional, defendendo o 

investimento estrangeiro direto através de aquisições. As conclusões desses autores indicam 

que as empresas passaram a ter acesso o mais amplo no mercado com suas variedades de 

produtos e serviços, maiores valorização. 

 

De acordo com Alexandridis, Petmezas e Travlos (2010) o objetivo fundamental de F&A é a 

geração de sinergias que podem, por sua vez, promover o crescimento das empresas, 

aumentando o poder de mercado, maximizando a rentabilidade e aumentando a riqueza dos 

acionistas. Esses autores analisaram através de uma analisa utilizando uma amostra global que 

cobre 39 países de todos os continentes que as operações de F&A, muitas vezes, implicam em 

formas mais equilibradas entre as partes envolvidas, conquistando em outros países mercados 

mais competitivos. Os resultados desses autores indicam que é comum ter como objetivo nas 

F&A a competição. As aquisições geram ganhos, mas a distribuição de empresas-alvo 

depende do grau de concorrência no mercado para controle corporativo. 

 

Conforme Erel, Liao e Weisbarch (2012), um terço das F&A no mundo é de empresas de 

diferentes países. Esse fato vem da economia cada vez mais integrada. Por causa disso, as 

fusões transfronteiriças tendem a se tornar ainda mais importantes no futuro. Esses autores 
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analisaram atraves de uma amostra de 56.978 de empresas que utilizaram operações de fusões 

ocorridas entre 1990 e 2007, as chances de aquisição de uma empresa em um país vizinho são 

substancialmente mais elevados do que as empresas de países distantes, obtendo maior 

desenvolvimento econômico. Estas operações tornam-se mais atraentes para as empresas 

adquirentes devido a fatores específicos de cada país, tais como a valorização da moeda e 

desempenho macroeconómico. As conclusões desses autores indicam que um importante fator 

determinante do padrão de fusões entre países é a moeda em movimentos. Assim, duas 

empresas irão se fundir quando sua combinação aumenta o valor (ou utilidade) a partir da 

percepção dos gerentes da empresa incorporante. 

 

Segundo Sedláček e Valouch (2014), as F&A são uma alternativa utilizada e respeitada para o 

crescimento orgânico da empresa, sendo um canal importante de redistribuição de capital. O 

processo é realizado por vários fatores de natureza local, regional, nacional e global, podendo 

conduzir, ou não, a um resultado final bem-sucedido. A questão central, ressaltada por Child 

et al. (2001), Barros (2003) e Jordão e Souza (2013) e Jordão et al. (2014), porém, é que ao 

lado do grande volume de F&A que vem se processando no Brasil e no mundo, muitas delas 

acabam por não ser bem-sucedidas sob a perspectiva de geração de valor. Por isso, Sedláček e 

Valouch (2014) afirmam ser necessário analisar os métodos de avaliação e delinear o 

procedimento correto antes de usar o método de fluxo de caixa descontado adaptado às 

condições da empresa no mercado. Especificamente sobre os métodos de avaliação, esses 

autores ressaltam que devem ser considerados fatores de risco e reflexão. A formação do 

preço final de uma empresa que está sendo adquirida ou fundida é afetada por um elevado 

número de fatores e pelos riscos inerentes ao negócio. No entanto, não existe um preço 

claramente definido, uma vez que este é diferente para cada adquirente, dependendo do que a 

empresa pretende fazer com a empresa-alvo, se a situação financeira da(s) empresa(s) for(em) 

boa(s), e de quanto capital a adquirente puder dispor para realizar o investimento na empresa-

alvo. Caso esses fatores existam em condições favoráveis, é possível para a investidora 

realizar a combinação de negócios e alcançar o crescimento desejado, ou verificar de que 

forma terá lugar à outra entidade combinada. A ideia geral defendida pelos autores é que uma 

adquirente deve realizar a reestruturação se o valor presente líquido esperado para os 

proprietários da entidade combinada for positivo. 

 

De acordo com Sedlaček, Hyblova e Valouch (2015), as operações de F&A estão relacionadas 

intimamente a fatores como um crescimento econômico global estável, a contínua 
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liberalização na política de investimento, a implementação da estratégia de 

internacionalização em grande escala e os processos de reforma, que, em conjunto, podem 

levar à criação de condições favoráveis para os negócios e investimentos. Esses autores 

analisaram através de analises das atividades de F & A em desenvolvimento na Europa e na 

Ásia. Esse tipo de reestruturação tem como principal motivo à obtenção de vantagens 

microeconômicas das entidades participantes, assim como a geração de maior riqueza para os 

proprietários, se bem-sucedida. As operações de F&A, segundo os autores, estão 

prevalecendo às operações locais com registro de interesse dos investidores (de empresas 

multinacionais) nos mercados europeus e asiáticos. Mais do que isso, as conclusões desses 

autores indicam um aumento de tais atividades no futuro próximo tanto para os compradores, 

quanto para as empresas-alvo, principalmente na China e nos países em desenvolvimento. 

 

O desenvolvimento empresarial através de procedimentos de F&A, segundo Nazarova (2015), 

pode ter o impacto negativo sobre o preço de grupos empresariais, podendo se relacionar à 

criação ou destruição de valor, dependendo de fatores que vão desde a determinação se a 

empresa foi cuidadosamente valorizada pelo mercado (se ela está sobrevalorizada ou 

desvalorizada), bem como a definição da forma pela qual o mercado responde a essas 

transações, visando criar negócios ideais dentro da estrutura societária diversificada. Essa 

autora analisou através de um estudo de caso que o sucesso de tais negócios passa pela 

otimização da estrutura organizacional e pela criação de um modelo de gestão empresarial 

claramente definido para suportar o processo de crescimento e desenvolvimento constante por 

meio de tal tipo de reestruturação. Esse modelo é necessário porque as empresas precisam 

tentar penetrar e se manterem nos mercados, fazendo que sua presença seja em diferentes 

negócios e em diferentes classes de produtos. As conclusões dessa autora indicam que a 

diversificação não tem um efeito destrutivo sobre o valor de uma empresa multi-empresarial 

internacional que constrói a sua carteira com base no sucesso de determinadas marcas e áreas 

de negócio. 

 

Segundo Jordão e Souza (2013) e Jordão et al. (2014), um dos mecanismos que colabora para 

a geração de valor e o sucesso desse tipo de operações consiste no sistema de controle 

gerencial pós-aquisição. Os resultados observados pelos autores indicam que, uma vez que a 

reestruturação foi realizada, os gestores devem prestar especial atenção nas regras que pesam 

sobre a gestão e o controle pós-união para estimular que os objetivos almejados para a 

operação sejam auferidos. As conclusões obtidas por Jordão e Souza (2013) indicam que 
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foram observadas mudanças no sistema de controle da adquirida derivadas da nova estratégia 

orientada para resultados introduzida pela adquirente com a intenção de transformar a 

empresa adquirida na líder mundial do setor em dez anos; e que a implementação de tal 

estratégia implicou modificações no controle gerencial que passou a ser exercido por uma 

combinação de aspectos do controle de qualidade, do controle cultural, do controle de 

produção e do controle financeiro. 

 

Outro tipo de reestruturação societária realizada pelas empresas, de acordo com Alimema 

(2015), consiste na cisão, sendo essa uma operação que se torna cada vez mais popular. 

Porque muitos investidores, administradores e gerentes acreditam que podem comandar com 

mais eficiência se as empresas fossem geridas separadamente, em vez de fazerem parte de 

uma mesma empresa. A cisão envolve a separação dos negócios corporativos através da 

criação de uma ou mais entidades. Existem dois tipos de operação de cisão que podem ser 

realizadas entre a empresa cindida, ao transferir seus ativos; e a outra empresa que, por vezes, 

acaba adquirindo tais ativos. Nesse sentido, existe a cisão completa (total) com liquidação da 

entidade original; e parcial, onde há a possibilidade de ramificar uma subsidiária sem liquidar 

a entidade anterior. Essa autora analisou as possibilidades legais para a cisão de empresas 

estrangeiras controladas ao abrigo da legislação albanesa. As conclusões dessa autora indicam 

que essa operação possa ser viável, a mesma deve incluir os princípios, procedimentos, 

auditoria; assim como devem ser observadas condições de validade para a realização de uma 

cisão parcial por e entre as sociedades de economia mista ou de responsabilidade limitada. 

 

A cisão corporativa, de acordo com Kim (2011), é uma ferramenta muito útil para as 

empresas se organizarem, resgatando-as, por vezes, de dificuldades financeiras. Esse autor 

analisou através de estudo de caso em empresas coreanas que tal estratégia tem benefícios que 

incluem (i) aumento da eficiência de gestão, (ii) melhoria na estrutura de governança 

corporativa, e (iii) redução de informação divergente. As conclusões obtidas por Kim (2001) 

indicam que as empresas esperam por meio de restruturação através de cisão racionalizar a 

gestão, aumentando a eficiência do negócio e retorno máximo de lucro. Portanto, um novo 

quadro de reestruturação societária deveria ser organizado de modo que a corporação 

pertinente pode ser viável em qualquer situação. Uma questão importante do processo de 

sucessão da empresa que está sendo a falta de liquidação eficiente entre os acionistas e os 

credores. Outro obstáculo seria preparar medidas de proteção para os credores com garantias e 
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sem garantias, buscando cuidar, pelo prisma da governança, do interesse de todas as partes 

interessadas.  

 

2.6 Notas finais 

 

As constantes mudanças que ocorreram e estão ocorrendo no mercado em decorrência do 

fenômeno da globalização têm exigido das empresas uma melhor adequação em suas 

estruturas e processos, adotando modelos societários diferentes dos definidos em seus planos 

organizacionais originais. Uma das alternativas poderá ser a reestruturação societária 

realizada por meio de fusão, cisão, incorporação, constituição de novas sociedades, dentre 

outras formas de transformação organizacional, ou a reorientação de procedimentos 

operacionais, administrativos, contábeis e tributários relativos às mesmas. Especialmente nas 

ultimas duas décadas, as reorganizações societárias estão se fortalecendo nos mercados em 

nível global. Grande parte das mesmas decorre de estratégias adotadas pelas empresas para 

fazerem frente ao aumento das pressões competitivas, para gerarem inovações, reduzirem 

custos ou proporcionarem acesso a mercados, insumos, recursos financeiros e tecnologias; e/ 

ou para proporcionarem incrementos de receitas, melhorias nos resultados, maior capacidade 

de investimento, além de redução de custos/despesas, diversificação de atividades, maior 

visibilidade (marketing/propaganda), aumento da participação de mercado, e 

consequentemente, geração de valor para os acionistas. 

 

Os processos de reestruturação envolvem empresas de diferentes setores, atividades, negócios, 

tamanhos e localidades. Além dos aspectos estratégicos, societários e mercadológicos 

supramencionados, esse tipo de operação tende a se relacionar com aspectos fiscais e 

tributários, em função de guerras fiscais e incentivos fiscais concedidos por estados e países 

para trazerem as empresas para sua região e gerarem empregos diretos e indiretos, assim 

como fomentarem o desenvolvimento econômico. Sem embargo, por vezes se observa até 

mesmo a isenção de impostos, taxas e contribuições de melhoria, gerando considerável 

economia tributária. Outras vantagens de restruturações se dão porque com a junção de duas 

ou mais empresas, essas podem se tornar mais robustas e aumentando a força e o poder de 

concorrência, podendo conseguir maior investimento, credibilidade, reconhecimento e 

probabilidade de lucro. Todavia, os processos de reorganização societária não são isentos de 

críticas ou problemas, pois há possibilidade de supervalorização Dos negócios e potenciais 

sinergias correlatas, além de riscos relativos a cada operação. Porém, pesquisas recentes 
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afirmam que há um considerável número de investidores optando por esse tipo de 

investimento ao invés de aplicarem seu capital em novos negócios – o que pode gerar uma 

expansão no volume e valores envolvidos em tais operações. Finalmente, vale dizer que uma 

boa gestão tributária com o adequado dimensionamento do planejamento e da governança em 

tributos são aspectos que podem e devem ser utilizados como ferramentas gerenciais que 

suportem a tomada de decisão nesse tipo de investimento, auxiliando no controle, na 

prevenção, na previsão e, especialmente, na redução das obrigações tributárias. 

 

Atualmente, com a excessiva carga tributária praticada no País e tendo em vista a 

globalização mundial e a competitividade no mercado, as empresas têm seus custos 

aumentados. A partir daí, a disputa por conquistar o cliente se efetiva em função da empresa 

mais bem estruturada, financeira e administrativamente. 

 

Para que haja um planejamento tributário eficiente e eficaz, é preciso conhecer os princípios 

constitucionais, bem como os princípios contábeis. Cada vez mais, as empresas vêm exigindo 

resultados dos profissionais. Desta forma, aqueles da área tributária precisam aprimorar o 

nível de conhecimentos sobre gestão tributária empresarial, sobretudo para operarem em 

regiões onde os tributos impactam expressivamente a competitividade e o desempenho 

econômico-financeiro das empresas. 

 

É importante para os profissionais que atuam no ramo conhecerem os tributos que incidem 

sobre as atividades das entidades nas quais eles trabalham, verificando sempre quais 

dispositivos da legislação tributária são pertinentes a essas atividades. Tendo um cuidado 

minucioso com a interpretação das leis que contribuem para uma boa gestão tributária. O 

pesado custo tributário requer constantemente do profissional a prática de gerenciamento 

eficaz, preservando a continuidade dos investimentos.  

 

Diante deste contexto, o planejamento tributário consolidado na adoção de medidas lícitas que 

possam reduzir o custo tributário vem sendo buscado no sentido de encontrar formas legais 

para reduzir o pagamento de tributos ou postergar (comumente denominada "elisão fiscal"), 

levando em consideração as mudanças da legislação tributária, para otimizar os lucros 

empresariais e para a manutenção dos negócios. Trata-se de uma previsão das necessidades e 

realizações, sendo o contador figura de destaque no momento de implementar essa ferramenta 

valiosa de gestão. 
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3 Metodologia da Pesquisa 

 

Neste capítulo, descrevem-se os procedimentos metodológicos que orientaram a consecução 

da pesquisa desenvolvida e detalham-se a tipologia da pesquisa e abordagem metodológica, a 

estratégia de investigação, as unidades de análise e observação, as delimitações teóricas e 

metodológicas, os critérios de seleção das empresas e dos respondentes, os procedimentos de 

coleta e análise de dados, os pressupostos testados, as variáveis analisadas,  as limitações da 

pesquisa e as formas de contorná-las. 

 

3.1 Tipologia de pesquisa e abordagem metodológica 

 

A pesquisa científica compreende o conjunto de abordagens técnicas e os processos utilizados 

para formular e resolver problemas de aquisição objetiva do conhecimento, de uma maneira 

sistemática, tendo por objetivo encontrar soluções para os problemas propostos, mediante o 

emprego de métodos científicos (Viera & Zouain, 2004; Collis & Hussey, 2005; Cervo, 

Bervian & Silva, 2007; Vergara, 2009; Marconi & Lakatos, 2010). Esses métodos consistem 

em buscar ou procurar resposta para algo - ou seja, um problema que alguém queira saber a 

resposta com base em uma lógica ou forma de pensamento que subsidia a estratégia de 

pesquisa adotada e a forma de investigação escolhida, na tentativa de responder ao problema 

que se propõe a solucionar. 

 

O método científico surgiu como uma tentativa de organizar o pensamento investigando onde 

pretende chegar. Segundo Cervo, Bervian e Silva (2007), é a ordem que se deve impor aos 

diferentes processos necessários para atingir determinado fim ou um resultado almejado, 

constituindo um conjunto de processos empregados na investigação e na demonstração da 

verdade. Este não pode ser inventado, pois depende, fundamentalmente, do objeto da 

pesquisa. Para esses autores, existem dois métodos possíveis para conduzir uma investigação 

científica: 

 

a) Método Científico - quer descobrir a realidade dos fatos, e estes, ao serem 

descobertos, devem, por sua vez, guiar o uso do método. Segue o caminho da dúvida 

sistemática, metódica, que não se confunde com a dúvida universal dos céticos, cuja 

solução é impossível. Deve ser aplicado de modo positivo, e não de modo normativo. 

Ou seja, a pesquisa positiva deve preocupar-se com o que é, e não com o que se pensa 
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que dever ser. Os processos para que serve este método são a observação, a descrição, a 

comparação, a análise, a síntese, a coleta de todos os dados possíveis e a hipótese que 

procura explicar provisoriamente todas as observações de maneira simples e viável. 

b) Método Racional - também é cientifico, apesar de os assuntos a que se aplica não 

serem realidade, fatos ou fenômenos suscetíveis de comprovação experimental. Seu 

ponto de partida, de acordo com Cervo, Bervian e Silva (2007), é a observação dessa 

realidade ou a aceitação de certas proposições evidentes, princípios ou axiomas, para, 

em seguida, prosseguir por dedução ou indução, em virtude das exigências unicamente 

lógicas e racionais.  

 

Na pesquisa ora descrita utilizou-se o primeiro destes métodos. 

 

Para Vergara (2009), método é um caminho, uma forma e uma lógica de pensamento. Existem 

três tipos de método para ocasionar uma pesquisa científica: 

 

a) Hipotético-dedutivo - trata-se de uma herança da corrente epistemológica 

denominada "positivismo", a qual vê o mundo como existindo, independentemente da 

apreciação que alguém faça dele e independentemente do olho do observador;  

b) Método fenomenológico - opõe-se à corrente positivista, para afirmar que algo só 

pode ser entendido a partir do ponto de vista das pessoas que estão vivendo e 

experimentando, tendo caráter transcendental, subjetivo;  

c) Método dialético - tal como o fenomenológico, opõe-se à corrente positiva e a sua 

linearidade, vendo as coisas em constante fluxo e transformação, tendo como foco o 

processo, visando sobre o entendimento de que a sociedade constrói o homem e, ao 

mesmo tempo, é por ele construída.  

 

Sob tal aspecto a pesquisa é fenomenológica. 

 

A pesquisa dedutiva, de acordo com Collis e Hussey (2005), é um estudo no qual uma 

estrutura conceitual e teórica é desenvolvida e, depois, testada pela observação empírica. O 

raciocínio, após considerar um número suficiente de casos particulares, comprova uma 

verdade geral - ou seja, vários casos particulares, cada um diferente -, chegando a uma 

verdade geral. Desta maneira, os casos particulares são deduzidos a partir de conclusões 

gerais. Por causa disso, o método vai do geral ao particular. Na pesquisa indutiva, o 
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conhecimento é fundamentado exclusivamente na experiência, sem levar em consideração 

princípios preestabelecidos. 

 

Na opinião de Marconi e Lakatos (2010), método é o conjunto das atividades sistemáticas e 

racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo e conhecimentos 

válidos e verdadeiros, traçando, assim, o caminho a ser seguido. São detectados erros, 

auxiliando as decisões do cientista. Para essas autoras, existem três métodos possíveis para 

conduzir uma pesquisa cientifica:  

 

a) Indutivo - é um processo mental, por intermédio do qual, partindo de dados 

particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral, ou universal, 

não contida nas partes examinadas, tendo por objetivo chegar a uma conclusão, 

contudo, é muito mais amplo do que o das diretrizes nas quais se basearam; 

b) Dedutivo - tem o propósito de explicar o conteúdo das diretrizes, sendo que seus 

argumentos estão corretos ou incorretos e suas premissas sustentam de modo completo 

a conclusão ou, quando a forma é logicamente incorreta, não a sustentam de forma 

alguma;  

c) Dialético - segundo Marconi e Lakatos (2011), na Grécia antiga o conceito da 

palavra dialética era equiparado ao de diálogo, posteriormente passando a se referir, 

dentro do diálogo, a uma argumentação, fazendo clara distinção dos conceitos 

envolvidos na discussão, além disso, penetrando no mundo dos fenômenos, por meio 

de sua ação recíproca, unidade polar, ou tudo se relaciona à mudança dialética, 

negação da negação, ou tudo se transforma na passagem da quantidade à qualidade, ou 

mudança qualitativa, interpenetração dos contrários, contradição ou luta dos 

contrários. 

 

No decurso da pesquisa, alternou-se dedução e indução com preponderância do primeiro 

sobre o segundo. 

 

Esta pesquisa pode ser classificada como descritiva e exploratória quanto aos fins, pois 

investiga as percepções e expõem as características das metodologias de reorganização 

societária como forma de planejamento tributário em relação a conceitos teóricos e normas 

legais confrontados mediante as características e condições ambientais. Segundo Cervo, 

Bevini e Silva (2007), a pesquisa descritiva procura observar, registrar, analisar e 
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correlacionar fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulação. Busca, com a maior precisão 

possível, captar frequência com que um fenômeno ocorre. Procura conhecer diversas 

situações e relações que ocorrem na vida social, política, econômica e demais aspectos do 

comportamento humano. Conforme Vergara (2009), não tem o compromisso de explicar os 

fenômenos que descreve, ainda que sirvam de base para tal explicação. A pesquisa de opinião 

insere-se nesta classificação. Collis e Hussey (2005) afirmam que a pesquisa descritiva é a 

usada para identificar e obter informações sobre determinado problema, avaliando e 

descrevendo características das questões pertinentes. Descreve o comportamento dos 

fenômenos, sendo usada para identificar e obter informações sobre as características de 

determinado problema ou questão. Este método é sugerido por Gil (2002) como forma de 

proporcionar uma nova visão do problema, aproximando-se das pesquisas exploratórias, 

sendo utilizado pelos pesquisadores sociais preocupados com a prática. 

 

A pesquisa exploratória, de acordo Vergara (2009), não deve ser confundida com uma leitura 

exploratória, pois é concretizada em áreas na qual possui pouco conhecimento acumulado e 

sistematizado. Devido à natureza de sondagem, não comporta hipóteses, que, contudo, 

poderão surgir durante ou ao final da pesquisa. Collis e Hussey (2005) mencionam que a 

pesquisa exploratória é realizada a partir de um problema ou questão de pesquisa quando há 

poucos ou, até mesmo, nenhuma pesquisa anterior, dificultando a busca por informações. 

Segundo Cervo et al. (2007), a pesquisa exploratória busca realizar descrições precisas da 

situação e quer descobrir as relações entre seus elementos componentes. Tem por objetivo 

familiarizar- se com o fenômeno ou obter uma nova percepção dele e descobrir novas ideias. 

Terres, Borba e Souza (2011) têm sugerido este método desde que os dados possam ser 

computados por meio de um levantamento documental, utilizando-se, ainda, de entrevistas 

com as empresas expandindo os resultados da análise. 

 

Esta pesquisa adotou prismas de análise e/ou estratégias diferenciadas, porém 

complementares. Concebe que a busca por verificar a reorganização societária vem sendo 

utilizada como instrumento de planejamento tributário em empresas de Minas Gerais, sob os 

estudos conciliatórios dos entendimentos acerca da legislação tributária e de teorias 

econômicas correlatas. 

 

As etapas descritiva e de coleta de dados foram precedidas da etapa de pesquisa documental. 

A pesquisa serviu para embasar o estudo, por meio do levantamento de informações 
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relevantes, e para promover entendimento sobre a natureza geral do problema, além da análise 

das variáveis mais relevantes ao estudo, de forma a gerar critérios e compreensão. 

 

3.2 Estratégia de investigação 

 

A estratégia utilizada para compreender o problema em tela foi o estudo comparativo de caso 

de natureza qualitativa. Tal escolha visou comparar e analisar, com detalhes e em 

profundidade, tais processos, sendo o objeto do estudo delimitado em um contexto específico 

com poucos participantes. Este tipo de estudo, conforme preconizado por Vergara (2009), é 

útil em uma ou poucas unidades compreendidas por pessoa(s), empresa(s), órgão(s) 

público(s), comunidade(s), família(s) e, até mesmo, país(es). Em geral, possui caráter de 

profundidade e detalhamento, podendo ser ou não realizado em campo. No caso da pesquisa 

ora descrita, optou-se pela pesquisa de campo. Desse modo, envolveu um profundo e 

exaustivo estudo de poucos objetos, de maneira a permitir seu amplo e detalhado 

conhecimento, em linha com o que propõe Kauark, Manhães e Medeiros (2010). 

 

Segundo Marques, Camacho e Alcântara (2015), o estudo comparativo de casos permite 

investigar o fenômeno proposto de uma forma que não seria possível por de outras estratégias, 

trazendo como consequência maior confiabilidade e validade para os resultados pretendidos, 

por permitir o confronto entre quarto diferentes realidades. Em termos de análise comparativa 

em ciências sociais, como é o caso do estudo do planejamento tributário por meio de 

atividades de reorganização societária, Schneider e Schmitt (1998) têm sugerido que este 

método é suficientemente sensível para captar a complexidade inerente ao problema 

investigado, ressaltando que permite analisar semelhanças e diferenças entre as empresas e as 

particularidades delas mesmas sobre a questão em tela. 

 

De forma mais explícita sobre planejamento tributário por meio de atividades de 

reorganização societária, Ribeiro e Mário (2008) preceituam que uma das vantagens 

proporcionadas pelo método de estudo de caso está relacionada ao fato de que trabalha com 

situações concretas e proporciona condições de reunir detalhes, contribuindo para que se 

obtenha um resultado amplo do assunto, como ora proposto. 

 

Quanto à abordagem, esta pesquisa é de natureza qualitativa, tendo resultado do interesse do 

pesquisador em focar as questões referentes à compreensão e ao entendimento em 
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profundidade sobre as repercussões de planejamento tributário por meio de atividades de 

reorganização societária em empresas de Minas Gerais, na tentativa de esclarecer não somente 

se, mas também quais mudanças que aconteceram, investigando qual foi o efeito de 

estratégias utilizadas. De maneira mais enfática, Terres et al. (2001) defendem que o estudo 

de caso de natureza qualitativa é o método mais adequado para entender as mudanças 

ocorridas no planejamento tributário por meio de atividades de reorganização societária. 

 

A pesquisa qualitativa definida por Viera e Zouain (2004) é caracterizada pela não realização 

de instrumentos estatísticos nas análises dos dados. Este método tem por base conhecimentos 

teórico-empírico que permitem atribuir-lhe cientificidade. A lógica e a coerência da 

argumentação na pesquisa qualitativa baseiam-se em uma variedade de técnicas usadas de 

uma maneira qualitativa, sendo elas: entrevistas formais e informais, técnicas de observação 

de campo, análise histórica e etnografia. 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa porque seus métodos de coleta e análise de 

dados são aplicados em uma fase exploratória da pesquisa. Esta é aplicada para a avaliação 

formativa, quando se trata de melhorar a efetividade de um programa ou plano (Roesch, 

2009). A importante característica da pesquisa qualitativa está na possibilidade de oferecer 

descrições ricas e bem fundamentadas, além de explicações sobre processos em contextos 

locais identificáveis. Ela ajuda a avançar em relação às concepções iniciais ou a revisar sua 

estrutura teórica, oferecendo maior grau de flexibilidade ao pesquisador (Vieira & Zouain, 

2009). 

 

Collis e Hussey (2005) mencionam que o diagonal qualitativo de pesquisa privilegia um 

paradigma fenomenológico, por se interessar por percepções subjetivas e adotar um método 

focado no significado dos fenômenos.  

 

3.3 Unidades de análise e observação 

 

As unidades de análise investigadas na pesquisa ora descrita são as empresas de Minas Gerais 

do setor industrial que se submeteram a uma reorganização societária, com o intuito de obter 

economia tributária. Elas, por motivos éticos, solicitaram a não divulgação de seus nomes. 

Desse modo, não serão identificadas (Figura 1). 
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Empresas Fundação Setor Atividades 

Alfa Década de 1970 Industrial Embalagens flexíveis e descartáveis 

Beta Década de 1990 Industrial Produtos de origem animal 

Gama Década de 1950 Industrial Siderúrgico 

Delta Década de 2000 Industrial Mineração 

Figura 1 - Unidades de análise 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Desse universo, estabelece-se o foco da pesquisa, considerando o tema central "Evidenciação 

socioambiental". A amostra foi composta de empresas que passaram por processos de 

reorganização societária, tais como, cisão, fusão e incorporações, com a intenção em obter de 

forma licita a redução dos custos tributários.  

 

A seleção das empresas participantes listadas fundamenta-se em uma seleção não 

probabilística, por meio da escolha intencional, em que as empresas foram selecionadas com 

base no relacionamento com os gestores, que, por vez, indicaram as empresas que passaram 

por tais processos. A seleção das pessoas foi feita pela capacidade informativa que detêm, ou 

seja, por tipicidade. Isso significa que antes da coleta de dados identificaram-se aquelas que 

poderiam fornecer as informações necessárias para responder ao problema de pesquisa 

investigado. Segundo Vergara (2009), isso significa uma seleção de participantes constituídas 

de elementos que o pesquisador considere representativo da população, requerendo profundo 

conhecimento dessa população. Os entrevistados com atuação na tratativa de questões 

tributárias foram escolhidos por se vincularem ao tema pesquisado, explicitando com 

propriedade percepções da relação do planejamento tributário por meio de atividades de 

reorganização societária em empresas de Minas Gerais.  

 

Pode-se enfatizar a utilização de filtro de seleção aos respondentes como forma de determinar 

os participantes de pesquisa e qualificar as informações da unidade de observação. Foi 

selecionados o corpo gerencial das empresas. Em referência aos sujeitos de pesquisa, no 

desenvolvimento deste trabalho foram observados os diretores, gerentes, executivos, 

proprietários, contadores e administradores, supervisores de departamento de divisão e de 

seção e demais pessoas que presenciaram as mudanças provocadas pela reorganização 

Societária.  

 

A seleção das pessoas contemplou os principais executivos das empresas e os altos executivos 

que tiveram maior proximidade com o tema. Tais executivos, ocupantes dos cargos de 
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gestores na área tributária foram: contador, gestor tributário, gerente administrativo, gerente 

industrial e diretor administrativo. A predominância de tal perfil dos respondentes confirma 

que os participantes têm plenas condições de explicitar percepções sobre o tema de pesquisa, 

especialmente porque tiveram experiências práticas com o problema ora pesquisado (Terres et 

al., 2011). 

 

De acordo com Vergara (2009), a população não é determinada pelo número de habitantes de 

um local, mas  sim por um conjunto de elementos, tais como, empresas, produtos e pessoas 

que possuem as características que expliquem o problema objeto de estudo. Como faz notar 

Roesh (2009), o propósito da seleção se dá por constituir um subconjunto da população 

representativa das principais áreas de interesse da pesquisa. Assim, espera-se ser possível 

verificar como a técnica corporativa assinala vantagens e desvantagens, pontos fortes ou 

fracos, deficiências ou oportunidades, mediante a reestruturação societária, com a finalidade 

de examinar o planejamento tributário e de reduzir a carga tributária.  

 

Partiu-se da premissa de que a visão representativa de percepções sobre o planejamento 

tributário por meio de atividades de reorganização societária em empresas de Minas Gerais 

pode ser mais bem explicitada pelos profissionais que no desempenho de suas atividades 

lidam, direta ou indiretamente, com o tema, justificando a escolha dos respondentes em 

potencial 

 

3.4 Coleta de dados 

 

A parte inicial da pesquisa foi constituída de levantamento bibliográfico, com o objetivo de 

aprimorar as ideias. A pesquisa bibliográfica, conforme preleciona Cervo, Bevini e Silva 

(2007), busca explicar um problema a partir de obras publicadas em artigos, livros, 

dissertações e teses, com o intuito de recolher informações e conhecimentos prévios de um 

problema para o qual se procura resposta ou acerca de uma hipótese que se quer experimentar. 

Trata-se do estudo sistematizado com base em material publicado, fornecendo instrumental 

analítico para qualquer outro tipo de pesquisa, porém também pode esgotar-se em si mesma 

(Vergara, 2009). Em termos de análise, Gil (2002) tem sugerido que este método constitui 

material já preparado, como livros e revistas, que são fontes nobres por natureza. Os 

resultados de publicações periódicas apontam os temas atuais, por representarem fonte de 

consulta e discussão atualizada entre os autores, e indicam os direcionadores de pesquisa. 
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Esta pesquisa caracteriza-se como documental, por utilizar materiais que poderão receber 

tratamento específico de análise que a pesquisa requeira sem alterá-los. A coleta de dados 

para esta pesquisa se restringe à coleta documental. Segundo Vergara (2009), é realizada com 

base em documentos conservados no interior de órgãos tanto públicos quanto privados, de 

qualquer natureza, ou por pessoas, sendo esses: registros, balancetes, diários, ofícios etc. Este 

método é sugerido por Terres et al. (2011), para quem a vantagem da pesquisa documental 

está em seu custo, como a análise dos documentos. Em muitos casos, além da capacidade do 

pesquisador, exige-se apenas disponibilidade de tempo. O custo das pesquisas torna-se 

significativamente baixo quando comparado ao de outras pesquisas. 

 

De modo a contemplar o levantamento e a análise de dados oriundos de pesquisa documental, 

realizou-se uma pesquisa de campo, que, acordo com Vergara (2009), trata-se de uma 

investigação empírica realizada no local onde ocorre um fenômeno ou que se dispõe de vários 

elementos para explicá-la. Este tipo de pesquisa permite incluir entrevistas, aplicação de 

questionários, testes e observação participante (ou não). Neste caso, a investigação valeu-se 

de entrevistas pessoais em profundidade, associadas com observação direta (não participante). 

Para recolher os dados, utilizou-se um questionário semiestruturado com espaço para 

perguntas abertas e/ou comentários livres, possibilitando o enriquecimento da pesquisa ao 

ensejando maior manifestação dos respondentes. No questionário semiestruturado, segundo 

Marconi e Lakatos (2010), o respondente sabe qual é o objetivo da pesquisa. O questionário é 

padronizado, usando principalmente questões fechadas, mas com certa flexibilidade para 

introduzir ou modificar algumas perguntas de modo a entender melhor o problema 

investigado. 

 

A pesquisa descrita na dissertação foi utilizada com a intenção de coletar informações acerca 

do problema para o qual se necessita de resposta. Conforme Trujillo (1982), esta pesquisa não 

deve ser confundida com a simples coleta de dados, pois conta com objetivos estabelecidos 

que distinguem corretamente o que deve ser coletado. De acordo com Marconi e Lakatos 

(2010), inicia-se a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas, a fim de 

se efetuar a coleta dos dados previstos. Um aspecto importante é o entrosamento das tarefas 

organizacionais e administrativas com as científicas, obedecendo aos prazos estipulados, aos 

orçamentos previstos, ao pessoal. Assim, quanto mais elaborado o planejamento, menos 

desperdício de tempo haverá no trabalho de campo (Marconi & Lakatos, 2010). 
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Com a intenção de enriquecer esta pesquisa, foi utilizada a técnica qualitativa de entrevista 

com questões semiestruturada, em que foram feitas perguntas para todos os abordados, 

seguindo um roteiro previamente preparado. A entrevista é uma técnica utilizada para recolher 

informações necessárias para condizer com o assunto estudado. O investigador apresenta-se 

pessoalmente ao entrevistado, sendo esta uma maneira de buscar as respostas, a partir da 

experiência subjetiva de uma fonte, que nesta dissertação foi selecionada por possuir as 

informações sobre o fenômeno que se deseja conhecer. 

 

O questionário teve perguntas que buscaram identificar objetivamente o planejamento 

tributário por meio de atividades de reorganização societária em empresas de Minas Gerais. 

Foi estruturado de acordo com estudos que embasam as questões relevantes ao tema. Foram 

realizadas entrevistas estruturadas com os sócios-diretores das empresas envolvidas, mediante 

contato telefônico, por meio da aplicação de perguntas semiestruturadas com base no 

questionário exposto no Apêndice A. 

 

O questionário, de acordo com Collis e Hussey (2005), trata-se de uma lista de perguntas 

associadas a metodologias positivistas e fenomenológicas (qualitativas). O método positivista 

sugere perguntas fechadas, enquanto o fenomenológico sugere questões de final aberto. O 

questionário fechado, ou semiestruturado, é aquele em que o respondente sabe qual é o 

objetivo da pesquisa. O questionário é padronizado, usando principalmente questões fechadas 

(Marconi & Lakatos, 2010). Segundo Vergara (2009), o formulário é um meio-termo entre o 

questionário e a entrevista, sendo apresentado por escrito, como no questionário, porém será o 

pesquisador quem assinala as respostas que o entrevistado dá oralmente.  

 

A aplicação do questionário foi realizada nos meses de dezembro de 2014 e janeiro a março 

de 2015, nas empresas de Minas Gerais. Foram abordados os modos como se deram as 

atividades de reorganização societária, por meio de cisão, fusão e incorporação ou 

constituição de novas filiais, podendo ser utilizadas como instrumento estratégico de 

planejamento tributário e permitindo a análise das questões relacionadas aos objetivos desta 

pesquisa. 

 

O questionário utilizado foi o semiestruturado, fazendo uso de escala de mensuração para 

determinar o grau de concordância com afirmações dadas pelo instrumento. Por ser 

semiestruturado, a fim de contemplar todas as perguntas, foi aberto espaço para comentários 
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livres que permitissem cada respondente manifestar sua opinião ou resposta pessoal com suas 

próprias palavras (Collis & Hussey, 2005). 

 

Procedeu-se ao levantamento de concepções, interesses e/ou tendências de ações das 

empresas envolvidas. Então, foi utilizado o questionário de conteúdo igual para os alvos da 

pesquisa, permitindo a análise comparativa entre as respostas obtidas. Dessa forma, tornou-se 

possível a obtenção de dados e informações não contempladas na etapa de projeto desta 

pesquisa. 

 

3.5 Operacionalização da pesquisa e modelo de análise 

 

Para alcançar os resultados, procurou-se analisar e comparar as empresas que passaram por 

planejamento tributário por meio de atividades de reorganização societária. O tema 

"Evidenciação socioambiental" pôde ser direcionado para abordagens distintas, tendo como 

realidade a diversidade de questionamentos que o envolvem. Porém, a discussão neste 

trabalho se limitou ao nível de evidenciação socioambiental das empresas. A fim de 

operacionalizar a pesquisa e baseando-se nos objetivos específicos, procurou-se estabelecer a 

estratégia de análise de dados (Figura 2). 

 

Objetivos Específicos Tipo de Pesquisa Coleta de Dados 

Descrever e discutir o 

processo de reorganização 

societária, via cisão, fusão e 

incorporação ou 

constituição de novas filiais. 

 
-Pesquisa 

bibliográfica. 

 

-Referencial teórico. 

 

 

Descrever e discutir como 

as atividades de 

reorganização societária 

podem ser utilizadas como 

instrumento estratégico de 

planejamento tributário. 

-Pesquisa descritiva, 

-Pesquisa 

exploratória, 

-Pesquisa 

bibliográfica, 

-Pesquisa 

documental. 

-Referencial teórico. 

-Documentos da empresa 

-Observação participante  

- Roteiro de entrevista e informações 

extra entrevista (formais e informais). 

Analisar de que modo as 

atividades de reorganização 

societária vêm sendo 

utilizadas no planejamento 

tributário de empresas do 

estado de Minas Gerais. 

-Pesquisa descritiva, 

-Pesquisa 

exploratória, 

-Pesquisa 

bibliográfica, 

-Pesquisa 

documental. 

-Referencial teórico. 

-Documentos da empresa 

-Observação participante  

- Roteiro de entrevista e informações 

extra entrevista (formais e informais). 

Figura 2 - Estratégia de análise de dados 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A Figura 2 estabelece a estratégia utilizada de análise de dados e correlaciona os objetivos 

específicos propostos, os autores apresentados no referencial teórico da pesquisa, o tipo de 

pesquisa tratado na metodologia e a forma de coleta de dados, alinhados para a realização 

deste estudo.  

 

O tratamento dos dados, de acordo com Vergara (2009), explica como se pretende tratar os 

dados a coletar, justificando porque tal procedimento é adequado aos propósitos da pesquisa. 

O tipo de dado coletado delimita as possibilidades de análise e sugere como o pesquisador 

fará a descrição e análise dos resultados da pesquisa (Roesch, 2009). Nesse caso, o 

desenvolvimento da pesquisa se deu por meio da análise de conteúdo, o que possibilitou 

classificar as informações de natureza social e ambiental e realizar uma análise perceptiva dos 

termos utilizados. Esse método é indicado por Jordão (2009) como uma alternativa viável no 

método de casos. Segundo Bardin (2011), a análise de conteúdo consiste em um conjunto de 

técnicas usadas para investigar o significado das mensagens das comunicações linguísticas. 

 

Bardin (2011) menciona que essa análise é composta por duas etapas. Primeira, a pré-análise, 

que consiste em: exploração do material, tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

É o momento que possibilita a organização e o entendimento dos documentos disponíveis 

para análise, compreendendo a estrutura e o modo como está disposto o texto, tendo por 

objeto a organização. Segunda, a exploração do material, que nesta pesquisa se limita ao 

planejamento tributário por meio de atividades de reorganização societária nas empresas 

pesquisadas, consistindo em operações de busca, identificação dos termos selecionados e 

análise do conteúdo das sentenças. 

 

A análise dos dados deste estudo baseou-se em entrevistas formais e informais, apresentando 

aos entrevistados perguntas apertas semiestruturadas. Bardin (1977, p. 30) "trata-se da análise 

de entrevista relativa ao modo como as pessoas vivem a sua relação com os objetivos 

quotidianos". As entrevistas semiestruturadas foram transcritas para serem analisadas com 

base na aplicação do método de análise de conteúdo. Segundo Vergara (2009), a entrevista 

adota um procedimento em que se fazem perguntas a alguém, que, oralmente, responde, sendo 

necessária no momento da entrevista a presença física de ambos.  

 

Os registros dos testemunhos coletados de tal entrevista foram feitos com as mesmas palavras 

utilizadas pelos entrevistados, buscando manter na sua integridade. Foram entrevistados 
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quatro empresas do setor industrial. Posteriormente, as respostas foram transcritas e tabuladas. 

Buscou-se em sua realização guardar um clima amistoso e de respeito, ao mesmo tempo em 

que se realizou a inquisição necessária à pesquisa. 

 

3.6 Premissas da pesquisa 

 

Tendo como base os objetivos da pesquisa ora descrita, buscou-se testar as seguintes 

premissas: 

 

i. As empresas do estado de Minas Gerais realizam processos de reorganização 

societária, via de cisão, fusão e incorporação ou constituição de novas filiais.  

ii. As atividades de reorganização societária são utilizadas como instrumento 

estratégico em empresas do estado de Minas Gerais. 

iii. As atividades de reorganização societária são utilizadas como ferramenta 

estratégica de planejamento tributário em empresas do estado de Minas Gerais. 

 

3.7 Limitações da pesquisa e formas de contorná-las 

 

Antes de proceder à análise dos dados, é conveniente fazer algumas ressalvas sobre o 

planejamento tributário por meio de atividades de reorganização societária, mesmo 

considerando as possibilidades dos métodos empregados e a busca do pesquisador em manter-

se isento diante de possíveis interpretações subjetivas, ao longo da pesquisa, não deixando 

margem tendenciosa. Como limitação desta pesquisa registram-se os efeitos da análise 

qualitativa, que pode resultar em interpretações equivocadas diferentes da real pretensão de 

divulgação das empresas, mesmo considerando a potencialidade do método utilizado.  

 

Considera-se ainda, que em decorrência do fato de a população estar estabelecida apenas no 

estado de Minas Gerais, houve limitação quanto à generalização dos resultados encontrados. 

Em razão de o tema ter sido pouco explorado no que se refere à quantidade de autores e à 

quantidade de trabalhos, livros e, até mesmo, artigos publicados, houve limitação quanto ao 

material bibliográfico e empírico para a execução deste trabalho. 

 

Para aumentar a validade interna, realizou-se um processo de triangulação (combinação de 

teorias e métodos), sempre comparando as informações de uma fonte com outras fontes de 
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dados, pela qual se valeu da coleta de dados, visando obter uma análise mais abrangente do 

objeto de estudo. Para chegar a um resultado satisfatório, foram feitos levantamentos e 

análises bibliográficas utilizando livros, pesquisa documental a fontes escritas utilizando 

revistas e artigos e pesquisa exploratória em sites da internet. 

 

Ainda há limitações quando à aplicação do questionário aos representantes das empresas, pelo 

fato de não poder aprofundar alguns pontos do processo sobre a análise do tema abordado, o 

que se verificaria com o uso da técnica de entrevista. Entretanto, como não haveria tempo 

hábil para realizar as entrevistas com mais empresas, aproveitou o encontro para aplicar o 

questionário, de forma que cada um poderia responder de acordo com sua disponibilidade de 

tempo. Além disso, as empresas Alfa e Delta apenas foram ditas e transcritas para o 

questionário e posteriormente tabuladas. O entrevistado da empresa Alfa alegou que se 

sentiria desconfortável com a gravação, e o entrevistado da empresa Delta mencionou que 

seria mais rápido responder às respostas. 

 

Oura limitação da pesquisa descrita nesta dissertação foi o fato de que apenas quatro empresas 

se disponibilizaram a abrir as informações e conceder entrevistas. As várias que negaram 

argumentaram que não queriam expor para concorrentes e que teriam poucas contribuições 

para a pesquisa, ou simplesmente não retornaram os muitos contatos que foram feitos. 

 

Com simplicidade, os resultados são apresentados ao longo do texto de forma já triangulada, 

ou seja, sem a segregação explícita dos resultados por fonte de dados. Já na triangulação 

externa buscou-se confrontar os resultados com as teorias de base, visando confirmar, 

complementar ou contradizer os resultados teóricos e empíricos anteriores, ampliando o 

significado dos achados e dando maior robustez aos resultados do estudo. Assim, espera-se ter 

suprido as lacunas metodológicas e melhorado a qualidade da investigação e das descobertas. 

Na sequência, apresentam-se, descrevem-se e analisam-se os resultados da pesquisa, com base 

na metodologia apresentada. 
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4 Apresentação das Empresas e Análise dos Resultados  

 

Neste capítulo, apresentam-se as empresas objeto de investigação desta pesquisa, a partir de 

sua área de atuação, de seus objetivos e negócios, de suas características e das aplicações 

industriais e comerciais de seus produtos. 

 

4.1 Apresentação das empresas 

 

No decurso da pesquisa, foram analisadas quatro empresas de Minas Gerais do setor industrial 

que realizaram processos de reorganização societária, tais como, cisão, fusão e incorporações, 

com a intenção de obter de forma lícita a redução, postergação e, até, a eliminação do ônus 

tributário, em alinhamento com o pensamento de Silva et al. (2004). Tal autor preconiza que 

essas empresas são motivadas a realizar tais processos por questões mercadológicas, 

econômicas, financeiras, administrativas, tecnológicas, além da possibilidade de alcançar 

benefícios tributários. Mais do que isso, como descrito por Santos (2013), as empresas 

analisadas buscaram promover uma readequação ao ambiente de negócios, na tentativa de se 

manterem competitivas. Os resultados iniciais mostram que o objetivo da reestruturação das 

empresas corrobora com as ideias de Weber (2008), para quem a  reorganização societária é 

utilizada com o propósito de obter vantagem econômica e fiscal em um sistema tributário que 

onera sobremaneira as atividades de qualquer organização. 

 

4.1.1 Grupo Empresarial Alfa 

 

A empresa Alfa foi fundada na década de 1970, sendo referência a mais 40 anos no mercado. 

É líder nacional do seu segmento, possuindo 12 unidades em todo Brasil com mais de 3.000 

colaboradores e aproximadamente 15.000 clientes. Como parte de sua estratégia de 

crescimento, ao longo dos anos, evoluiu para um grupo empresarial cujos produtos estão 

presentes nas mais diversas situações do dia a dia das pessoas e das organizações. Atende 

consumidores finais e á indústria, com uma linha extensa de produtos. Tem um mix de 

produtos que oferece soluções práticas aos consumidores. Assegura que a produção e os 

serviços relacionados aos seus produtos atendem aos requisitos das normas da qualidade, 

ambiental, saúde e segurança do colaborador e segurança do alimento, por meio da melhoria 

contínua dos processos, objetivando continuamente: 
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. A satisfação dos clientes; 

. O desenvolvimento dos colaboradores; 

. A prevenção da poluição e o desenvolvimento sustentável; 

. A prevenção de lesões, ferimentos e danos para a saúde; e 

. O atendimento às legislações aplicáveis e outros requisitos. 

 

A Alfa tem como Visão: "Ser reconhecida como um grupo de referência na qualidade, que 

investe na melhoria contínua, responsabilidade social e na sustentabilidade junto aos clientes, 

colaboradores e fornecedores a fim promover o desenvolvimento do ser humano". Tem como 

Missão: "Liderar o mercado no ramo com o mais elevado padrão de qualidade, visando 

atender às expectativas dos clientes e proporcionar rentabilidade e desenvolvimento 

sustentável". Seus Princípios e Valores reúnem marcas líderes em seus segmentos. São 

marcas envolvidas no dia a dia das pessoas, que buscam cultivar bons relacionamentos e 

inspiram confiança em seus clientes. Seus Valores são:  

 

. Respeito ao ser humano;  

. Respeito à diversidade; 

. Ética e transparência nas relações; 

. Sólido relacionamento com clientes e fornecedores; 

. Defesa do meio ambiente; 

. Desenvolvimento sustentável. 

 

Sua cultura organizacional apresenta os 5 Ds: 

 

. Dedicação - pessoas dedicadas são voltadas para o objetivo de forma intensa e 

completa e fazem sempre o seu melhor. Ser dedicado não quer dizer trabalhar horas 

extras e se desgastar significa colocar qualidade, atenção e cuidado em tudo que faz. A 

pessoa que se dedica quer fazer mais resultados com menos recursos e desgaste. 

. Determinação - pessoas determinadas são firmes em seus propósitos, têm convicção, 

metas fixadas e planos bem definidos. Elas desconhecem frases como “Não posso”, 

“Isso não é para mim”. Elas nunca desistem; ao contrário, persistem, buscam novas 

estratégicas, mantêm o foco e, a cada etapa superada, o anseio para chegar ao alvo 

aumenta. 
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. Deus - ter Deus como um dos pilares da companhia é acreditar que somos pessoas 

com um mesmo propósito, unidas para um objetivo comum, que é o de fazer cada dia 

de nossa vida um dia melhor. Buscamos alinhar os objetivos da empresa e as relações 

empresariais com os princípios e os valores que sejam comuns a todas as crenças que, 

em síntese, significa manter relacionamentos pautados em respeito ao próximo, 

justiça, verdade, honestidade e harmonia. 

. Disciplina - uma característica fundamental de profissionais bem-sucedidos, a 

disciplina, é considerada uma qualidade a ser buscada constantemente pelas pessoas 

que trabalham. A disciplina está muito ligada à manutenção da ordem, ao 

cumprimento de horários, ao respeito a regras e normas inerentes aos processos e ao 

funcionamento harmonioso da organização. 

. Diversidade - no modo de agir, pensar, falar, na cor dos cabelos, da pele e dos olhos, 

as pessoas são todas diferentes. Aqui, as diferenças são respeitadas, entendidas e 

valorizadas, porque são vistas como a maior riqueza dos nossos profissionais. 

 

O Código de Ética e Conduta do Grupo é a referência formal e institucional que orienta a 

conduta profissional, interna e externa, de todos os colaboradores da Alfa e serve de 

referência para as decisões tomadas. A postura e a busca constante por inovações e melhorias 

dos processos têm feito dela uma empresa premiada e amplamente reconhecida nos mercados 

em que atua. O grupo encerrou o exercício de 2014 com um EBITDA acumulado de R$103,7 

milhões, o que representa um crescimento de 16% em relação a 2013, e um resultado líquido 

de R$19 milhões, que também superou 2013 em quase 36%, em um desempenho obtido, 

novamente, a partir da continuada melhora na gestão das compras, custos e vendas. Assim 

como em 2013, também em 2014 experimentou uma melhora na gestão, o que permitiu, 

novamente, comprar melhor, gastar menos e vender melhor, mesmo que não tenha aumentado 

de forma material o volume físico das vendas, ainda que tenha capacidade instalada para isso. 

 

O exercício de 2014 ficou marcado de forma positiva pela aquisição de um concorrente que 

representa, dentro do planejamento estratégico da empresa, crescimento impulsionado por 

aquisições, o primeiro e importante passo, e, também, pelo reconhecimento vindo 

da Standard e Poors, que concedeu mais um upgrade, levando a uma classificação de grau de 

investimento na escala nacional. 
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O grupo iniciou 2015 com um otimismo moderado e responsável, pois entende que as macro 

condições do País podem representar alguma adversidade. Contudo, continua confiante no 

trabalho suportado por uma gestão sustentável. 

 

4.1.2 Empresa Beta 

 

A empresa Beta foi fundada na década de 1990, sendo referência há mais de 20 anos no 

mercado. Está atuando no mercado de industrialização e comercialização de produtos de 

origem animal. Possui um projeto de sustentabilidade que sempre se preocupa com a questão 

ambiental. Por isso, não mede esforços para construir estações de tratamento de afluentes, 

reflorestar e conscientizar seus colaboradores e toda a comunidade.  

 

Atualmente, conta com um quadro funcional de 500 colaboradores nas duas unidades 

operacionais. Alguns desses colaboradores estão na empresa há mais de 30 anos. A política de 

recursos humanos está focada na valorização da pessoa, além da própria valorização 

profissional. São privilegiados aqueles que desejam desafios e contribuem para um ambiente 

de trabalho sadio e harmônico. 

 

A Beta possui uma frota de mais de 170 veículos, formada por caminhões truck e carretas 

com carroceria de alumínio, sistema de drenagem e reservatório para líquidos, que são 

higienizados e revisados diariamente. Por ser um produto perecível, é preciso ter agilidade no 

transporte, garantindo a qualidade dos produtos. Todo o transporte do subproduto é realizado 

por frota própria e a coleta é realizada em cerca de 500 cidades de Minas Gerais, São Paulo e 

Goiás, em veículos adaptados e adequados para este tipo de transporte, garantindo a agilidade 

e descarga adequada da matéria-prima. 

 

Com a evolução do mercado, veio a necessidade de ampliar o número de produtos a serem 

vendidos, tendo em vista o natural aumento do custo da matéria-prima adquirida. Ao longo 

dos anos, investiu em tecnologia, melhorou seu processo produtivo e entrou com força total 

no competitivo mercado nacional e internacional. Tudo isso fez com que a empresa crescesse 

e se tornasse uma referência nacional na produção de seus segmentos. Sempre com a 

preocupação de melhorar a qualidade de seus produtos, mantém investimentos nos processos 

de produção que fazem parte de um padrão de qualidade exemplar em todo o País. A 



79 

 

qualificação profissional e a preocupação constante com o meio ambiente fazem da empresa 

uma marca de referência. 

 

A Beta se tornou também uma referência internacional em reciclagem por meio da exportação 

de seus produtos. Em outubro de 2010, recebeu o Certificado de Empresa Exportadora, após 

vistoria realizada pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento nas unidades 

industriais de Minas Gerais. Iniciou em maio de 2011 o processo de exportação e encontram-

se em andamento diversos embarques para vários países. 

 

A Beta possui uma unidade localizada no interior do estado de São Paulo e atua no mercado 

de industrialização e comercialização de produtos de origem animal. Está estrategicamente 

posicionada em um mercado com alto potencial de expansão. Sua união com o grupo teve por 

objetivo difundir a qualidade dos produtos, atendendo melhor à demanda nacional e 

internacional dos produtos. 

 

4.1.3 Empresa Gama 

 

A empresa Gama, fundada no final da década de 1950, atua no mercado siderúrgico, sendo 

uma das principais empresas produtoras de ferro-gusa no estado de Minas Gerais e no Brasil. 

Há mais de cinco décadas, o grupo vem construindo sua história, marcada por inúmeros 

investimentos em inovações, responsabilidade socioambiental e compromisso com as partes 

interessadas. 

 

Com 100% do capital nacional, o grupo é composto por uma estrutura multissetorial, 

abrangendo siderurgia e cogeração de energia elétrica e silvicultura, carvoejamento, 

agricultura e pecuária. É uma sociedade anônima de capital fechado. Os principais objetivos 

do grupo para os próximos anos incluem: investir nas áreas de plantio e exploração de 

florestas de eucalipto; crescer na agricultura irrigada e na estocagem de grãos; fortalecer a 

gestão administrativa com a implantação do Sistema de Gestão Integrado (SGI) e o Lean 

Manufacturing (Produção Enxuta) e fortalecer as relações com clientes, fornecedores e 

comunidade. 

 

Tem como Missão: "Acreditar que é fundamental a busca contínua por: satisfação dos seus 

clientes; geração de lucros para a prosperidade; autossuprimento de fontes energéticas 
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sustentáveis; geração de tributos e contribuições sociais; renda para terceiros; e melhoria da 

qualidade de vida e do meio ambiente". A política de qualidade da empresa tem compromisso 

com a satisfação de seus clientes, o atendimento aos requisitos legais e estatutários, a 

sustentabilidade energética e a melhoria contínua do sistema de gestão. 

 

4.1.4 Empresa Delta 

 

A empresa Delta, fundada há quase oito anos, atua na pesquisa, prospecção, exploração, 

beneficiamento e comercialização de minério de ferro. Aposta na inovação para o 

desenvolvimento da atividade de mineração, buscando aliar as mais avançadas tecnologias a 

uma atuação responsável e comprometida com o desenvolvimento sustentável. 

 

Tem como  Missão: "Atuar de forma sustentável e inovadora na cadeia do ferro, agregando 

valor aos nossos colaboradores e parceiros, proporcionando um avanço socioambiental efetivo 

para as comunidades envolvidas e maximizando retorno para os acionistas.  

 

Tem como Visão: "Estar entre os cinco maiores produtores de minério de ferro do Brasil, com 

base numa mineração de classe mundial e valor de mercado de US$ 4,0 bilhões em 2017". 

 

A Delta possui os seguintes valores: Honestidade - atuando em conformidade com leis e 

regulamentos externos e internos, pautando as tomadas de decisão em princípios morais e 

éticos, honrando os compromissos acordados e não se equivocando das responsabilidades 

com a segurança, o meio ambiente e as comunidades presentes. Humildade - aceitando as 

diferenças, as divergências de opiniões, as situações adversas e sempre abertos ao 

aprendizado em favor de ideias inovadoras, do compartilhamento de experiências e do 

aprimoramento empresarial, garantindo o crescimento contínuo da empresa e dos 

profissionais. Humanidade - respeitando, acima de tudo, as pessoas e suas particularidades, 

acreditando que um ambiente de trabalho favorável é aquele em que as pessoas são 

consideradas parte fundamental em todos os processos e que a humanidade permeia todas as 

relações, sejam com empregados, comunidades e todo e qualquer público de 

relacionamento.  Harmonia - incentivando o espírito de equipe e a integração entre as áreas 

como forma de manter um clima organizacional saudável e um ambiente de trabalho seguro e 

totalmente afinado para o alcance dos objetivos da companhia. Humor - entendendo que 

o humor influencia as relações e o ambiente de trabalho, valorizamos o bom humor no dia a 



81 

 

dia, entendendo que, lidando naturalmente e com resiliência perante as adversidades, superam 

os obstáculos e incentivamos um ambiente que favoreça a criatividade e a busca pela melhoria 

contínua. 

 

A empresa encontra-se em franca expansão, ampliando sua produção de forma independente e 

gradativa. Em 2012, foram produzidas 3,2 milhões de toneladas de mineiro de ferro, 77% a 

mais que em 2011. Em 2013, serão produzidas 5 milhões de toneladas de minério de 

ferro.  No longo prazo, pretende produzir mais de 40 milhões de toneladas. 

 

Os investimentos futuros da empresa no País incluem o desenvolvimento dos ativos 

minerários e dos projetos para a implantação de logística própria. Dessa maneira, pretende 

figurar nos próximos anos entre as maiores empresas de mineração do País. 

 

4.2 Análise dos resultados 

 

Após caracterizar as empresas analisadas, esta seção cuida da apresentação e análise dos 

dados coletados dos participantes desta pesquisa. Cabe ressaltar que este estudo não apenas 

permitiu examinar as diferentes percepções dos respondentes em relação ao tema proposto, 

mas também explorar como os fatos são articulados e confrontados. 

 

4.2.1 Empresa Alfa 

 

O planejamento estratégico da empresa Alfa é elaborado pela alta administração, pelos 

diretores e pelos acionistas, com base na perspectiva de crescimento de mercado, variáveis 

macroeconômicas, PIB, projeção de orçamento e no capital expenditure (CAPEX) capital 

investido e market share (participação de investimento). Esses métodos possibilitam 

estratificar e dimensionar corretamente os níveis de investimentos por região, com o foco no 

crescimento de mercado e na rentabilidade. O divisor de águas quando houve a intenção do 

planejamento estratégico, foi à separação dos acionistas, em que havia sete e três saíram. Os 

remanescentes decidiram profissionalizar a organização via contratações de diretores 

executivos. Houve consultoria e seleção de profissionais de alto desempenho. Os acionistas 

ocuparam-se das questões estratégicas da empresa, deixando a operação com os diretores. Dos 

três diretores executivos, um era do setor administrativo e financeiro, um do comercial e um 

industrial. O processo do planejamento estratégico começou há cinco anos e está estruturado 
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há três anos. Nesta etapa, houve a estruturação dos departamentos Administrativo, Financeiro 

e Jurídico. No início, o planejamento estratégico teve como foco o comercial, visualizando as 

tendências de produtos nos mercados nacional e internacional. No Brasil, foi feito um estudo 

de participação da empresa em cada região, em que se definiu onde e quanto investir em cada 

região do País. Com o objetivo em ter liderança em estados da federação, sendo esta uma 

preocupação da empresa. Com esta análise, definiu-se o tipo de tecnologia, bem como o 

desenvolvimento de profissionais, preparando-os para estas etapas de crescimento. Com isso 

confirma de acordo com Castro e Monteiro (2013), o planejamento estratégico assume um 

papel importante na preservação das empresas. Tendo em vista missão de aumentar o 

potencial de competitividade das empresas modernas. Diante de tais análises, Alfa possui hoje 

um planejamento estratégico formalizado, que visa à preservação dos negócios. Assim 

corrobora com às ideias de Barbosa e Brondani (2005), que para alcançar tais objetivos o 

planejamento estratégico surge como uma valiosa ferramenta. Auxilia a administração e 

permiti nortear as ações gerenciais da empresa com base em um plano previamente 

determinado de metas e estratégias. O que possibilita a tomada de decisões acertada, não 

tendo margem de erro num mercado extremamente competitivo. Para tanto, as empresas que 

não possuírem um planejamento estratégico formalizado deverão buscar consultoria em 

terceiros ou meios alternativos de promovê-lo. As empresas estabelecem um planejamento 

informal. Na empresa Alfa houve a transformação de limitada para Sociedade Anônima de 

capital fechado, que está prevista no artigo 220, parágrafo único, da Lei nº 6.404 (1976), onde 

lê-se “a transformação é a operação pela qual a sociedade passa independentemente de 

dissolução e liquidação, de um tipo para outro”. 

 

Após a implementação do planejamento estratégico, os tributos (sejam impostos, taxas ou 

contribuições de melhoria), conforme o supervisor da empresa Alfa são contemplados de 

modo que as avaliações de ampliações e de novos investimentos. São definidos por meio não 

somente de investimentos em ativos, mas também de incentivos fiscais em cada estado. Onde 

há isenção de impostos via de instituições como a Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE) e Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM).  

Enfim, avaliações do efeito tributário sobre linhas de produtos, em que é feita a análise dos 

impactos de incentivos fiscais concedidos pelos governos estaduais e federais. Com isso, 

visualizam quais produtos serão mais bem beneficiados com tais incentivos. Esses resultados 

estão de acordo com a teoria de Barbosa (2013), a existência de dois tipos de elisão fiscal. A 

primeira decorre da lei, em que o próprio dispositivo legal permite ou, até mesmo, induz a 
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economia de tributos. A segunda decorre da vontade clara e consciente do legislador em dar 

ao contribuinte determinados benefícios fiscais, tais como os incentivos fiscais, uma vez que o 

próprio texto legal dá a seus destinatários determinados benefícios, e aquele que resulta de 

lacunas e brechas na própria lei. Com esta análise, tornam-se conhecidas as margens de lucros 

dos produtos incentivados. Isso vem de encontro à confirmação de Silva (2008), que 

caracteriza de maneira mais enfática e afirma que os tributos (sejam impostos, taxas ou 

contribuições de melhoria) representam não só uma parcela considerável dos custos das 

empresas, mas, também o maior e mais significativo. a correta administração do custo 

tributário é uma questão de vital importância.  

 

A implementação do planejamento estratégico visa à economia dos tributos, ao passo que são 

feitas análises da lucratividade e da carga tributária, buscando alternativas de planejamento 

tributário. Segundo o gestor tributário na empresa Alfa, 50% dos custos vêm da matéria-prima 

utilizada na organização. Assim, tem-se como foco onde comprar com melhor benefício 

fiscal. As informações de compras de matérias-primas miram onde há incentivos à importação 

com redução de impostos, além do aumento de produção em linhas de produtos onde há 

isenção de impostos para clientes. Por exemplo, do IPI com isenção da alíquota de 15% para 

produtores de alimentos. Em geral, isso confirma a ideia de Oliveira et al, (2010), os 

empresários e executivos sabem da importância do gerenciamento das obrigações tributárias 

algo estratégico dentro das empresas. Seja qual for o ramo de atividade. Outra análise é 

quanto à importação. Com efeito, citam-se drawback (regime aduaneiro especial, cujo 

principal objetivo é incentivar as exportações brasileiras) o uso de redução de alíquota de 

imposto de importação (II) para matérias-primas. Para obter tais incentivos, será preciso que 

as certidões negativas de débito (CNDs) estejam todas em dia, como é o caso da empresa 

Alfa. Essas análises vão ao encontro do pensamento de Muche e Bispo (2008) de que não se 

devem apenas à grande variedade de tributos e à rapidez com que as leis mudam no Brasil. As 

contribuições têm assumido cada vez mais destaque, ou seja, uma relevância cada vez maior 

no peso da carga tributária que as empresas adquirem, seja de forma direta, via faturamento, 

ou indireta, via lucro e patrimônio. A Lei 6.404 (1976) em seu artigo 153, prevê a existência 

do planejamento tributário por parte dos administradores de qualquer companhia onde se lê 

que “o administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e 

a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus 

próprios negócios”. Não obstante, Barbosa (2013) confirma que a evolução tecnológica e a 
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econômica vêm exigindo cada vez mais dos profissionais, com a intenção de minimizar os 

custos e as despesas, o que ocasiona o aumento dos lucros. 

 

Para a obtenção de redução dos tributos, um recurso que está sendo muito utilizado são as 

reorganizações societárias. O entrevistado da empresa Alfa declarou que houve reorganização 

societária, por meio da saída dos sócios e da compra de ações pelos sócios remanescentes, 

sendo transformada de sociedade limitada para sociedade anônima de capital fechado. Ou 

seja, utilizou a transformação de sociedades, prevista no artigo 220, parágrafo único, da Lei n. 

6.404 (1976, p. 1), onde se lê que “a transformação é a operação pela qual a sociedade passa 

independentemente de dissolução e liquidação, de um tipo para outro”. Além disso, houve a 

aquisição de uma empresa na região Nordeste, tendo como principais objetivos consolidar o 

mercado, reduzir custos, aumentar a produtividade, introduzir novos produtos e desenvolver 

uma nova marca. O planejamento estratégico para o futuro prevê o avanço em fusões e 

aquisições de concorrentes e a construção de novas plantas. A empresa Alfa, ao realizar essas 

operações, confirmou a teoria de Weber (2008) de que todas as empresas estão direcionadas 

para o fim específico econômico. Isto é, redução de seus custos operacionais ou diminuição 

da carga tributária. Cada vez mais os grandes grupos econômicos tomam conta de 

determinadas atividades produtivas, concentrando o poder da economia. Ao analisar as 

reorganizações societárias, confirma com a ideia de Strohmeier (2009) são formas lícitas de 

desvirtuamento das operações de aquisição e de benefício de aproveitamento de prejuízos 

fiscais, sendo consideradas como formas de evasão fiscal, quando não realizadas 

adequadamente. 

 

Após as reorganizações societárias, as empresas ficaram modificadas dos processos 

anteriores. Conforme observado na empresa Alfa, postulado pelo entrevistado, a empresa 

deixou o modelo familiar, que era limitada, passando a um modelo de sociedade administrada 

por executivos. Atualmente, é uma sociedade anônima de capital fechado, porém há um 

planejamento de abrirem o capital para investidores, com o objetivo de em cinco anos dobrar 

o faturamento. Esses acontecidos confirmam o pensamento de Weber (2008) de que em tais 

operações a sociedade obedecerá a regras quanto à nova constituição, exigindo consentimento 

unânime dos sócios ou acionistas e não podendo prejudicar em hipótese alguma os direitos de 

seus credores. Em outras palavras, obedecerá sempre às formalidades legais à constituição e 

ao registro do novo tipo a ser adotado pela nova sociedade. 
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O novo quadro societário da empresa após a concepção das novas formas societárias tem 

facilitado implementação de estratégias. Como descrito pelo entrevistado na empresa Alfa, a 

nova sociedade está facilitando o planejamento estratégico vindo da experiência realizada há 

cinco anos, quando foram implementados na nova sociedade. Com este novo modelo de 

sociedade, os sócios estão focando nas questões estratégicas. Visa à consolidação de mercado 

e avaliando novos negócios e concorrentes para a realização de novas fusões e aquisições. 

Esta nova forma de sociedade e a saída dos sócios das operações possibilitaram a 

reestruturação das dívidas e a obtenção de linhas de créditos mais viáveis, pois o mercado 

enxergou com clareza que a empresa está mirando grandes resultados. Diante da resposta, a 

implementação estratégia tem por objetivo, conquistar uma fatia do mercado concorrido. Essa 

análise confirma o pensamento de Santos (2013) de que as constantes mudanças no mercado 

globalizado estão exigindo cada vez mais das empresas uma melhor adequação para se 

manterem competitivas. O autor menciona que a reestruturação societária vem aumentando, 

tornando-se um processo adotado por muitas empresas com a finalidade de maximizar o 

processo produtivo, reduzir custos e diversificar produtos ou serviços, como forma de 

alavancar sua participação no mercado. 

 

Na concepção das novas formas societária, notou-se que a reestruturação societária adotada 

tem colaborado para o alcance dos objetivos estratégicos pretendidos. A empresa Alfa, 

conforme o entrevistado passou a ser vista com outros olhos pelos bancos. Por dar resposta ao 

mercado de capitais e manter o foco dos diretores executivos em gestão e profissionalização 

de todos os departamentos, sem influencias dos sócios nas hierarquias abaixo deles. Além 

disso, a organização societária tem estruturado a empresa para uma futura abertura de capital, 

com lançamento de ações na Bolsa de Valores. Essas premissas corroboram com as ideias de 

Borges (2011) de que é preciso organizar os empreendimentos econômico-mercantis das 

empresas por meio do emprego de estruturas e formas jurídicas capazes de impedir a 

concretização da hipótese de incidência fiscal ou de fazer com que sua materialidade ocorra à 

medida que lhe sejam mais propícios. Trata-se de um comportamento técnico-funcional 

adotado no universo empresarial, visando excluir, reduzir ou adiar os custos tributários. 

 

A reorganização societária foi feita com base em estudo de planejamento tributário. Na 

empresa Alfa, conforme preconizado pelo entrevistado, a princípio, foi feita com a intenção 

de buscar novos mercados e de dobrar o faturamento. Apoiado em estudos de planejamento 

tributário. Esta foi uma das premissas para a elaboração da reorganização. Apesar de não ser o 
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foco, há um departamento jurídico que analisa tais estudos. Esses resultados confirma a ideia 

de Strohmeier (2009) que faz parte das boas práticas de gestão adotar todas as medidas que, 

de acordo com lei, tragam as maiores vantagens para a empresa. Sendo a atividade de estudar 

continuamente a legislação e optar pela adoção de medidas que possam propiciar à prática ou 

a abstenção dos tributos. De outro lado, Vey e Bornia (2010) mencionam que o contribuinte 

utiliza-se de meios ilícitos e fraudulentos para reduzir a incidência tributária de forma dolosa, 

tentando burlar o fisco com o objetivo de não pagar determinada obrigação tributária ou pagar 

menos. Porém, existe a redução dos encargos tributários, estando em desacordo com as leis 

fiscais e seus regulamentos, como fraude e sonegação fiscal. 

 

Há percepção do planejamento tributário em relação à competitividade. A empresa Alfa 

testemunhou, de acordo o entrevistado, tem conhecimentos de quais linhas de produtos e 

negócios poderão gerar mais investimentos. Tais análises mostram quais negócios são mais 

rentáveis, especialmente, em função de concessões de incentivos fiscais, ICMS e imposto de 

renda. Além de diferenciar-se dos sonegadores, considerados maus concorrentes, 

reconhecendo quais são os competidores que produzem naquele estado caso fosse feita a 

comercialização para outros estados. Além disso, o produto pode ser excelente e aceito no 

mercado; porém, se não tiver uma fortaleza tributária, ele não cresce, tendo uma 

comercialização baixa. O grupo possui uma fábrica no estado do Amazonas, onde a decisão 

de investimento em ampliação tem como premissa a análise tributária. Em geral, isso 

confirma a ideia de Santiago e Silva (2006) de que a análise tributária envolve aspectos 

relacionados à carga tributária e análise dos custos causados às empresas, na busca de formas 

lícitas reduzi-los. A análise tributária entende os tributos como fator limitador da 

competitividade das empresas, por limitarem o crescimento, absorverem uma fatia 

considerável do faturamento e dos lucros, e afetarem de maneira negativa o ingresso de novos 

investimentos. 

 

Houve melhorias na lucratividade, na rentabilidade e no fluxo de caixa da empresa em 

decorrência de atividades de planejamento tributário. Conforme preconizado pelo entrevistado 

na empresa Alfa, com base nos relatórios apresentados pela empresa, que demonstram um 

ganho tributário de 16,4 milhões de reais sobre um resultado de EBITIDA de 103 milhões de 

reais ao final de 2014. Assim, houve uma economia em decorrência de atividades de 

planejamento tributário, correspondendo a um impacto de 15,92% anual. Como exemplo, a 

empresa compra matéria-prima nestes estados com diferenciação de tributos, tendo uma 
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redução de aproximadamente de 60% da carga tributária. Com isso, pode-se citar o 

aproveitamento do IPI referente às compras de matérias-primas e produtos intermediários 

destinados ao emprego na industrialização dos produtos onde os estabelecimentos industriais 

e os que lhes são equiparados poderão creditar-se de tal imposto, conforme descrito no artigo 

226 do Decreto 7.212, de 2010. Essa análise confirma segundo Ribeiro e Mário (2008) o 

planejamento tributário vem de uma ação preventiva; são atos e práticas legais que 

antecedem, retardam ou impedem a ocorrência do fato gerador do tributo. Assim, corrobora 

com Siqueira et al., (2011), quando afirmam que no planejamento tributário, sendo um 

procedimento lícito e transparente, os contribuintes tem o direito de recorrer a seus 

procedimentos preferidos em uma atividade necessariamente anterior à ocorrência do fato 

gerador, autorizados pela lei, que resultem em redução ou deferimento do impacto fiscal. Tem 

a obrigação de verificar se os negócios jurídicos efetivamente constituídos são válidos e 

regulares, com a adequada correspondência entre forma e conteúdo. 

 

Novos investimentos foram realizados, segundo postulado pelo entrevistado da empresa Alfa, 

com a geração de caixa que a empresa obteve. Isso possibilitou a aquisição de um concorrente 

situado na região Nordeste. Com base na análise tributária, a empresa entrou no programa de 

parcelamento de débitos tributários (REFIS), passando a obter ganhos fiscais e parcelamento. 

Com isso, aumentou seu caixa. Esses resultados confirmam o pensamento de Lima e Duarte 

(2007) de que a elaboração de uma boa gestão dos tributos. Um instrumento de estratégia 

empresarial competitiva, com capacidade de proporcionar à empresa a diminuição de seus 

custos tributários em tempos de economia turbulenta. Revitaliza os recursos para a empresa, 

representa maior capitalização do negócio e possibilidade de menores preços, facilita a 

geração de novos empregos, e pode usar os recursos economizados em novos investimentos. 

Portanto, confirma-se que os recursos economizados poderão tornar-se novos investimentos, 

buscando uma fatia nova no mercado. 

 

No Brasil, passou-se a se falar em governança tributária bem recentemente. A empresa Alfa, 

segundo o entrevistado, implantou a governança corporativa, com base nas definições de 

Covenants (são cláusulas contratuais de títulos de dívida, que protegem o interesse do credor, 

estabelecendo condições que não devem ser descumpridas), sendo um pacto que limita o 

endividamento da empresa com os bancos. Com isso, o caixa da empresa fica equilibrado. 

Dessa forma, a empresa tem administrado melhor o nível de investimentos. Com a 

governança tributária a empresa deixou de usar os impostos como linhas de créditos, ou seja, 
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o não recolhimento para investimentos. Observou-se que financiar impostos com o governo é 

mais caro que submeter-se às linhas de créditos de bancos. Para tais análises, a empresa 

possui o Departamento de Controladoria, responsável pela consolidação dessas informações. 

Não somente nos níveis de riscos tributários, mas na empresa como um todo. Assim, 

possibilita aos diretores conhecer a administração dos tributos e demais setores. Esses 

resultados estão confirmados, de acordo com Pimenta (2012), que a implantação de 

governança tributária como instrumento de planejamento tributário é eficiente e eficaz. 

Depende única e exclusivamente da cultura de cada empresário e seu desempenho abrangerá 

não só a credibilidade do mercado, mas também a confiabilidade de seus sócios, acionistas, 

fornecedores, instituições financeiras e clientes. Essa linha, corrobora com o pensamento de 

Desai e Dhaemapala (2005) que a governança tributária envolve condições em que a atividade 

de anulação fiscal de uma forma corporativa deve ser valorizada integralmente pelo mercado. 

Investiga na qualidade dessa atividade e sendo valorizada pelos investidores e utilizada nas 

empresas. 

 

Em relação à governança tributária, conforme mencionado pelo entrevistado na empresa Alfa. 

Observou-se que reduziu os riscos de perdas de incentivos fiscais concedidos pelo governo 

em alguns estados. Garantiu alongamento da concessão do benefício do incentivo fiscal em 

Minas Gerais, Pernambuco e Paraíba. Diante desses resultados, confirma-se a teoria de Vey e 

Bornia (2010) de que com base em estudos e análises consegue-se aproveitar os incentivos 

fiscais existentes, além de enquadrar-se nas formas de tributação que mais lhe convém, com o 

intuito de minimizar seus efeitos no resultado da empresa. Lima e Duarte (2007) 

complementam que o custo tributário para uma empresa é o maior porque decorre do 

desenvolvimento da atividade econômica da empresa e se agrava mais diante dos altos 

tributos expostos. Ele reflete o conjunto de ações que, amparadas pela legislação tributária, 

oferece a oportunidade de economizar de tais custos. Tais resultados confirmam a teoria de 

Castro e Flach (2013) que a governança tributária ganhou espaço com o desenvolvimento da 

governança corporativa. Pode auxiliar e a demonstrar transparência e confiabilidade e 

proporcionar um feedback em relação à gestão. 

 

As implicações da reestruturação societária adotada na empresa Alfa demonstram-se que 

obteve-se economia tributária sobre os tributos federais. De acordo com o entrevistado, com 

base no REFIS e em impostos federais, a sociedade reestruturou o caixa. Com isso, houve a 

diminuição de linhas de créditos bancários, pois aumentou o caixa. Com a redução da dívida, 
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consequentemente, aumentaram os lucros, via de incentivo do governo traduzindo na redução 

do pagamento do imposto de renda, possibilitando aumentar os investimentos. Em relação ao 

IPI, a empresa é isenta. Tais resultados apresentados pela empresa Alfa confirmam o 

pensamento de Lima e Duarte (2007) de que o caminho menos oneroso que a empresa escolhe 

é aquele a partir de diversas opções apresentadas pela legislação tributária. Modela o fato 

gerador, com o propósito de impedir uma prestação tributária superior. Utiliza a prática de 

uma correta administração dos tributos e fornecendo os meios e instrumentos legítimos no 

processo de gestão estratégica empresarial competitiva. 

 

As implicações da reestruturação societária adotada na empresa Alfa em relação aos tributos 

estaduais, segundo o entrevistado, que  se deu por meio do planejamento tributário. 

Revelaram que era mais rentável aumentar os investimentos nos negócios onde há incentivos 

fiscais proporcionados pelo governo. Assim, por meio da concessão de ICMS para investir em 

novas unidades em outros estados. Constatou-se que importar algumas resinas, com 

pagamento em longo prazo nos portos em que havia concessão do crédito de ICMS, 

possibilitou alongar as dívidas. Com isso, houve maior geração de caixa. O incentivo fiscal do 

ICMS presente no estado de Minas Gerais é repassado aos clientes, ganhando a 

competitividade. Nos estados de Pernambuco e da Paraíba, a empresa ganha a isenção. Os 

investimentos nestes estados foram definidos após a análise dos ganhos sobre os incentivos de 

ICMS, sendo fundamental para a sociedade definir ampliações, investimentos e novas linhas 

de produtos, etc. Essas análises, estão alinhadas com a teoria de Lima e Duarte (2007) de que 

o planejamento tributário é considerado um instrumento de estratégia empresarial e 

competitiva. Observa de maneira elisiva a legislação tributária, torna-se um recurso aplicado 

pelas empresas para se alcançar menores gastos tributários, em função da atividade 

econômica. 

 

Quanto aos tributos municipais, não houve implicações após a reestruturação societária 

adotada, conforme confirmou o entrevistado da empresa Alfa, com as empresas anteriores. Os 

impostos municipais, como o ISSQN, tiveram poucas implicâncias em função das atividades 

do grupo ser industrial. Assim, tiveram maior peso tributário, realmente, o ICMS, o IPI, o 

Programa de Integração Social (PIS)/Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

(COFINS) e o IRPJ. Em relação aos impostos municipais, estes não contemplados pela 

empresa Alfa por serem considerados irrelevantes. Esse resultado contradiz a visão de 

Santiago e Silva (2006) de que tais análises tributárias envolvem aspectos relacionados à 
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carga tributária e aos custos causados às empresas, buscando de forma lícita reduzi-los. 

Assim, a empresa Alfa deverá se preocupar com os tributos municipais, que poderá obter 

vantagens. 

 

Percebeu-se que na empresa Alfa segundo o entrevistado, houve a postergação de tributos, via 

RFIS, abatimento e aproveitamento de créditos do ICMS concedidos pelos incentivos fiscais, 

isenção do imposto de renda (IRPJ) via concessão do governo por decreto do estado em uma 

das fábricas situadas na região Nordeste. Por fim, redução no imposto de importação, via 

importação de matérias-primas, onde se faz o uso de redução da alíquota de países da 

América do Sul. Esses resultados confirmam a visão de Borges (2011), que se utiliza da 

seguinte argumentação: a elaboração de uma gestão tributária inicia-se pelo levantamento dos 

dados pertinentes às operações realizadas que estejam relacionados, direta e indiretamente, 

com as questões fiscais abrangidas. Diante desses resultados, confirma-se a teoria de Silva et 

al. (2004) de que a obrigatoriedade de elaborar um planejamento tributário está condizente 

com a elevada carga tributária. Assim, impulsiona o contribuinte a buscar alternativas dentro 

da legalidade como forma de alcançar o menor custo tributário possível ou, até, a sua 

eliminação.  

 

Observou-se que, além dos questionamentos abordados sobre o tema, o entrevistado da 

empresa Alfa preconizou que o planejamento tributário tem sido um dos pilares da empresa 

para a definição de novos projetos de investimentos. Há no Brasil forte sonegação fiscal. A 

empresa tem estudado constantemente as implicações das novas regras tributárias do governo, 

seja por aumento ou redução de impostos. A importação de bens novos tem sido feito com o 

uso do regime de ex-tarifário, que consiste na redução temporária da alíquota do imposto de 

importação de bens de capital (BK) e de informática e telecomunicação (BIT), assim grafados 

na Tarifa Externa Comum do MERCOSUL (TEC), quando não houver a produção nacional 

equivalente. Ou seja, representa uma redução no custo do investimento. Quando não há este 

tipo de investimento, a empresa tem feito projetos e protocolado no Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) as solicitações de revisão de ex-

tarifário. Ou seja, tem definido o tipo de tecnologia a ser importada e a compra de matérias-

primas importadas, por exemplo. Segundo o entrevistado, a empresa pretende adquirir novas 

empresas consideradas concorrentes, visando aumentar seu faturamento. Com isso, há 

transações em andamento para adquirir mais dois concorrentes, sendo um na região Nordeste 

e outro na região Sudeste. Outra análise foi feita em relação ao sistema, tendo a empresa 
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desenvolvido seu próprio modelo, devido à necessidade de ter um sistema mais robusto para 

atender ao planejamento estratégico do grupo. 

 

4.2.2 Empresa Beta 

 

Na empresa Beta, segundo o entrevistado, houve um planejamento estratégico, elaborado com 

a coordenação da Fundação Dom Cabral. Reuniram-se os principais gestores da empresa e 

construiu-se o planejamento com um direcionamento do coordenador da fundação. Esse 

resultado confirma a ideia de Barbosa e Brondani (2005) de que o planejamento estratégico 

surge como uma valiosa ferramenta de auxilio à administração. Permite nortear as ações 

gerenciais da empresa segundo um plano previamente determinado de metas e estratégias. 

Possibilita a tomada de decisões acertadas, não tendo margem de erro em um mercado 

extremamente competitivo. Esse resultado corrobora, conforme demonstrado na empresa 

Alfa, que o planejamento estratégico é elaborado pela alta administração, pelos diretores e 

pelos acionistas, com base nas de perspectivas de crescimento de mercado e, mais: variáveis 

macroeconômicas, PIB, projeção de orçamento, CAPEX e Market Share. Esses métodos 

possibilitam estratificar e dimensionar corretamente os níveis de investimentos por região, 

com o foco no crescimento de mercado e rentabilidade.O divisor de águas deu-se quando 

houve a intenção de criar o planejamento estratégico, centrado na separação dos acionistas, 

onde haviam sete, mas três saíram. Os remanescentes decidiram profissionalizar a 

organização via a contratação de diretores executivos do mercado. Houve consultoria e 

seleção de profissionais de alta performance. Com isso, os acionistas ocuparam-se das 

questões estratégicas de empresa, deixando a operação com os diretores. Dos três diretores 

executivos, um era administrativo e financeiro, um comercial e um industrial. O processo do 

planejamento estratégico começou há cinco anos e está estruturado há três anos. Nesta etapa, 

houve a estruturação dos departamentos Administrativo, Financeiro e Jurídico. No início do 

planejamento estratégico, teve como foco o comercial, visualizando as tendências de produtos 

nos mercados nacional e internacional. No Brasil, foi feito um estudo de participação da 

empresa em cada região, ficando definido onde e quanto investir em cada região do país, com 

o objetivo de ter liderança em estados da federação, sendo esta uma preocupação da empresa. 

Com esta análise, definiram-se o tipo de tecnologia e o desenvolvimento de profissionais, 

preparando-os para estas etapas de crescimento. Assim, confirma-se a teoria de Oliveira et al. 

(2010) de que os empresários e os executivos reconhecem a importância de que o 
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gerenciamento das obrigações tributárias pode ser considerado algo estratégico dentro das 

organizações, seja qual for o ramo de atividade. 

 

O planejamento estratégico vem assumindo um papel no contexto contemporâneo das 

empresas. Por isso, na empresa Beta, como na empresa Alfa, que não havia planejamento 

estratégico formalizado. Assim, buscou-se a consultoria de terceiros, pois são comuns as 

discussões e grandes são reclamações a respeito desse assunto entre as pessoas que atuam nas 

empresas. Esnolde et al. (2009) completam que para a maioria das empresas a falta de 

conhecimento suficiente resulta em dificuldades quando se procura agir legalmente minimizar 

o impacto no resultado das empresas. Isso, confirma o pensamento de Barbosa e Brondani 

(2005), que consideram complexa a estratégia, pois está mergulhada em vários fatores e 

componentes internos e externos. Muitos desses estão situados completamente fora do 

controle e da previsão da empresa. 

 

As principais dificuldades encontradas pela empresa Beta para não realizar o planejamento 

estratégico, que buscam a consultoria em empresas especializadas, prendem-se ao fato de 

serem consideradas complexas. Na empresa Alfa, além dessas complexidades, toda a sua 

visão estratégica era familiar, sendo que cada sócio se ocupava de um setor, dificultando 

execução destes processos. Esse resultado confirma a ideia de Castro e Monteiro (2013) de 

que tais procedimentos se iniciam na busca de práticas, cenários e alternativas legais para o 

devido gerenciamento estratégico. Ao referir a tal assunto, Barbosa e Brondani (2005) 

reforçam que o planejamento estratégico surge como uma “ferramenta” de auxílio para a 

administração, visto que permite conduzir as ações gerenciais da empresa segundo um plano 

previamente determinado de metas e estratégias. Reduz a possibilidade de tomada de decisões 

iludidas diante de um mercado competitivo e sem margem para erro. 

 

Após a implementação do planejamento estratégico, os tributos (sejam impostos, taxas ou 

contribuições de melhoria), conforme o entrevistado da empresa Beta, não forem 

contemplados no planejamento estratégico, mas conseguiu economizar em relação a tributos 

estaduais e federais. Esse resultado confirma, em parte, a visão de Castro e Ribeiro (2013) de 

que, tendo como ferramenta o planejamento estratégico, tendo em vista o oneroso custo 

tributário e, ainda, uma fiscalização cada vez mais ativa, aparelhada e eficiente, pode haver 

organizações ineficientes na questão tributária. Essas empresas teriam um custo tributário 

maior do que os outros competidores do setor. No que tange aos tributos, faz-se necessário 



93 

 

analisar os princípios da elisão e evasão fiscal, cabendo à empresa analisar se deve ou não 

realizar essas atividades. A empresa Beta está em contradição com os autores, sendo questão 

de sobrevivência para as empresas o devido gerenciamento tributário. Com base nessas 

análises, de acordo com Glaser (2010), a crescente competitividade que caracteriza o mercado 

contemporâneo faz com que o planejamento tributário se torne cada vez mais uma ferramenta 

indispensável para a sobrevivência das empresas. Diferente da empresa Beta, a empresa Alfa 

postula que os tributos são contemplados de modo que as avaliações de ampliações e de 

novos investimentos. São definidas mediante a avaliação não somente de investimentos em 

ativos, mas também dos incentivos fiscais em cada estado onde há isenção de impostos via 

instituições como a SUDENE e a SUDAM. As avaliações do efeito tributário sobre linhas de 

produtos, em que é feita a análise dos impactos de incentivos fiscais concedidos pelos 

governos estaduais e federal, visualiza quais produtos serão mais beneficiados com tais 

incentivos. Com esta análise, tornam-se conhecidas as margens de lucros dos produtos 

incentivados. 

 

Ademais, são feitas análises da lucratividade e da carga tributária, na busca de alternativas de 

planejamento tributário. Vale notar a contribuição do entrevistado da empresa Beta ao 

declarar a que, atualmente, possui como principal indicador de lucratividade/rentabilidade o 

EBITDA. A empresa trabalha toda sua parte tributária com consultores externos 

especializados, sempre busca oportunidades e melhores alternativas. Essas premissas 

confirmam o pensamento de Muche e Bispo (2008) que a análise da lucratividade, em 

conjunto com a avaliação dos efeitos da carga tributária, pode contribuir para a geração de 

informações que suportem o processo decisório. Possibilita a realização de um planejamento 

tributário eficiente e eficaz. Dessa forma, a Lei 6.404 (1976, p. 1), em seu artigo 153, prevê 

que "o administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e 

a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus 

próprios negócios". Assim, a exemplo da empresa Beta que confirma o pensamento de Muche 

e Bispo (2008), na empresa Alfa, indaga-se que 50% dos custos vêm da matéria-prima 

utilizada na empresa. Assim, o foco é onde comprar com melhor benefício fiscal. As 

informações de compras de matérias-primas onde há incentivos à importação com redução de 

impostos, além do aumento de produção em linhas de produtos onde há isenção de impostos 

para clientes. Por exemplo do IPI com isenção da alíquota de 15% para alimentos. Outra 

análise é quanto à importação. Com efeito, citam-se drawback (regime aduaneiro especial, 

cujo principal objetivo é incentivar as exportações brasileiras) o uso de redução de alíquota de 
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II (imposto de importação) para matérias-primas. Para obter tais incentivos, será preciso que 

as CNDs estejam todas em dia, como é o caso da empresa. 

 

A empresa Beta, de acordo com o entrevistado, utilizou de reorganização societária no final 

de 2013 que adquiriu uma indústria concorrente com a finalidade em ampliar seu Market 

share e melhorar sua logística para atender a sua exportação. Essa análise confirma a teoria de 

Weber (2008) de que a incorporação empresarial surge onde uma empresa já existente 

absorve outra ou quando ocorre a aquisição de uma ou mais empresas por outra, em que a 

incorporadora não perde a sua identidade. Ou seja, irá continuar com sua personalidade 

jurídica, absorvendo todo o patrimônio e as dívidas existentes da incorporada e realizará 

alteração contratual, que aumentará o capital social e o patrimônio. Já aquelas que foram 

incorporadas deixam de existir juridicamente. Do mesmo modo que na empresa Alfa, ressalta-

se que houve reorganização societária por meio da saída dos sócios e da compra de ações 

pelos sócios remanescentes, sendo transformada de sociedade limitada para sociedade 

anônima de capital fechado. A transformação citada nesse resultado vem ao encontro de 

Weber (2008), para quem a legislação societária permite que a sociedade mude, altere ou 

modifique o seu tipo societário, isto é, quando uma sociedade empresária (limitada) 

transforma-se em sociedade anônima. Além disso, houve a aquisição de uma empresa na 

região Nordeste, onde os principais objetivos foram consolidar o mercado, reduzir custos, 

aumentar a produtividade, introduzir novos produtos e desenvolver uma nova marca. Como 

planejamento estratégico espera continuar avançando em fusões e aquisições de concorrentes 

e construindo novas plantas. Conclui-se que ambas as empresas utilizaram a reestruturação 

societária com a intenção de mudar de tipo, aglutinar-se ou dividir-se, procurando os seus 

sócios e acionista dotá-las de perfil mais adequado. Essa análise confirma a visão de Santos 

(2013) de que tais processos são muito utilizados pelas empresas como uma oportunidade de 

diversificar as atividades, obtendo redução dos tributos. 

 

Após as reorganizações societárias, na empresa Beta, testemunhou-se segundo o entrevistado, 

que não houve modificação dos processos anteriores por ter ocorrido a aquisição de uma 

empresa. Assim, este processo não mudou a forma societária da companhia, sendo que a nova 

fabrica hoje é controlada pela empresa Beta. Esse resultado confirma o raciocínio de 

Camargos e Barbosa (2009), que consideram tais processos como uma estratégia empresarial 

e que é por meio deles que as empresas conseguem expansão rápida, conquistam novos 

mercados, maior racionalização produtiva, economias de escala e ativos complementares,  e 
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elimina seus concorrentes. Ao contrário, na empresa Alfa teve sua forma societária 

modificada, postulada pelo entrevistado, de que a organização deixou o modelo familiar, que 

antes era limitada, e passou a um modelo de sociedade administrada por executivos. 

Atualmente, é uma S/A de capital fechado. Além disso, na empresa Alfa há um planejamento 

de abrir o capital para investidores, com o objetivo de em cinco anos dobrar o faturamento. 

Este processo realizado pela empresa Alfa corrobora com o pensamento de Weber (2008) de 

que em tais operações a legislação societária permite que a sociedade mude, altere ou 

modifique o seu tipo societário. Isto é, quando uma sociedade empresária (limitada) 

transforma-se em sociedade anônima, os bens serão absorvidos pela nova empresa, assumindo 

também os direitos e as obrigações da extinta. 

 

O novo quadro societário da empresa após a concepção das novas formas societárias tem 

facilitado a implementação de estratégias. Na empresa Beta, após a aquisição de uma fabrica 

concorrente, o entrevistado menciona positivamente que como estratégia há planos para uma 

nova configuração societária. Possivelmente será uma holding criada com o objetivo de 

administrar o grupo das empresas (conglomerado). Desse modo, o objetivo dela é de proteger 

o patrimônio dos sócios e promover melhorias tributárias. Esse resultado confirma a ideia de 

Ribeiro e Mário (2008) de que holdings são sociedades que possuem participação do capital 

social de outras sociedades, podendo ser em níveis suficientes para controlá-las, ou não. Esta 

estratégia utilizada pela empresa Beta confirma a teoria de Tanure e Cançado (2005), que 

assumem crescente proporção tanto no nível internacional quanto no nacional. Essas 

estratégias podem se caracterizar por diferentes tipos de combinação estratégica, com 

diferentes níveis de investimento, com formatos legais específicos e, sobretudo, causar 

diferentes impactos nas pessoas envolvidas. Não obstante, na empresa Alfa, onde a nova 

sociedade está facilitando o planejamento estratégico em decorrência da experiência realizada 

há cinco anos, foram implementados na nova sociedade. Com este novo modelo de sociedade, 

os sócios estão focando nas questões estratégicas, visando à consolidação do mercado e 

avaliando novos negócios e concorrentes, sobre fusões e aquisições. Esta nova forma de 

sociedade e a saída dos sócios das operações possibilitaram a reestruturação das dívidas e a 

obtenção de linhas de créditos mais viáveis, pois o mercado enxergou com clareza que a 

empresa está mirando em resultados. Camargos e Barbosa (2009) completam que nos últimos 

anos a economia brasileira tem apresentado um volume considerável de tais processos, onde o 

entendimento está na identificação dos ganhos e na criação de valor proporcionadas aos 

acionistas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_empresarial
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Na concepção das novas formas societária, notou-se que a reestruturação societária adotada 

tem colaborado para o alcance dos objetivos estratégicos pretendidos. Na empresa Beta, com 

a compra de controle acionário de uma empresa concorrente, além de ter um projeto para uma 

holding, esse resultado confirma a teoria de Tanure e Cançado (2005) de que tais processos 

envolvem alto grau de investimentos de controle, obtendo maior impacto na gestão, um 

processo de integração cultural mais complexo e com possibilidade mínima de reversão. Na 

empresa Alfa, observou-se, conforme o entrevistado, que passou a ser vista melhor pelos 

bancos, com resposta ao mercado de capitais e foco dos diretores executivos na gestão e 

profissionalização de todos os departamentos, sem a influência dos sócios nas hierarquias 

abaixo deles. Além disso, a organização societária tem estruturado a empresa para uma futura 

abertura de capital, com o lançamento de ações na Bolsa de Valores. As reorganizações 

societárias estão ocorrendo há algumas décadas. Fator decisivo para a realização de se 

manterem competitivas, as empresas estão adotando modelos societários diferentes dos 

definidos em seus planos organizacionais originais. Essas premissas vem ao encontro com o 

pensamento de Silva et al. (2004) de que são motivadas pelas questões mercadológicas, 

econômicas, financeiras, administrativas e tecnológicas, além da possibilidade em alcançar 

benefícios tributários. 

 

A reorganização societária foi feita com base em estudo de planejamento tributário. Na 

empresa Beta, segundo o entrevistado, toda a reorganização societária apresentada à Diretoria 

foi estudada por um escritório tributarista/societário externo e todas as opções foram levadas 

em consideração para atender à necessidade apresentada pela Diretoria. Essa afirmativa 

confirma a ideia de Dalmagro (2011) de que as empresas se veem precionadas com a alta 

tributação e, como solução para o seu desempenho, buscam a reestruturação societária, que é 

uma importante ferramenta de planejamento tributário, criando mais oportunidades e 

fortalecendo a economia. De outro lado, na empresa Alfa, conforme preconizado pelo 

entrevistado, a princípio, foi feita com a intenção de buscar novos mercados e de dobrar o 

faturamento, mas houve estudos de planejamento tributário que se constituíram em uma das 

premissas para a elaboração da reorganização. Apesar de não ser o foco, há um Departamento 

Jurídico, que analisa tais estudos. Isso vem ao encontro de Strohmeier (2009) ao concluir que, 

fazendo parte das boas práticas de gestão, as empresas devem adotar todas as medidas que 

tragam as maiores vantagens para a empresa, dentro da legislação pertinente, isto é, estudar 

continuamente a legislação optando pela adoção de medidas que possam propiciar à prática ou 

a abstenção dos tributos.  
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Percebeu-se, segundo o entrevistado da empresa Beta, que, sem dúvidas há relação com a 

competitividade e o planejamento tributário. Os preços dos produtos são commodites, e saber 

administrar sua carga tributária é fundamental para o sucesso do negócio. Essa análise 

confirma o pensamento de Santos (2013) de que e as constantes mudanças que ocorrem no 

mercado exigem das empresas uma melhor adequação a essas mudanças para se manterem 

competitivas. Do mesmo modo, de acordo o entrevistado, na empresa Alfa, com o 

planejamento tributário, a empresa tem conhecimentos de quais linhas de produtos e negócios 

poderão direcionar mais investimentos. Tais análises mostram quais negócios são mais 

rentáveis, especialmente, em função de concessões de incentivos fiscais, ICMS e imposto de 

renda. Com isso, a empresa diferencia dos sonegadores, considerados maus concorrentes. 

conhece os competidores que produzem naquele estado caso fosse feitas a comercialização 

para outros estados.  Além disso, o produto pode ser excelente e aceito no mercado. Porém, se 

não tiver amparo tributário, sem dúvidas, não haverá desenvolvimento. O grupo possui uma 

fábrica no estado do Amazonas, onde a decisão de investimento em ampliação tem como 

premissa a análise tributária. Portanto, esse resultado confirma a ideia de Barbosa (2013) de 

que o planejamento tributário afeta os custos de produção e tendo como consequência a 

elevação das vantagens competitivas em relação às demais, além de favorer o aumento da 

margem de lucro das empresas. 

 

O entrevistado da empresa Beta afirmou que houve melhorias na lucratividade, na 

rentabilidade e no fluxo de caixa da empresa em decorrência de atividades de planejamento 

tributário. A empresa vem apresentando números que reduz em pelo menos 30% seus custos 

com tributos, em torno de R$4 a R$6 milhões por ano, sendo uma economia considerável. 

Essas análises confirmam o pensamento de Borges (2011) de que a elaboração de uma gestão 

tributária se inicia pelo levantamento de dados pertinentes às operações realizadas que 

estejam relacionados, direta e indiretamente, com as questões fiscais abrangidas. Não 

obstante, conforme preconizado pelo entrevistado da empresa Alfa, com base nos relatórios 

apresentados pela empresa, houve um ganho tributário de 16,4 milhões reais sobre um 

resultado de EBITIDA de 103 milhões de reais ao final de 2014. Assim, houve uma economia 

em decorrência de atividades de planejamento tributário, correspondendo a um impacto de 

15,92% anual. Como exemplo, a empresa compra matéria-prima nestes estados com 

diferenciação de tributos, tendo uma redução de aproximadamente de 60% da carga tributária. 

Em síntese, isso confirma a ideia de Barbosa (2013) de que os efeitos dos tributos impactam, 
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direta e indiretamente, os resultados das organizações, o que os desgasta ao agregar um custo 

financeiro extraordinário para as empresas. 

 

Constatou-se que novos investimentos foram realizados com ganhos proporcionados pelo 

planejamento tributário. Porém, a empresa Beta, conforme menciona o entrevistado, está 

constantemente investindo. Não se pode afirmar que foram em função do planejamento 

tributário, mas com a economia dos tributos uma parte foi para investimento. Só não existe 

um número exato. Ou seja, ainda não fizeram essa análise. Esses resultados apresentados 

confirmam, em parte, o pensamento de Santiago e Silva (2006) de que a análise tributária 

entende como limitador da competitividade das empresas por limitar o crescimento, absorver 

uma fatia considerável do faturamento e dos lucros e afetar de maneira negativa o ingresso de 

novos investimentos. Na em presa Alfa, como postulado pelo entrevistado, que a geração de 

caixa que a empresa obteve possibilitou a aquisição de um concorrente situado na região 

Nordeste. Por meio de análise tributária, a empresa entrou no REFIS tendo gerado ganhos 

fiscais e parcelamento. Com isso, aumentou o caixa da empresa. Esse resultado empiricos 

corrobora com a ideia de Santiago e Silva (2006). 

 

Na empresa Beta, constatou-se, conforme a resposta do entrevistado, que ainda não foram 

feitas análises de governança tributária. Essa análise está em contradição com o pensamento 

de Castro e Monteiro (2013) de que a governança tributária poderá maximizar os resultados, 

via da redução dos riscos fiscais, que propicia um controle mais efetivo das informações 

transmitidas regularmente ao fisco. Ao contrário da empresa Beta, que não deu a devida 

atenção à governança tributária, na empresa Alfa, segundo o entrevistado, implantou a 

governança corporativa, por meio de definições de Covenants (cláusulas contratuais de títulos 

de dívida que protegem o interesse do credor, estabelecendo condições que não devem ser 

descumpridas), sendo um pacto que limita o endividamento da empresa junto a bancos. Com 

isso, o caixa da empresa fica equilibrado. Dessa forma, a empresa tem administrado melhor o 

nível de investimentos. Com a governança tributária, a empresa deixou de usar os impostos 

como linhas de créditos, ou seja, o não recolhimento para investimentos. Observou-se que 

financiar impostos com o governo é mais caro do que as linhas de créditos de bancos. Para 

tais análises, a empresa possui o Departamento de Controladoria, responsável pela 

consolidação destas informações não somente os níveis de riscos tributários, mas a empresa 

como um todo, possibilitando aos diretores conhecer a administração dos tributos e demais 

setores. Portanto, essa análise está corroborada com a teoria de Castro e Flach (2013) de que 
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as empresas estão tendo a preocupação em atuarem no mercado da forma o mais transparente 

possível diante de seus usuários internos e externos. Sem dúvidas, a governança tributária 

ganhou, podendo auxiliar a demonstrar transparência e confiabilidade e proporcionar um 

feedback em relação a gestão. 

 

Em a governança tributária na empresa Beta, apesar de ainda não ter sido feita, foi esclarecido 

pelo entrevistado que a empresa ingressou com uma solicitação de Regime Tributário na 

Receita Estadual de Minas solicitando a emissão da nota fiscal de entrada de matéria-prima 

para os fornecedores que se recusarem a emitir (formalização). Isso traria mais confiabilidade 

na apuração dos custos e atendimento ao Sistema Público Escrituração Digital (SPED) 

mineiro. Assim, evitariam problemas com a Receita. Tais processos confirmam a ideia de 

Strohmeier (2009) de que adotar todas as medidas que, de acordo com lei, tragam as maiores 

vantagens para a empresa, envolve a atividade de estudar continuamente a legislação e de 

optar pela adoção de medidas que possam propiciar a prática ou a abstenção dos tributos. Na 

empresa Alfa, observou-se, conforme mencionado pelo entrevistado, que com a governança 

tributária reduziu os riscos de perdas de incentivos fiscais concedidos pelo governo em alguns 

estados e garantiu alongamento da concessão do benefício do incentivo fiscal em Minas 

Gerais, Pernambuco e Paraíba. Assim, esses resultados corroboram com o pensamento 

Pimenta (2012) de que na "era da globalização" os empresários estão perdendo tempo ao 

terem de mudar a antiga cultura em relação à tributação. Passam a utilizar soluções 

estratégicas de gestão empresarial, com o intuito de criar em sua empresa uma personalidade 

tributária de forma que a se torne mais ágil. Controlada e transparente, minimizado ao 

máximo os seus riscos fiscais e, ao mesmo tempo, amplia sua eficiência e, consequentemente, 

maximiza seus resultados. 

 

As implicações da reestruturação societária adotada na empresa Beta demonstram que obteve-

se economia tributária sobre os tributos federais. A propósito, na empresa Beta, o entrevistado 

mencionou como exemplo que os veículos da empresa seriam desmembrados, para a criação 

de uma empresa de transporte. Com isso, haveria o aproveitamento integral de PIS/COFINS 

sobre o combustível, assim como a desoneração da folha e redução drástica no Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS). Na empresa Alfa, segundo o entrevistado, verificou-se 

que, por meio do REFIS e de impostos federais, a sociedade reestruturou o caixa. Com isso, 

houve a diminuição de linhas de créditos bancários, pois aumentou o caixa. Com a redução da 

dívida, consequentemente, aumentaram os lucros, por meio de incentivo do governo na 
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redução do pagamento do imposto de renda, que possibilit aumentar os investimentos. Em 

relação ao IPI, a empresa é isenta. Os investimentos nestes estados foram definidos após a 

análise dos ganhos sobre os incentivos de ICMS, sendo fundamental para a sociedade definir 

as ampliações, os investimentos e novas linhas de produtos, etc. Esses resultados confirmam a 

teoria de Barrero e Laborda (2001) de que a tributação afeta a atividade econômica e que em 

primeiro lugar, é preciso esclarecer que as taxas, os impostos e as contribuições devem ser 

considerados como relevante na tomada de decisões. 

 

Os tributos municipais não têm implicação na reestrutura societária da empresa Beta, segundo 

o entrevistado, o qual alegou-se que não houve nenhuma implicação  adotada sobre tais 

tributos. Não obstante, como preconizado pelo entrevistado da empresa Alfa, nas empresas 

anteriores os impostos municipais, como o ISSQN, tiveram pouca implicância em função de a 

atividade do grupo ser industrial. Assim, tiveram maior peso tributário: ICMS, IPI, 

PIS/COFINS e IRPJ. Em relação aos impostos municipais, estes não foram contemplados pela 

empresa Alfa por serem considerados irrelevantes. Essa análise está em contradição com 

pensamento de Silva (2008) de que os tributos (sejam impostos, taxas ou contribuições de 

melhoria) representam não só uma parcela considerável dos custos das empresas, mas, sim, o 

maior e mais significativo custo.  

 

Na empresa Beta o entrevistado, afirmou que houve redução de tributos, tanto que a empresa 

reduziu em pelo menos 30% seus gastos com tributos, algo em torno de R$4 a R$6 milhões 

por ano. Não obstante, na empresa Alfa, segundo o entrevistado, houve a postergação via 

RFIS. Abatimento e aproveitamento de créditos do ICMS foram concedidos pelos incentivos 

fiscais, além de isenção do IRPJ via concessão do governo por decreto do estado em uma das 

fábricas situadas na região Nordeste. Por fim, houve redução do imposto de importação, via 

importação de matérias-primas, onde se faz o uso de redução da alíquota de países da 

América do Sul. Esse resultado confirma a ideia de Silva (2008) de que o exercício de tais 

atividades implica promover ações que permitam licitamente reduzir ou, até, eliminar tributos, 

protegendo a continuidade dos negócios, como também em ações que estimulem a 

postergação do recolhimento de tributos ou quaisquer outras atividades que reduzam ou 

anulem o custo tributário das empresas. 

 

Além dos questionamentos abordados sobre o tema, o entrevistado da empresa Beta adicionou 

que o planejamento tributário propiciou o aproveitamento de créditos estaduais oriundos da 
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venda de produtos exportados e o estudo sobre a tributação dos produtos fabricados, onde 

houve redução. Acrescenta-se, também, que o entrevistado da empresa Alfa mencionou que o 

planejamento tributário tem sido um dos pilares para definição de novos projetos de 

investimentos. Há no Brasil forte sonegação fiscal e as empresas têm estudado 

constantemente as implicações das novas regras tributárias do governo, sejam por aumento ou 

redução de impostos. A importação de bens novos tem sido feita com o uso do regime de ex-

tarifário, que consiste na redução temporária da alíquota do imposto de importação de bens de 

capital e de informática e telecomunicação, assim grafados na Tarifa Externa Comum do 

MERCOSUL, quando não houver a produção nacional equivalente. Ou seja, representa uma 

redução no custo do investimento. Quando não há este tipo de investimento, a empresa tem 

feito projetos e protocolado no MDIC as solicitações de revisão de ex-tarifário - ou seja, tem 

definido o tipo de tecnologia a ser importada e compra de matérias-primas importadas, por 

exemplo. Segundo o entrevistado, a empresa pretende adquirir novas empresas consideradas 

concorrentes, visando aumentar seu faturamento. Com isso, há transações em andamento para 

adquirir mais dois concorrentes, sendo um na região Nordeste e outro na região Sudeste. 

Outra análise foi feita em relação ao sistema, tendo a empresa desenvolvido seu próprio 

modelo, devido à necessidade de ter um sistema mais robusto para atender ao planejamento 

estratégico do grupo. 

 

4.2.3 Empresa Gama 

 

Segundo o entrevistado da empresa Gama, não foram realizados estudos de planejamento 

estratégico, pois ainda não houve tal necessidade. Essa afirmativa contradiz a ideia de 

Oliveira et al. (2010) e Castro e Monteiro (2013) de que a implicação de tais processos pode 

aumentar o potencial de competitividade das empresas modernas, atuar como ferramenta 

considerável para isso. Ao contrário, na empresa Alfa, o planejamento estratégico foi 

elaborado pela alta administração, diretores e acionistas, na perspectiva de crescimento de 

mercado, variáveis macroeconômicas, PIB, projeção de orçamento e CAPEX e Market Share. 

Esses métodos possibilitaram estratificar e dimensionar corretamente os níveis de 

investimentos por região, com o foco no crescimento de mercado e rentabilidade. O divisor de 

águas quando houve a intenção do planejamento estratégico foi a separação dos acionistas: 

onde haviam sete, e três saíram. Os remanescentes decidiram profissionalizar a organização 

via a contratação de diretores executivos do mercado. Houve consultoria e seleção de 

profissionais de alta performance. Com isso, os acionistas ocuparam-se das questões 



102 

 

estratégicas de empresa, deixando a operação com os diretores. Dos três diretores executivos, 

um era administrativo e financeiro, um comercial e um industrial. O processo do 

planejamento estratégico começou há cinco anos e está estruturado há três anos. Nesta etapa, 

houve a estruturação dos departamentos Administrativo, Financeiro e Jurídico. No início, o 

planejamento estratégico teve como foco o comercial, visualizando as tendências de produtos 

no mercados nacional e internacional. No Brasil, foi feito um estudo de participação da 

empresa em cada região, ficando definido onde e quanto investir em cada região do País, com 

o objetivo de ter liderança em estados da federação, sendo esta uma preocupação da empresa. 

Com esta análise, definiram-se o tipo de tecnologia e o desenvolvimento de profissionais, 

preparando-os para estas etapas de crescimento. Na empresa Beta, segundo o entrevistado, 

houve um planejamento estratégico, elaborado sob a coordenação da Fundação Dom Cabral. 

Reuniram-se os principais gestores da empresa e construiu-se o planejamento com um 

direcionamento do coordenador da fundação. Nas empresas Alfa e Beta, por utilizarem o 

planejamento estratégico, confirma-se a teoria de Barbosa e Brondani (2005) que evidencia a 

importância de uma visão estratégia que oriente a empresa para que consiga alcançar seus 

objetivos, por meio seja da produção de bens ou do oferecimento de serviços. Muitos desses 

fatores estão situados completamente fora do controle e da previsão da empresa. 

 

Constatou-se que a empresa Gama, por não possuir um planejamento estratégico formalizado, 

de acordo com a observação do entrevistado, buscou e ainda busca, consultoria para seu 

planejamento tributário. O entrevistado mencionou que não foram realizados estudos de um 

planejamento estratégico, alegando que ainda não houve necessidade. Isso, contradiz a ideia 

de Barbosa e Brondani (2005) de que na empresa Gama, havendo a necessidade de buscar 

consultoria a terceiros, torna-se de extrema necessidade elaborar e desenvolver o 

planejamento estratégico corporativo, que leva a empresa a um futuro promissor e rentável. 

Diferente disso, na empresa Alfa, assim como na empresa Beta, não havia planejamento 

estratégico formalizado. Assim, devido à importância para as empresas nos dias atuais, 

buscaram contratar consultoria externa. Pois são comuns as discussões, havendo grandes 

reclamações a respeito desse assunto entre as pessoas que atuam nas empresas. Ambas 

possuem um planejamento estratégico formalizado, que visa à preservação dos negócios. 

Assim, as empresas precisam elaborar um plano de estratégia específico para que o negócio 

fique lucrativo. 
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As empresas que não possuem planejamento estratégico observaram que a principal razão 

para não realizá-lo. De acordo com o entrevistado da empresa Gama, é que se trata de uma 

sociedade anônima de capital fechado, e por isso não houve a necessidade para esse 

dispêndio, embora a empresa busque consultoria de terceiros sobre planejamento tributário. 

As principais dificuldades encontradas pelo entrevistado da empresa Gama foram as 

seguintes: os advogados tributaristas estão mais por dentro da legislação e das constantes 

alterações; eles estudam brechas e apresentam projetos; conseguem enxergar além dos 

contadores; e devido à complexidade da legislação e do número considerável de leis, os 

contadores não conseguem acompanhar. Esse resultado confirma o pensamento de Santos e 

Oliveira (2008) de que é preciso utilizar a ferramenta de atividade de planejamento tributário 

de maneira adequada, e não somente como uma opção estratégica, mas como questão de 

sobrevivência. Porém, essa atividade esbarra na complexidade da legislação tributária 

brasileira e nas várias alterações que ela vem sofrendo. Com isso, dificulta a interpretação dos 

empresários e impossibilita que eles estejam plenamente atualizados quanto aos diversos 

fatores tributários influenciadores da gestão empresarial. O que demanda dos estudiosos 

esforços adicionais no sentido de perceber e explicar de maneira mais clara esse fenômeno. 

Na empresa Alfa, as dificuldades encontradas prendem-se a questões familiares, onde não 

havia um planejamento estratégico formalizado. Assim, há cinco anos, após a separação dos 

acionistas e a transformação de sociedade limitada para sociedade anônima de capital 

fechado, houve a consultoria para selecionar profissionais de alta performance capazes de 

executar tais tarefas, estando estruturado ha três anos. Já na empresa Beta a principal 

dificuldade encontrada para não realizar o planejamento estratégico, buscando a consultorias a 

empresas especializadas, prende-se ao fato de ser considerada complexa. Em geral, isso 

confirma o pensamento de Carvalho et al. (2008) de que esbarra na complexidade inerente ao 

STN, em decorrência da grande quantidade de tributos. 

 

Em relação ao planejamento estratégico, considerando os tributos (sejam impostos, taxas ou 

contribuições de melhoria), observou-se que na empresa Gama, apesar de não possuir um 

planejamento estratégico formal dentro da empresa, buscam-se consultorias a terceiros, de 

modo de reduzir a carga tributária, que visa ao aproveitamento de créditos e benefícios fiscais. 

Com isso, confirma-se o pensamento de Castro e Ribeiro (2013) de que pode haver empresas 

ineficientes na questão tributária. Essas empresas teriam um custo tributário maior do que os 

outros competidores do setor. Ao contrário, na empresa Alfa, conforme o entrevistado, os 

tributos são contemplados de modo que as avaliações de ampliações e de novos investimentos 
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são definidas com base em avaliação, não somente os investimentos em ativos, mas também 

dos incentivos fiscais em cada estado, onde há isenção de impostos via instituições como a 

SUDENE e a SUDAM. Enfim, avaliações do efeito tributário sobre linhas de produtos, em 

que é feita a análise dos impactos de incentivos fiscais concedidos pelos governos estaduais e 

federal, visualiza quais produtos serão mais beneficiados com tais incentivos. Com esta 

análise, tornam-se conhecidas as margens de lucros dos produtos incentivados. Já na empresa 

Beta, conforme o entrevistado, não são contemplados dentro do planejamento estratégico, mas 

conseguiram economizar em relação a tributos estaduais e federal. Essas análises confirmam a 

ideia de Silva (2008) de que os tributos (sejam impostos, taxas ou contribuições de melhoria) 

representam o maior e mais significativo custo dentro das empresas e de que a correta 

administração do custo tributário é uma questão de vital importância. 

 

Apesar de não haver um planejamento estratégico na empresa Gama, observou-se que são 

feitas análises da lucratividade e da carga tributária, na busca alternativas de planejamento 

tributário. A Lei 6.404 (1976, p, 1) em seu artigo 153, prevê a existência do planejamento 

tributário. Segundo o entrevistado, houve o planejamento tributário para a adoção de novas 

práticas que visa a redução da carga tributária, além de encargos trabalhistas, direitos 

trabalhistas e taxas relacionadas ao meio ambiente (citada pelo entrevistado como um dos 

fatores que mais prejudicam o setor industrial). Ele ainda ressaltou que não houve um 

planejamento tributário em relação às altas taxas impostas pelo fisco relacionadas ao meio 

ambiente. Na opinião do entrevistado, estão cobrando muito, realizaram Eco 92, assinaram 

todo tipo de compromisso e transferiram a responsabilidade para os empresários cumprirem. 

Em relação a isso, o entrevistado citou que os 20 países mais desenvolvidos assinaram um 

termo de responsabilidade para diminuir a poluição. Segundo seu ponto de vista, "o Brasil, 

querendo aparecer, assina tudo, e os empresários que se viram". O entrevistado da empresa 

Alfa declarou que, tais análises são feitas, sendo que 50% dos custos vêm da matéria-prima 

utilizada na organização. Assim o foco é: Onde comprar com melhor benefício fiscal? Faltam 

informações sobre compras de matérias-primas onde há incentivos à importação com redução 

de impostos, além do aumento de produção em linhas de produtos onde há isenção de 

impostos para clientes. Por exemplo, IPI com isenção da alíquota de 15% para produtores de 

alimentos. Outra análise é sobre importação, com efeito, drawback (Regime Aduaneiro 

Especial, cujo principal objetivo é incentivar as exportações brasileiras) para exportação, etc. 

E, por fim, o uso de redução de alíquota de imposto de importação para matérias-primas. Para 

obter tais incentivos, será necessário que as CNDs estejam todas em dia, como é o caso da 
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organização. Outro aspecto levantado, na empresa Beta, o entrevistado diz a respeito ap fato 

de que atualmente possui como principal indicador de lucratividade/rentabilidade, o EBITDA. 

A empresa trabalha toda sua parte tributária com consultores externos especializados, sempre 

buscando oportunidades e melhores alternativas. Portanto, esses resultados corroboram o 

pensamento de Pimenta (2012) de que as análises da lucratividade e da carga tributária, 

buscando alternativas de planejamento tributário, são práticas e obedecem a vários princípios: 

agir com moralidade e ética, dentro de uma legalidade, buscando preservar a reputação e a 

dignidade dos administradores, almejando a lucratividade do negócio, o que exigirá muita 

percepção e criatividade dos profissionais envolvidos. 

 

A reorganização societária via fusões, aquisições, cisões e/ou criação de unidades de negócios 

vem do interesse empresarial de alcançar resultados mais interessantes ao mercado no futuro, 

formando uma cultura de que tais institutos são utilizados para obter benefícios. Na empresa 

Gama, segundo o entrevistado, foi feita uma cisão, visando a uma melhor situação das 

propriedades da empresa. Esse processo, cujo o objetivo foi regionalizar as propriedades por 

meio da indústria, saiu da parte florestal, ficando apenas com a atividade industrial, não mais 

agropecuária, e suas propriedades, de acordo com uma produção regional dentro do estado de 

Minas Gerais. Ela fez a cisão, criando novas empresas, revalorizando e desenvolvendo três 

cisões, não havendo alteração do quadro societário. Esses achados confirmam o pensamento 

de Cardoso (2014) de que os processos de cisão se subdividem e/ou dissolvem, por ser um 

negócio de constituição ou aumento de capital, que visa conciliar interesse individual de 

acionistas na divisão dos patrimônios entre eles. A cisão é definida pelo artigo 229, da Lei 

6.404 (1976, p. 1) como uma operação em que a companhia transfere parcelas do seu 

patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, 

extinguindo-se a companhia cindida, se houver a versão de todo o seu patrimônio, ou 

dividindo-se o seu capital, se parcial a versão. Assim, corrobora com a ideia de Santos (2013), 

que, ao analisar tais operações, ressalta que na maioria das veze, podem ter como objeto o 

planejamento tributário, compensando perdas de uma sociedade com lucros de outra do 

mesmo grupo. Observa sempre os limites admitidos pela lei, quanto à reorganização da 

atividade, para que a sociedades distintas se dediquem a segmentos específicos da empresa 

explorada ou ganhos decorrentes de economia de escala. Além disso, é comum realizar-se 

operação societária com o objetivo de viabilizar a alienação de controle da sociedade. Na 

empresa Alfa, segundo o entrevistado, houve reorganização societária, mediante a saída dos 

sócios e a compra de ações pelos sócios remanescentes, sendo transformada de sociedade 
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limitada para sociedade anônima de capital fechado. Além disso, houve a aquisição de uma 

empresa na região Nordeste, onde os principais objetivos foram: consolidar o mercado, 

reduzir os custos, aumentar a produtividade, introduzir novos produtos e desenvolver uma 

nova marca. O planejamento estratégico consiste em continuar avançando em fusões e 

aquisições de concorrentes e construindo novas plantas. Já a empresa Beta, de acordo com o 

entrevistado, utilizou tais recursos, sendo que no final de 2013 adquiriu uma indústria 

concorrente com a finalidade em ampliar seu Market share e melhorar sua logística para 

atender a sua exportação. Portanto, as empresas promoverem o planejamento tributário, e uma 

das formas contempla a utilização de instrumentos de reorganização societária, com o 

objetivo de realizar uma economia lícita de tributos. Essas análises apresentadas confirmam a 

teoria de Weber (2008) de que ao proceder tais operações, há o desejo manifesto em procurar 

obter resultado positivo em determinada operação, ligada diretamente ao custo de sua 

operação ou à redução de sua carga tributária. 

 

Após as reorganizações societárias, a empresa Gama ficou modificada quanto aos processos 

anteriores. Segundo o entrevistado, havia um grupo com três empresas. Após o processo de 

cisão, houve a criação de mais três empresas. Assim, o grupo hoje ficou composto por seis 

empresas. A primeira cisão deixou de trabalhar com reflorestamento e passou para as outras 

empresas, ficando a sociedade como o ramo industrial e as outras agro-florestais com o ramo 

de atividade de reflorestamento, fornecendo carvão para indústria. A empresa Alfa deixou o 

modelo familiar, que antes era sociedade limitada e passou para um modelo de sociedade 

administrada por executivos. Atualmente é uma sociedade anônima de capital fechado, porém 

há um planejamento de abrir o capital para investidores, com o objetivo de em cinco anos 

dobrar o faturamento. Ao contrário na empresa Beta, testemunhou-se, segundo o entrevistado, 

que não houve modificação dos processos anteriores. Houve a aquisição de uma empresa. 

Assim, este processo não mudou a forma societária da companhia, sendo que a nova indústria 

hoje é controlada pela empresa Beta. Diante desses resultados, confirma-se a visão de Silva et 

al. (2004) de que as empresas são motivadas a realizar tais processos por questões 

mercadológicas, econômicas, financeiras, administrativas, tecnológicas, além da possibilidade 

em alcançar benefícios tributários. Santos (2013) completa que, além das constantes 

mudanças que ocorrem, o mercado está exigindo das empresas uma melhor adequação a essas 

mudanças para se manterem competitivas. Tais resultados confirmam a ideia de Shingaki 

(1994) de que a prática de cisão de empresas tem sido realizada por motivos diversificados, 
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seja para diminuir os custos, seja para solucionar uma pendência entre os proprietários de um 

empreendimento etc.  

 

O novo quadro societário da empresa, na concepção das novas formas societárias, tem 

facilitado a implementação de estratégias. Na empresa Gama, como preconizado pelo 

entrevistado, isso ocorre, sendo que a cisão visou separar as atividades. Isso possibilitou que 

as operações ficassem mais bem distribuídas e que a gestão do grupo fosse facilitada. Embora 

haja mercado para o reflorestamento, a indústria consome 95% dele. Essas premissas 

confirmam o pensamento de Strohmeier (2009) de que as reorganizações societárias são 

formas lícitas de desvirtuamento das operações de aquisição e de benefício de aproveitamento 

de prejuízos fiscais, não sendo consideradas como formas de evasão fiscal, quando realizadas 

adequadamente. Na empresa Alfa, como descreve o entrevistado, a nova sociedade está 

facilitando o planejamento estratégico, vindo da experiência realizada há cinco anos, quando 

implementados na nova sociedade. Com este novo modelo de sociedade, os sócios estão 

focando nas questões estratégicas, visa à consolidação de mercado, avaliando novos negócios 

e concorrentes e visa fusões e aquisições. Esta nova forma de sociedade e a saída dos sócios 

das operações possibilitaram a reestruturação das dívidas e a obtenção de linhas de créditos 

mais viáveis, pois o mercado enxergou com clareza que a empresa está mirando em 

resultados. Na empresa Beta, após a aquisição de uma indústria concorrente, o entrevistado 

mencionou que, como estratégia, há planos para uma nova configuração societária. 

Possivelmente, será uma holding, criada com o objetivo de administrar o grupo das empresas 

(conglomerado). Desse modo, será possível proteger o patrimônio dos sócios e obter 

melhorias tributárias. Esses resultados encontrados corroboram a visão de Barbosa e Brondani 

(2005) de que tais estratégias empresariais são complexas, sendo que existem em vários 

fatores e componentes internos e externos, muitos dos quais estão situados completamente 

fora do controle e da previsão da empresa. 

 

Na concepção das novas formas societária, a reestruturação societária adotada tem colaborado 

para o alcance dos objetivos estratégicos pretendidos. De acordo com o entrevistado da 

empresa Gama, começou-se a colher os frutos após três anos, mesmo já tendo um projeto para 

reflorestamento. A empresa ficou melhor na administração, ampliando a divisão de custos por 

região, para alcançar um objetivo. Ou seja, fez-se a divisão de custos mais otimizados, a partir 

da regionalização das empresas. Esses achados confirmam a teoria de Santos (2013) de que 

esse processo de investimentos em outras sociedades é visto como oportunidade de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_empresarial
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diversificar as atividades. A empresa Alfa, conforme o entrevistado passou ser vista melhor 

pelos bancos, com resposta do mercado de capitais e foco dos diretores executivos em gestão 

e profissionalização de todos os departamentos, sem influência dos sócios nas hierarquias 

abaixo deles. Além disso, a organização societária tem estruturado a empresa para uma futura 

abertura de capital com o lançamento de ações na Bolsa de Valores. Na empresa Beta como 

aquisição, foi realizada a compra do controle acionário de uma empresa concorrente, além de 

ter um projeto para uma holding. Essas afirmativas confirmam a teoria de Castro e Monteiro 

(2013) de que as organizações estão passando por um processo de modernização, evoluindo-

se para uma governança corporativa com viés de tributação, contando com o apoio de 

estruturas organizacionais, políticas, diretrizes e processos específicos para o devido 

gerenciamento das obrigações acessórias. Com isso, podem maximizar os resultados, 

mediante a redução dos riscos fiscais, propiciando um controle mais efetivo das informações 

transmitidas regularmente ao fisco. 

  

A reorganização societária foi feita com base em estudo de planejamento tributário. Quando se 

falou de tal assunto na empresa Gama, o entrevistado completou que, primeiramente, partiu-se 

de uma consultoria feita por advogados, que sugeriram que o melhor a fazer era a cisão, 

separar parte de reflorestamento da fabrica. Com vista ao planejamento estratégico e 

tributário, a cisão ocorre quando transfere parte do patrimônio para a empresa cindida, onde 

atuarão como terceirizadas nas atividades complementares. Dessa forma, isso corrobora com 

o pensamento de Santos (2013) que tais procedimentos representam uma forma de economia 

tributária, tendo a possibilidade de aproveitar-se de créditos fiscais, isenções e redução de 

alíquotas, além de formas de tributação simplificada. Na empresa Alfa, conforme preconizado 

pelo entrevistado, a princípio foi feita com a intenção de buscar novos mercados e de dobrar o 

faturamento, mas houve estudos de planejamento tributário, que foi uma das premissas para a 

elaboração da reorganização. Apesar de não ser o foco, há um Departamento Jurídico, que 

analisa tais estudos. Na empresa Beta, segundo o entrevistado, toda a reorganização societária 

apresentada à Diretoria foi estudada por um escritório tributarista/societário externo e todas as 

opções foram levadas em consideração para atender à necessidade apresentada pela Diretoria. 

Conclui-se, confirmando a visão de Strohmeier (2009), por adotar todas as medidas que, de 

acordo com lei, tragam as maiores vantagens para a empresa.  Esta linha corrobora com o 

pensamento de Dalmagro (2011) de que as empresas se veem preocupadas com a alta 

tributação e, como solução para seu desempenho, buscam a reestruturação societária, que é 
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uma importante ferramenta de planejamento tributário, criando mais oportunidades e 

fortalecendo a economia. 

 

Na empresa Gama, confirmou-se, como postula o entrevistado, com o planejamento tributário 

pode-se aumentar a lucratividade e, em determinados momentos de crises, pode-se competir. 

Por exemplo, no setor da indústria os concorrentes internacionais competem por melhores 

preços. Na época da crise, o planejamento tributário contribuiu para a competitividade. O 

planejamento é muito favorável para a elaboração de preços finais, embora a concorrência 

neste setor considere complicado competir com certos países. Esses resultados confirmam a 

ideia de Shingaki (1994) de que em qualquer ambiente empresarial, especialmente no Brasil, 

onde a carga tributária é complexa e bastante elevada, torna-se relevante considerá-la como 

fator decisivo na competitividade dos mercados e na própria sobrevivência de uma empresa. 

Na empresa Alfa, de acordo o entrevistado, com base no planejamento tributário, a empresa 

tem conhecimento sobre quais linhas de produtos e negócios poderá direcionar mais 

investimentos. Tais análises mostram quais negócios são mais rentáveis, especialmente em 

função de concessões de incentivos fiscais, ICMS, imposto de renda, além de diferenciar-se 

dos sonegadores, que a empresa considera maus concorrentes, sendo conhecido quais 

competidores produzem naquele estado caso fosse feitas a comercialização para outros 

estados.  Além disso, o produto pode ser excelente e aceito no mercado, porém se não tiver 

uma fortaleza tributária, sem dúvidas, não cresce, tendo uma comercialização baixa. O grupo 

possui uma fábrica situada no estado do Amazonas, onde a decisão de investimento em 

ampliação tem como premissa a análise tributária. Na empresa Beta, complementa o 

entrevistado, a dificuldade é com relação à competitividade. Os preços dos produtos são 

commodites e saber administrar sua carga tributária é fundamental para o sucesso do negócio. 

Assim, esses resultados encontrados confirmam a ideia de Santiago e Silva (2006) de que a 

análise tributária envolve aspectos relacionados à carga tributária e aos custos causados às 

empresas, que busca de formas lícitas reduzi-los. Além disso, corrobora com o pensamento de 

Santos (2013) de que, diante das constantes mudanças que estão ocorrendo no mercado 

globalizado, às empresas precisam se adequar a essas mudanças para se manterem 

competitivas. 

 

Houve melhorias na lucratividade, na rentabilidade e no fluxo de caixa da empresa em 

decorrência de atividades de planejamento tributário. Na empresa Gama, segundo o 

entrevistado, houve melhora nos créditos permitidos legalmente na legislação tributária. O 
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aproveitamento de créditos permitiu maior lucratividade à indústria, vindo de um período 

desgastante em 2009, reflexo da crise de 2008. A cisão foi feita após a crise, recuperando o 

prejuízo, e o planejamento tributário ajudou a melhorar os resultados. Assim, esses achados 

confirmam a teoria de Oliveira et al. (2010) de que uma boa gestão tributária é 

incontestavelmente a principal finalidade, além da busca por economia de tributos. Conhecer 

todas as situações permitirá o deferimento (postergação) dos recolhimentos dos impostos, 

ensejando um melhor gerenciamento do fluxo de caixa. Na empresa Alfa, conforme 

preconizado pelo entrevistado, com base nos relatórios apresentados pela empresa, houve um 

ganho tributário de 16,4 milhões reais sobre um resultado de EBITIDA de 103 milhões de 

reais ao final de 2014. Assim, houve uma economia em decorrência de atividades de 

planejamento tributário, correspondendo a um impacto de 15,92% por ano. Como exemplo, a 

empresa compra matéria-prima nestes estados com diferenciação de tributos, tendo uma 

redução de aproximadamente de 60% da carga tributária. A empresa Beta, conforme o 

entrevistado, vem apresentando números excelentes, traduzidos pela redução de pelo menos 

30% em seus gastos com tributos. Isso gira em torno de R$4 a R$6 milhões por ano, sendo 

uma economia considerável. Tais afirmativas confirmam o pensamento de Muche e Bispo 

(2008) de que a análise da lucratividade, em conjunto com a avaliação dos efeitos da carga 

tributária, pode contribuir para a geração de informações que suportem o processo decisório, 

possibilitando a realização de um planejamento tributário eficiente e eficaz. Para tanto, foram 

feitas análises da lucratividade e da carga tributária, buscando alternativas de planejamento 

tributário. 

 

Apesar da economia tributária, novos investimentos não foram realizados na empresa Gama. 

Conforme o entrevistado, os investimentos feitos no momento são rotineiros, como reforma 

na área industrial, e muitos investimentos na área de reflorestamento na parte de legalização 

da estação florestal. De outro lado, contradiz a ideia de Lima e Duarte (2007) de que há 

diminuição de seus custos tributários em tempos de economia turbulenta, revitalizando os 

recursos para a empresa, representando maior capitalização do negócio, possibilidade de 

menores preços, facilitando a geração de novos empregos, onde os recursos economizados 

poderão revestir em novos investimentos. Ao contrário, na empresa Alfa, como postulado 

pelo entrevistado, a geração de caixa que a empresa obteve possibilitou a aquisição de um 

concorrente situado na região Nordeste. Mediante a análise tributária, a empresa entrou no 

REFIS, tendo gerado ganhos fiscais e parcelamento. Com isso, aumentou o caixa da empresa. 

A empresa Beta, conforme menciona o entrevistado, está constantemente investindo. Não se 



111 

 

pode afirmar que foram em função do planejamento tributário, mas com a economia dos 

tributos uma parte foi para investimento. Só não possui um número exato. ou seja, ainda não 

foi feita essa análise. Esse resultados encontrados confirmam o pensamento de Borges (2011) 

de que as organizações empresariais precisam investir, que visa identificar todas as 

alternativas legais disponíveis a suas transações e operações mercantis, adotando aquela que 

resulta em consequências tributárias menos onerosas. 

 

A governança tributária na empresa Gama obteve-se a resposta negativa, que, de acordo com 

o entrevistado, devido à mudança da nova legislação do lucro real, agora é mais complicado 

fazer tal governança. Mas existe um projeto de iniciar tal procedimento em até três anos. No 

momento, irá esperar para fazer uma melhor análise, já que a empresa utiliza muito leasing. 

Esses resultados contradizem a visão de Pimenta (2012) de que nos últimos anos houve uma 

regressão por parte dos empresários em termos de técnicas tributárias e uma evolução dos 

órgãos de fiscalização na análise, pesquisa e estudos de técnicas tributárias avançadas. De 

outro lado, a empresa Alfa, segundo o entrevistado, implantou a governança corporativa, por 

meio de definições de Covenants (são cláusulas contratuais de títulos de dívida, que protegem 

o interesse do credor estabelecendo condições que não devem ser descumpridas), sendo um 

pacto que limita o endividamento da empresa junto a bancos. Com isso, o caixa da empresa 

fica equilibrado. A empresa tem administrado melhor o nível de investimentos. Com a 

governança tributária, a empresa deixou de usar os impostos como linhas de créditos, ou seja, 

o não recolhimento para investimentos, observou-se que financiar impostos com o governo é 

mais caro do que as linhas de créditos de bancos. Para tais análises, a empresa possui um 

Departamento de Controladoria, responsável pela consolidação destas informações, não 

somente os níveis de riscos tributários, mas a empresa como um todo. Com isso, possibilita 

aos diretores conhecer a administração dos tributos e demais setores. Na empresa Beta, 

constatou-se conforme a resposta do entrevistado, ainda não foram feitas tais análises. Esses 

resultados confirmam a ideia de Desai e Dharmapala (2005) de que a governança corporativa 

nas empresas é positiva. Já as mal governadas não têm efeito significativo. Essa linha 

corrobora a visão de Pimenta (2012) de que os empresários estão perdendo tempo para que 

mudem a antiga cultura em relação à tributação. Passou a se utilizar de soluções estratégicas 

de gestão empresarial, com o intuito de criar em sua empresa uma personalidade tributária de 

forma a torná-la mais ágil, controlada e transparente, minimizado ao máximo seus riscos 

fiscais e, ao mesmo tempo, ampliando sua eficiência e, consequentemente, maximizando os 

seus resultados. 
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Em relação a governança tributária, confirmou-se na empresa Gama, segundo o entrevistado, 

que houve melhoria no aproveitamento de credito tributário das operações entre as empresa e 

melhores apurações dos custos tributários, ou seja, a utilização deles. Na empresa Alfa, 

conforme mencionado pelo entrevistado, a governança tributária, reduziu os riscos de perdas 

de incentivos fiscais concedidos pelo governo em alguns estados e garantiu o alongamento da 

concessão do benefício do incentivo fiscal em Minas Gerais, Pernambuco e Paraíba. Tais 

procedimentos trouxeram benefícios para a empresa Beta, apesar de que ainda não ter feito a 

governança tributária. Em outras palavras, foi esclarecido, de acordo com o entrevistado, que 

a empresa ingressou com uma solicitação de regime tributário na Receita Estadual de Minas 

Gerais solicitando da emissão da nota fiscal de entrada de matéria prima para os fornecedores 

que se recusarem a emitir (formalização). Isso traria mais confiabilidade na apuração dos 

custos e atendimento ao SPED mineiro. Assim, seriam evitados problemas com a receita. 

Esses resultados corroboram a ideia de Strohmeier (2009) de que fazer boas práticas de 

gestão, adotar todas as medidas que, de acordo com lei, tragam as maiores vantagens para a 

empresa. A atividade de estudar continuamente a legislação e optar pela adoção de medidas 

que possam propiciar à prática ou a abstenção dos tributos  

 

As implicações da reestruturação societária adotada na empresa Gama resultaram na 

economia tributária sobre os tributos federais. Segundo o entrevistado, houve uma melhoria 

na ampliação de crédito dos PIS e da COFINS. Na empresa Alfa, de acordo com o 

entrevistado, verificou-se que, por meio do REFIS e dos impostos federais, a sociedade 

reestruturou o caixa. Com isso, houve a diminuição de linhas de créditos bancários, pois 

aumentou o caixa. Com a redução da dívida, consequentemente, os lucros aumentaram via 

incentivo do governo na redução do pagamento do imposto de renda, que possibilita a 

aumentar os investimentos. Em relação ao IPI, a empresa é isenta. Na empresa Beta, o 

entrevistado mencionou a separação dos veículos da empresa, para a criação de uma empresa 

de transporte. Com isso, teria aproveitamento integral de PIS/COFINS sobre o combustível e 

poderia ter desoneração da folha e redução drástica no INSS. Então, essas análises confirmam 

o pensamento de Oliveira et al. (2010) de que as empresas dispõem de instrumentos para 

racionalizar seus custos tributários sem afrontar as diversas legislações que regem os mais 

diversificados tributos, como preceitua a legislação tributária .  

 

Quanto às implicações da reestruturação societária adotada na empresa Gama em relação aos 

tributos estaduais, de acordo com o entrevistado, houve redução na tributação do ICMS. Na 
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empresa Alfa, segundo o entrevistado, observou-se com base no planejamento tributário, que 

era mais rentável aumentar os investimentos de negócios onde há incentivos fiscais 

proporcionados pelo governo, mediante a concessão de ICMS do que investir em novas 

unidades em outros estados. Observou-se que importar algumas resinas, com pagamento em 

longo prazo, nos portos em que havia concessão do crédito de ICMS possibilitou alongar as 

dívidas. Com isso, houve maior geração de caixa sobre o incentivo fiscal do ICMS, no estado 

de Minas Gerais a empresa o repassa para os clientes, ganhando a competitividade, e nos 

estados de Pernambuco e da Paraíba a empresa ganha a isenção. Os investimentos nestes 

estados foram definidos após a análise dos ganhos sobre os incentivos de ICMS, sendo 

fundamental para a sociedade definir as ampliações, os investimentos e as novas linhas de 

produtos. Na empresa Beta, conforme o entrevistado, não houve nenhuma implicação em 

relação aos impostos estaduais. Portanto, os resultados encontrados nas empresas Gama e 

Alfa confirmam o pensamento de Lima e Duarte (2007) de que o planejamento tributário é 

considerado um instrumento de estratégia empresarial e competitiva, um recurso aplicado 

pelas empresas para alcançar menores gastos tributários. Já que na empresa Beta contradiz 

com a visão de Lima e Duarte (2007). 

 

Quanto aos tributos municipais, não houve implicações após a reestruturação societária 

adotada, conforme se presenciou na empresa Gama, de acordo com o entrevistado, não afetou 

em nada, pois a empresa possui poucas transações relacionadas com tal imposto. Na empresa 

Alfa, com base nas empresas anteriores, em que os impostos municipais, como o ISSQN, 

tiveram poucas implicâncias em função das atividades do grupo ser industrial, tiveram o 

maior peso tributário: ICMS, IPI, PIS/COFINS e IRPJ. Na empresa Beta, segundo o 

entrevistado, a resposta foi negativa. Ele alegou que não houve nenhuma implicação em 

relação a tais impostos na reestruturação societária adotada sobre tais tributos. A falta de 

análises em relação aos impostos municipais contradiz Santiago e Silva (2006) quando 

mencionam que tais análises tributárias envolvem aspectos relacionados à carga tributária e 

dos custos causados às empresas, buscando de formas lícitas reduzi-los. Esses resultados 

contradizem a teoria de Santiago e Silva (2006) e Silva (2008) de que os tributos (sejam 

impostos, taxas ou contribuições de melhoria) representam não só uma parcela considerável 

dos custos das empresas, mas também o maior e mais significativo custo.  

 

Percebeu-se na empresa Gama, de acordo com o entrevistado, que não houve eliminação e 

postergação de tributos, mas sim a redução de alíquotas, pois as empresas eram todas 
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tributadas no lucro real, ou seja, mesma alíquota. Com a criação de filiais, tributadas no lucro 

presumidos, houve a redução da base de cálculos, implicando a redução da carga tributária. 

Além disso, houve melhoria para controlar os tributos. Na empresa Alfa, o entrevistado 

afirmou que houve a postergação via REFIS, abatimento e aproveitamento de créditos do 

ICMS concedidos pelos incentivos fiscais, isenção do IRPJ via concessão do governo por 

decreto do Estado em uma das fábricas situadas na região Nordeste, e redução no imposto de 

importação, via importação de matérias-primas onde se faz o uso de redução da alíquota de 

países da América do Sul. Na empresa Beta, conforme o entrevistado, houve a redução de 

tributos. Conforme informado em questão anterior, a empresa reduziu em pelo menos 30% 

seus gastos com tributos, em torno de R$4 a R$6 milhões por ano. Dessa maneira, os 

resultados encontrados confirmam o pensamento dos Silva et al. (2004) e Silva (2008) de que 

o planejamento tributário consolidado na adoção de medidas lícitas que possam reduzir o 

custo tributário vem sendo buscado no sentido de encontrar formas legais para reduzir o 

pagamento de tributos ou postergar. 

  

Além dos questionamentos abordados sobre o tema, o entrevistado da empresa Gama 

contribuiu ao dizer que a partir de 2015 o cenário do lucro real irá modificar. Assim será feito 

um estudo da análise tributária a partir do segundo trimestre de 2015 visando melhorar a carga 

tributária para 2016. Com isso, passará para os advogados tributários e analistas, pois tais 

profissionais são mais preparados para achar brechas nas leis. Em outra análise, a 

reestruturação visou à melhoria da regionalização de custos. Por enquanto, está atendendo o 

ao que foi programado. Na empresa Alfa, o planejamento tributário tem sido um dos pilares 

da empresa para a definição de novos projetos de investimentos. Há no Brasil forte sonegação 

fiscal, por isso a empresa tem estudado constantemente as implicações das novas regras 

tributárias do governo, sejam por aumento ou redução de impostos. A importação de bens 

novos tem sido feita com o uso do regime de ex-tarifário, que consiste na redução temporária 

da alíquota do imposto de importação de bens de capital e de informática e telecomunicação, 

assim grafados na Tarifa Externa Comum do MERCOSUL, quando não houver a produção 

nacional equivalente. Ou seja, representa uma redução no custo do investimento. Quando não 

há este tipo de investimento, a empresa tem feito projetos e protocolado no MDIC as 

solicitações de revisão de ex-tarifário. Ou seja, tem definido o tipo de tecnologia a ser 

importada e compra de matérias-primas importados, por exemplo. Por sua vez, segundo o 

entrevistado, a empresa pretende adquiri novas empresas consideradas concorrentes, que visa 

aumentar seu faturamento. Com isso, há transações em andamento para a aquisição de mais 
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dois concorrentes, sendo uma na região Nordeste e outro na região Sudeste. Outra análise foi 

feita em relação ao sistema, tendo a empresa desenvolvido seu próprio modelo, devido à 

necessidade de um sistema mais robusto para atender ao planejamento estratégico do grupo. A 

empresa Beta, conforme o entrevistado, o planejamento tributário propiciou o aproveitamento 

de créditos estaduais oriundos das vendas de produtos exportados e um estudo sobre a 

tributação dos produtos fabricados, onde houve redução.  

 

4.2.4 Empresa Delta 

 

O planejamento estratégico na empresa Delta está sendo realizado por meio de elaboração do 

Business Plan, pela Gerência de Planejamento de Estratégico, de acordo com as diretrizes 

traçadas pela alta administração (Board, Conselho de Administração, CEO). Esse resultado 

confirma a ideia de Castro e Monteiro (2013) de que o planejamento estratégico torna-se 

importante para a preservação das empresas, aumentando o potencial de competitividade. Na 

empresa Alfa, foi elaborado pela alta administração, diretores e acionistas, na perspectiva de 

crescimento de mercado, variáveis macroeconômicas, PIB, projeção de orçamento e CAPEX 

e Market Share. Esses métodos possibilitaram estratificar e dimensionar corretamente os 

níveis de investimentos por região, com o foco no crescimento de mercado e rentabilidade. O 

divisor de águas quando houve a intenção do planejamento estratégico, foi a separação dos 

acionistas: dos sete, três saíram. Os remanescentes decidiram profissionalizar a organização 

mediante a contratações de diretores executivos do mercado. Houve consultoria e seleção de 

profissionais de alta performance. Com isso, os acionistas ocuparam-se das questões 

estratégicas de empresa, deixando a operação com os diretores. Dos três diretores executivos, 

um era administrativo e financeiro, um comercial e um industrial. O processo do 

planejamento estratégico começou há cinco anos e está estruturado há três anos. Nesta etapa, 

houve a estruturação dos departamentos Administrativo, Financeiro e Jurídico. No início, o 

planejamento estratégico teve como foco o comercial, que visualizou as tendências de 

produtos nos mercados nacional e internacional. No Brasil, foi feito um estudo de participação 

da empresa em cada região, definido onde e quanto investir em cada região do País, com o 

objetivo em ter liderança de estados da federação, sendo esta uma preocupação da empresa. 

Com esta análise, definiram-se o tipo de tecnologia e o desenvolvimento de profissionais, 

preparando-os para estas etapas de crescimento. Na empresa Beta, segundo o entrevistado, 

houve um planejamento estratégico, elaborado sob a coordenação da Fundação Dom Cabral. 

Reuniram-se os principais gestores da empresa e construiu-se o planejamento com um 
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direcionamento do coordenador da fundação. Na empresa Gama, não foram realizados 

estudos de planejamento estratégico, alegando que ainda não houve necessidade. Esses 

achados confirma a ideia de Barbosa e Brondani (2005), a estratégia corresponde à 

capacidade de trabalhar, continua e sistematicamente, ajustando-se a empresa às condições 

ambientais que se encontram em constante mudança, que visa no futuro e à perpetuidade 

organizacional. Esses resultados corroboram com a ideia de Castro e Monteiro (2013) de que 

o planejamento estratégico se torna importante na preservação das empresas, aumentando o 

potencial de competitividade. 

 

As empresas que não possuírem um planejamento estratégico formalizado deverão contratar 

consultoria de terceiros ou meios alternativos de promovê-lo. Ou seja, as empresas 

estabelecem um planejamento informal. O entrevistado da empresa Delta comentou que 

devido a essas complexidades, as empresas buscam consultorias em empresas especializadas. 

Na empresa Alfa, não havia um planejamento estratégico formalizado. Assim, houve 

dificuldades para a implementação, pois toda visão estratégica de empresa era familiar, sendo 

que cada sócio se ocupava de um setor. Diante disso, a empresa buscou formalizar um 

planejamento estratégico ou, até mesmo, traçar um planejamento estratégico informal, sendo 

que exerce um papel importante na preservação das empresas e assume um papel no contexto 

contemporâneo no meio organizacional, além de torná-las competitivas no mercado. Na 

empresa Beta, que não havia planejamento estratégico formalizado. Assim, buscou 

consultoria em terceiros especialistas, pois que são comuns as discussões e há grandes 

reclamações a respeito desse assunto entre as pessoas que atuam nas empresas. A empresa 

Gama, que não possui um planejamento estratégico formalizado de acordo com a observação 

do entrevistado, buscou consultoria para o planejamento tributário. Esses resultados 

confirmam a teoria de Barbosa e Brondani (2005) de que é preciso elaborar e desenvolver o 

planejamento estratégico corporativo, que leva a empresa a um futuro promissor e rentável. 

As empresas devem estar entre as que fazem acontecer, pois no mundo globalizado não existe 

espaço para seguidores, e sim para inovadores. 

 

Após a implementação do planejamento estratégico, os tributos (sejam impostos, taxas ou 

contribuições de melhoria) na empresa Delta, conforme postula o entrevistado, são 

contemplados, sendo que o setor tributário participa ativamente da elaboração do 

planejamento estratégico. Assim, mapea as possibilidades de geração de crédito, os tributos 

incidentes (diretos e indiretos) e os potenciais benefícios fiscais aplicáveis. Na empresa Alfa, 
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os tributos são contemplados de modo que as avaliações de ampliações e de novos 

investimentos são definidos mediante avaliação não somente de investimentos em ativos, mas 

também dos incentivos fiscais em cada estado onde há isenção de impostos por meio de 

instituições como a SUDENE e a SUDAM. Avaliações do efeito tributário sobre linhas de 

produtos, em que é feita a análise dos impactos de incentivos fiscais concedidos pelos 

governos estaduais e federal, visualiza quais produtos serão mais bem beneficiados com tais 

incentivos. Com esta análise tornam-se conhecidas as margens de lucros dos produtos 

incentivados. Na empresa Beta, conforme o entrevistado, os tributos não são contemplados 

dentro do planejamento estratégico, mas conseguiram economizar em relação a tributos 

estaduais e federais. Na empresa Gama, apesar de não possuir um planejamento estratégico 

formal dentro da empresa, buscou-se consultorias a terceiros, de modo a reduzir a carga 

tributária, sendo o aproveitamento de créditos e benefícios fiscais. Assim, essas afirmativas 

confirmam o pensamento de Santos e Oliveira (2008) de que a atividade de planejamento 

tributário, sendo utilizada de maneira adequada, não é somente uma opção estratégica, mas 

uma questão de sobrevivência.  

 

Foram feitas análises da lucratividade e da carga tributária, na busca alternativa de 

planejamento tributário. Essa análise na empresa Delta, de acordo com o entrevistado, sendo 

positiva a interface do tributário, é de grande valia, pois antecipa o estudo da legislação e a 

negociação (pleito) de benefícios fiscais com as autoridades fiscais competentes. Assim, 

permite obter os benefícios fiscais elegíveis no prazo necessário para a correta desoneração da 

carga tributária no momento da implantação do projeto e/ou expansão da produção. Em 

síntese, os resultados encontrados na análise confirmam a teoria de Muche e Bispo (2008) de 

que a análise da lucratividade, em conjunto com a avaliação dos efeitos da carga tributária 

sobre cada empresa, pode contribuir para a geração de informações que suportem o processo 

decisório, possibilitando a realização de um planejamento tributário eficiente e eficaz. Na 

empresa Alfa, 50% dos custos vêm da matéria-prima utilizada na empresa. Assim, o foco está 

em comprar com melhor benefício fiscal, e nas informações sobre a compra de matérias-

primas onde há incentivos à importação com redução de impostos, além do aumento de 

produção em linhas de produtos onde há isenção de impostos para clientes. Exemplo do IPI 

com isenção da alíquota de 15% para produtores de alimentos. Outra análise é sobre 

importação, com efeito drawback (Regime Aduaneiro Especial, cujo principal objetivo é 

incentivar as exportações brasileiras) para exportação, etc. Por fim, o uso de redução de 

alíquota de imposto de importação para matérias-primas. Para obter tais incentivos será 
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necessário que as CNDs estejam todas em dia, como é o caso da organização. A empresa Beta 

possui atualmente como principal indicador de lucratividade/rentabilidade, o EBITDA. A 

empresa trabalha toda sua parte tributária com consultores externos especializados, sempre 

busca oportunidades e melhores alternativas. Na empresa Gama, apesar de não haver um 

planejamento estratégico, observou-se que são feitas análises da lucratividade e da carga 

tributária, na busca de alternativas de planejamento tributário. Segundo o entrevistado, houve 

o planejamento tributário para a adoção de novas práticas visa a redução da carga tributária, 

além de encargos trabalhistas, direitos trabalhistas e taxas relacionadas ao meio ambiente 

(citada pelo entrevistado como um dos fatores que mais prejudicam o setor industrial). Ele 

ressaltou que ainda não houve um planejamento tributário em relação às altas taxas impostas 

pelo fisco relacionadas ao meio ambiente. Na opinião do entrevistado, "estão se cobrando 

muito, realizaram a Eco 92, assinaram todo tipo de compromisso e transferiram a 

responsabilidade para os empresários cumprirem". Em relação a isso, o entrevistado citou que 

os 20 países mais desenvolvidos assinaram um termo de responsabilidade para diminuir a 

poluição. Segundo o entrevisto, "o Brasil, querendo aparecer, assina tudo, e os empresários 

que se viram". Esses resultados confirmam o pensamento Barbosa (2013) de que a evolução 

tecnológica e econômica vem exigindo cada vez mais dos profissionais, com a intenção de 

minimizar custos e despesas, o que ocasiona o aumento dos lucros. A Lei 6.404 (1976, p. 1) 

prevê a  existência do planejamento tributário por parte dos administradores de qualquer 

companhia. No artigo 153 lê-se: “o administrador da companhia deve empregar, no exercício 

de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na 

administração dos seus próprios negócios”. Muche e Bispo (2008) complementam que a 

análise da lucratividade, em conjunto com a avaliação dos efeitos da carga tributária, pode 

contribuir para a geração de informações que suportem o processo decisório, possibilitando a 

realização de um planejamento tributário eficiente e eficaz. 

 

Destacou-se na empresa Delta, em que o entrevistado afirma que realizou em 2009 uma 

reestruturação societária com foco na redução de custos administrativos. Para dar início à 

amortização fiscal do ágio (Good will) gerado por rentabilidade futura na aquisição das 

empresas incorporadas, conforme previsto no Decreto Lei 1.598/97 e alterações. A 

amortização fiscal do ágio, quando elegível de acordo com os critérios estabelecidos na 

legislação vigente e as características do negócio, reduz o pagamento de IRPJ e CSLL na 

modalidade Lucro Real. Por essa razão, tem sido muito praticado pelo mercado como método 

eficiente e eficaz de planejamento tributário. A incorporação definida no artigo 227 da Lei 
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6.404 (1976, p. 1) conceitua: “a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas 

por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações”. Esses resultados confirmam a 

teoria de Weber (2008) de que a incorporação empresarial surge quando uma empresa já 

existente absorve outra ou quando ocorre a aquisição de uma ou mais empresas por outra, em 

que a incorporadora não perde a sua identidade. Ou seja, irá continuar com a sua 

personalidade jurídica, absorvendo todo o patrimônio e as dívidas existentes da incorporada e 

realizará alteração contratual, aumentando o capital social e o patrimônio. Já aquelas que 

foram incorporadas deixam de existir juridicamente. Na empresa Alfa, houve reorganização 

societária, por meio da saída dos sócios e a compra de ações pelos sócios remanescentes, 

sendo transformada de sociedade limitada para sociedade anônima de capital fechado. Além 

disso, houve a aquisição de uma empresa na região Nordeste, onde os principais objetivos 

foram: consolidar o mercado, reduzir os custos, aumentar a produtividade, introduzir novos 

produtos e desenvolver uma nova marca. O planejamento estratégico consiste em continuar 

avançando em fusões e aquisições de concorrentes e construindo novas plantas. A empresa 

Beta, de acordo com o entrevistado, utilizou tais recursos, sendo que no final de 2013 adquiriu 

uma indústria concorrente com a finalidade em ampliar seu Market share e melhorar sua 

logística para atender a sua exportação. Na empresa Gama, segundo o entrevistado, foi feita 

uma cisão visando melhorar a situação das propriedades da empresa. O objetivo era 

regionalizar as propriedades. Saiu a parte florestal, ficando apenas com a atividade industrial, 

não mais agropecuária, com suas propriedades, executando uma produção regional dentro do 

estado de Minas Gerais. Ela fez a cisão, criando empresas e revalorizando e desenvolvendo 

três cisões, não havendo alteração do quadro societário. Esses resultados corroboram com o 

pensamento de Weber (2008) de que no âmbito da reorganização societária a finalidade 

principal tem em vista a obtenção de vantagens econômica e fiscal. Isso é devido ao sistema 

tributário, que onera as atividades de qualquer empresa. Ainda nessa linha, confirma-se a 

teoria de Cardoso (2014) de que a reorganização societária - ou seja, a combinação de 

negócios em que as empresas podem se reestruturar da forma simples até complexa - 

representa queda na arrecadação  

 

Após as reorganizações societárias, a empresa Delta sofreu modificações em seus processos 

anteriores. Conforme o entrevistado, diante das aquisições de novas empresas, apresentou-se 

o organograma das novas sociedades. 

 

Após tais operações, podem-se observar a Figura 3 e a Figura 4. 
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Figura 3 - Antes do processo de reorganização societária 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

   

Figura 4 - Depois do processo de reorganização societária 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A empresa Alfa, após as reorganizações societárias, conforme postulado pelo entrevistado, 

deixou o modelo familiar de sociedade limitada passando para o modelo de sociedade 

administrada por executivos. Atualmente, é uma sociedade anônima de capital fechado. 

Porém. há um planejamento de abrir o capital para investidores, com o objetivo de em cinco 

anos dobrar o faturamento. Na empresa Beta, conforme o entrevistado,e não houve 

modificação nos processos anteriores, pois houve a aquisição de uma empresa. Assim, este 

processo não mudou a forma societária da companhia, sendo que a nova indústria hoje é 

controlada pela empresa Beta. A empresa Gama também sofreu modificações em seus 

processos anteriores. Desse modo, segundo o entrevistado, havia um grupo com três 

empresas, mas após o processo de cisão houve a criação de mais três empresas. Assim, o 

grupo hoje é composto por seis empresas, sendo que a primeira cisão deixou de trabalhar com 

reflorestamento e passou para as outras empresas, ficando a sociedade como ramo industrial e 
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as outras agro-florestais, com o ramo de atividade de reflorestamento fornecendo carvão para 

a indústria. Tais resultados confirmam a ideia de Weber (2008) de que a legislação societária 

permite que a sociedade mude, altere ou modifique o seu tipo societário. Corroborando com a 

teoria de Silva et al. (2004), as operações de reorganização societária são utilizadas pelas 

empresas como um instrumento para o planejamento. 

  

Após o novo quadro societário das empresas, a concepção das novas formas societárias tem 

facilitado a implementação de estratégias. Na empresa Delta, como caracterizado pelo 

entrevistado, efetivamente, a estratégia adotada permitiu amortizar o ágio e reduzir os custos 

administrativos de gestão. Esses resultados confirmam o pensamento de Santos (2013) de que 

a reestruturação societária vem aumentando, tornando-se a forma adotada por muitas 

empresas para maximizar o processo produtivo, reduzir custos e diversificar produtos ou 

serviços, como forma de alavancar sua participação no mercado. Na empresa Alfa, como 

descreve o entrevistado, a nova sociedade está facilitando o planejamento estratégico, vindo 

da experiência realizada há cinco anos, onde foram implementados na nova sociedade. Com 

este novo modelo de sociedade, os sócios estão focando nas questões estratégicas, visando à 

consolidação de mercado e avaliando novos negócios e concorrentes para realizar fusões e 

aquisições. Esta nova forma de sociedade e a saída dos sócios das operações possibilitaram a 

reestruturação das dívidas e a obtenção de linhas de créditos mais viáveis, pois o mercado 

enxergou com clareza que a empresa está mirando em resultados. Na empresa Beta, após a 

aquisição de uma indústria concorrente, o entrevistado menciona que, como estratégia, há 

planos para uma nova configuração societária. Possivelmente, será uma holding, criada com o 

objetivo de administrar o grupo das empresas (conglomerado). Desse modo, será possível 

proteger o patrimônio dos sócios e obter melhorias tributárias. Na empresa Gama, como 

preconizado pelo entrevistado, isso vem ocorrendo, sendo que a cisão visou separar as 

atividades, com possibilidade de que as operações ficassem mais bem distribuídas e que a 

gestão do grupo fosse facilitada. Embora haja mercado para o reflorestamento, a indústria 

consome 95% dele. Então, as empresas que realizam seu próprio planejamento estratégico 

corroboram com a teoria de Barbosa e Brondani (2005) de que são oito fases para tal 

implementação: definição da missão, observação dos ambientes externo e interno, formulação 

de metas, elaboração da estratégia do negócio, formulação do programa de ação, 

implementação, feedback e controle. Ainda nesta mesma linha de considerações, essas etapas 

mantêm a unidade de negócio ligada ao ambiente e atenta às novas oportunidades de ameaças.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_empresarial
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Na concepção das novas formas societária, a reestruturação societária adotada tem colaborado 

para o alcance dos objetivos estratégicos pretendidos. Na empresa Delta, no dizer do 

entrevistado, do ponto de vista da redução de gastos e com o planejamento tributário, houve 

redução do IRPJ/CSLL a pagar com a amortização do ágio. Esses resultados confirmam, 

segundo o pensamento de Santos (2013), que a função de incorporação de negócios 

empresarial é a mais ampla das formas de reestruturação societária, tendo a finalidade em 

agregar todas as ações de uma sociedade ao patrimônio líquido de outra que sucede a 

sociedade incorporada. A empresa Alfa conforme o entrevistado passou ser vista melhor pelos 

bancos, com resposta do mercado de capitais e foco dos diretores executivos em gestão e 

profissionalização de todos os departamentos, sem influências dos sócios nas hierarquias 

abaixo deles. Além disso, a organização societária tem estruturado a empresa para uma futura 

abertura de capital com o lançamento de ações na Bolsa de Valores. Todavia, na empresa 

Beta, com a aquisição, foi realizada a compra do controle acionário de uma empresa 

concorrente, além de ter um projeto para uma holding. A empresa Gama, segundo o 

entrevistado, começou a colher os frutos após três anos, mesmo tenho já havendo um projeto 

para reflorestamento. A organização ficou melhor na administração, ampliando a divisão de 

custos por região, para alcançar um objetivo. Ou seja, fez-se a divisão de custos mais 

otimizados, realizando a regionalização das empresas. Essas análises confirmam a ideia de 

Barbosa e Brondani (2005) de que o planejamento estratégico das empresas fornece o 

contexto para preparar os planos de mercado para produtos e serviços específicos, tendo como 

visão uma espécie de declaração dos rumos, da direção em que as empresas pretendem tomar, 

de suas aspirações, suas crenças e sua postura. Diante disso, Vello e Martinez (2014) 

completam que isso implica aumentar o potencial de competitividade das empresas modernas, 

tendo como ferramenta considerável o planejamento estratégico, uma vez que pode haver 

empresas ineficientes nesta questão. Essas empresas teriam um custo maior do que os outros 

competidores do setor. Essa ineficiência prejudica a capacidade competitiva da organização, 

aumentando o risco em relação aos seus rivais.  

 

A reorganização societária foi feita com base em estudo de planejamento tributário. Na 

empresa Delta, o entrevistado afirmou que a equipe tributária realizou um estudo em que 

identificou as viabilidades e alinhou com as demais áreas envolvidas, Jurídico, Controladoria 

e Produção. Em seguida, contratou a PwC e escritórios jurídicos societários para emitir um 

parecer apreciando o estudo elaborado. Após a validação do plano pelos consultores externos, 

deu início ao projeto de reestruturação, definindo um líder, elaborando um cronograma 
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multidisciplinar e acompanhado por meio de reuniões mensais. Assim, confirma-se o 

pensamento de Strohmeier (2009) de que as grandes empresas costumam contar com um 

Comitê de Planejamento Tributário para promover estudos que possibilitem o menor impacto 

em seus fluxos de caixa com a redução dos tributos. Nessa mesma linha, Dalmagro (2011) 

confirma que a reorganização societária, como forma de planejamento tributário, pode chamar 

a atenção do fisco, devendo averiguar a verdadeira finalidade dela. Ou seja, as empresas 

devem estar atentas para não cometer ato ilegal. Na empresa Alfa, conforme o entrevistado, a 

princípio, foi feita com a intenção de buscar novos mercados e de dobrar o faturamento. Mas 

houve estudos de planejamento tributário que foi uma das premissas para a elaboração da 

reorganização. Apesar de não ser o foco, há um Departamento Jurídico que analisa tais 

estudos. Na empresa Beta, segundo o entrevistado, há um projeto para criar-se uma holding, 

toda a reorganização apresentada à diretoria foi estudada por um escritório 

tributarista/societário externo e todas as opções foram levadas em consideração para atender à 

necessidade apresentada pela Diretoria. Na empresa Gama, o entrevistado completou que, 

primeiramente partiu-se de uma consultoria feita por advogados, que sugeriram que o melhor 

a fazer era a cisão, separando a parte de reflorestamento da indústria, visando planejamento 

estratégico e tributário. Portanto, esses resultados confirmam a teoria de Silva et al. (2004) de 

que as reorganizações societárias já vêm ocorrendo há algumas décadas, com o objetivo de se 

manterem competitivas, adotando modelos societários diferentes dos definidos em seus 

planos organizacionais originais, sendo motivadas pelas questões mercadológicas, 

econômicas, financeiras, administrativas e tecnológicas, além da possibilidade de alcançar 

benefícios tributários. Os resultados encontrados confirmam o pensamento de Cardoso (2014) 

de que na elaboração de um planejamento tributário partindo da reorganização societária, é 

preciso atentar-se à legislação, para não cometer nenhum ato ilícito, que, mesmo sendo 

prevista na Lei 6.404/76, caso não for bem elaborada, pode ser tratado pelo fisco como evasão 

fiscal, podendo, assim, agir arbitrariamente. 

 

A pesquisa descrita nesta dissertação buscou captar a percepção do planejamento tributário 

em relação à competitividade. Em síntese, na empresa Delta, segundo o entrevistado, a 

empresa pode oferecer preços mais competitivos, em razão da redução da carga tributária. 

Assim, tais processos confirmam o pensamento de Weber (2008) de que, sendo um 

instrumento que se pode utilizar, o planejamento tributário é um meio eficiente e eficaz de 

reduzir a carga tributária, e aumentar sua competitividade. A empresa Alfa, de acordo o 

entrevistado, com o planejamento tributário tem conhecimentos sobre quais linhas de 
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produtos e negócios poderão direcionar mais investimentos. Tais análises mostram quais 

negócios são mais rentáveis, especialmente, em função de concessões de incentivos fiscais, 

ICMS e imposto de renda, além de diferenciar-se dos sonegadores, que a empresa considera 

maus concorrentes, sendo conhecido quais são os competidores produzem naquele estado 

caso forem feitas a comercialização para outros estados. Além disso, o produto pode ser 

excelente e aceito no mercado. Porém, se não tiver uma fortaleza tributária ele não cresce, 

tendo uma comercialização baixa. O grupo possui uma fábrica situada no estado do 

Amazonas, onde a decisão de investimento em ampliação tem como premissa a análise 

tributária. Na empresa Beta, complementa o entrevistado, sem dúvidas, há uma relação de 

competitividade. Os preços dos produtos são commodites, e saber administrar sua carga 

tributária é fundamental para o sucesso do negócio. Na empresa Gama, confirmou-se, como 

postula o entrevistado, que possuir um planejamento tributário e quer aumentar a 

lucratividade, em determinados momentos de crises pode-se competir. Por exemplo, no setor 

da indústria os concorrentes internacionais competem por melhores preços do que na época da 

crise o planejamento tributário contribuiu para a competitividade. O planejamento é muito 

favorável a elaboração de preços finais, embora a concorrência neste setor esteja com 

dificuldade para competir com certos países. Efetivamente, esses resultados confirmam a 

teoria de  Cardoso (2014) de que com o crescimento do mercado além do corte nos custos cada 

vez mais primordial, é de suma importância ter um bom planejamento tributário, para não perder a 

competitividade perante seus concorrentes. Shingaki (1994) complementa que em qualquer 

ambiente empresarial, sobretudo no Brasil, diante a carga tributária complexa e elevada, fica 

relevante considerá-la como fator decisivo na competitividade dos mercados e na própria 

sobrevivência de uma empresa.  

 

De acordo com o entrevistado da empresa Delta, houve redução da saída de fluxo de caixa em 

decorrência do planejamento tributário, em torno de R$100 milhões de saída de caixa com 

pagamento de tributos. Diante disso, confirma-se o pensamento de Siqueira et al. (2011) de 

que a elisão fiscal é um método legal para reduzir os encargos tributários. Consistui na 

economia lícita e que deixar de fazer determinadas operações ou realizando-as da forma o 

menos onerosa possível para o contribuinte. Ou seja, trata-se da ação perfeitamente lícita de 

planejamento tributário. Isto é economia fiscal. A empresa Alfa, de acordo com relatórios 

apresentados pela empresa, demonstra um ganho tributário de 16,4 milhões reais sobre um 

resultado de EBITIDA de 103 milhões de reais ao final de 2014. Assim, houve uma economia 

em decorrência de atividades de planejamento tributário, correspondendo um impacto de 
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15,92% anual. Como exemplo, a empresa compra matéria-prima nestes estados com 

diferenciação de tributos, tendo uma redução de aproximadamente de 60% da carga tributária. 

Na empresa Beta houve melhorias na lucratividade, na rentabilidade e no fluxo de caixa da 

empresa em decorrência de atividades de planejamento tributário. A empresa vem 

apresentando números excelentes, tendo reduzido em pelo menos 30% seus gastos com 

tributos, girando em torno de R$4 a R$6 milhões por ano, sendo uma economia considerável. 

Na empresa Gama, segundo o entrevistado, houve uma melhora de créditos permitidos 

legalmente pela legislação tributária. O aproveitamento de créditos permitiu maior 

lucratividade na indústria, vindo de um período desgastante que foi 2009, com reflexos da 

crise de 2008. A cisão foi feita após a crise, vindo recuperando o prejuízo. A cisão e o 

planejamento tributário ajudaram a melhorar os resultados. Portanto, as empresas analisadas 

obtiveram rentabilidade após o planejamento tributário, confirmando a teoria de Vezaro e 

Olivo (2014), que mencionam que o planejamento tributário assenta-se cada vez mais como 

uma forte opção das empresas em geral para, agindo dentro da legislação vigente, eliminar, 

reduzir ou, até mesmo, retardar o recolhimento dos tributos, estando ligados diretamente à 

lucratividade e à rentabilidade proporcionada pela possível redução de impostos.  

 

Com a economia tributária, novos investimentos não foram realizados. Constatou-se que na 

empresa Delta, segundo o entrevistado, não foi realizado nenhum tipo de investimento com a 

economia dos tributos. Isso contradiz o pensamento de Santiago e Silva (2006) de que a 

análise tributária envolve aspectos relacionados à carga tributária e dos custos causados às 

empresas, buscando de formas lícitas reduzi-los. Tais análises entendem que os tributos, como 

limitadores da competitividade das empresas, por limitarem o crescimento, absorvem uma 

fatia considerável do faturamento e dos lucros, além de afetarem de maneira negativa o 

ingresso de novos investimentos. Na empresa Alfa, como postulado pelo entrevistado, com a 

geração de caixa a empresa possibilitou a aquisição de um concorrente situado na região 

Nordeste. Por meio da análise tributária, a empresa entrou no REFIS (programa de 

parcelamento de débitos tributários), tendo gerado ganhos fiscais e parcelamento. Com isso, 

aumentou o caixa da empresa. A empresa Beta, conforme o entrevistado, está constantemente 

investindo. Não pode afirmar que foi em função do planejamento tributário, mas com a 

economia dos tributos uma parte foi para investimento; só não possui um número exato. Ou 

seja, ainda não foi feita essa análise. Na empresa Gama, conforme o entrevistado, os 

investimentos feitos no momento são rotineiros, como a reforma na área industrial, e muitos 

investimentos na área de reflorestamento, na parte de legalização da estação florestal. 
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Portanto, corroborando a visão de Vezaro e Olivo (2014), todas as empresas devem elaborar o 

planejamento tributário, sendo que isso é saudável para o bolso dos empresários, visto que 

representa maior capitalização do negócio, possibilidade de menores preços e, ainda, facilita a 

geração de novos empregos. Desse modo, tais recursos economizados poderão possibilitar 

novos investimentos. 

 

A governança tributária como forma de planejamento tributário vem sendo utilizada nas 

empresas. A empresa Delta, de acordo com o entrevistado, definiu procedimentos e controles 

sistêmicos. Mensalmente, no momento do recolhimento dos tributos, é feita uma análise e 

revisão para garantir que os valores recolhidos estão corretos. Esse resultado confirma a teoria 

de Castro e Monteiro (2013) de que a gestão tributária se inicia com um processo de 

planejamento, na busca práticas, cenários e alternativas legais para o devido gerenciamento e 

o recolhimento dos tributos, além de possui um papel estratégico. A empresa Alfa, segundo o 

entrevistado, implantou governança corporativa, por meio de definições de Covenants (são 

cláusulas contratuais de títulos de dívida que protegem o interesse do credor, estabelecendo 

condições que não devem ser descumpridas), sendo um pacto que limita o endividamento da 

empresa junto a bancos. Com isso, o caixa da empresa fica equilibrado. Dessa forma, a 

empresa tem administrado melhor o nível de investimentos. Com a governança tributária, a 

empresa deixou de usar os impostos como linhas de créditos - ou seja, o não recolhimento 

para investimentos -, observando-se que financiar impostos com o governo é mais caro do que 

as linhas de créditos de bancos. Para tais análises, a empresa possui um Departamento de 

Controladoria, responsável pela consolidação dessas informações não somente os níveis de 

riscos tributários, mas a empresa como um todo, possibilitando aos diretores conhecer a 

administração dos tributos e demais setores. Isso confirma o pensamento de Desai e 

Dhaemapala (2005) de que a atividade de anulação fiscal de uma forma corporativa deve ser 

valorizada integralmente pelo mercado, investigando a sua qualidade e sendo valorizada pelos 

investidores e utilizada nas empresas. Na empresa Beta, constatou-se, conforme a resposta do 

entrevistado, que ainda não foram feitas tais análises. A empresa Gama obteve a resposta 

negativa, pois de acordo com o entrevistado, devido à mudança da nova legislação do lucro 

real, agora é mais complicado fazer tal governança. Mas tem um projeto de iniciar tal 

procedimento em até três anos. Por agora, irá esperar para fazer uma melhor análise, já que 

empresa utiliza muito leasing. Então, contrapondo à ideia de Castro e Monteiro (2013) de que, 

devido à governança tributária, poderá maximizar os resultados pela redução dos riscos 
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fiscais, propiciando um controle mais efetivo das informações transmitidas regularmente ao 

fisco. 

 

Em relação à governança tributária na empresa Delta, a resposta do entrevistado foi que, 

mesmo sendo uma empresa de médio porte, já pode observar uma redução de R$100 milhões 

de saída de caixa com pagamento de tributos. Em suma, confirma-se a ideia de Barbosa 

(2013) de que o propósito do planejamento tributário, uma vez identificada a necessidade de 

evitar a incidência da carga tributária, reduz a alíquota ou a base de cálculo, afetam os custos 

de produção, tendo como consequência a elevação das vantagens competitivas em relação às 

demais, favorecendo o aumento da margem de lucro das empresas. Na empresa Alfa, 

observou-se com a governança tributária reduziu os riscos de perdas de incentivos fiscais 

concedidos pelo governo em alguns estados e garantiu o alongamento da concessão do 

benefício do incentivo fiscal em Minas Gerais, Pernambuco e Paraíba. Na empresa Beta, 

apesar de ainda não ter feito a governança tributária, foi esclarecido, de acordo com o 

entrevistado, que a empresa ingressou com uma solicitação de Regime Tributário na Receita 

Estadual de Minas de emissão da nota fiscal de entrada de matéria-prima para os fornecedores 

que se recusarem a emitir (formalização). Isso traria mais confiabilidade na apuração dos 

custos e ao atendimento ao SPED mineiro. Assim, problemas com a Receita seriam evitados. 

Na empresa Gama, segundo o entrevistado, houve melhoria no aproveitamento de credito 

tributário das operações entre as empresa e melhores apurações dos custos tributários, ou seja, 

a utilização deles. Esses resultados corroboram o pensamento de Vello e Martinez (2014) de 

que um bom planejamento tributário como instrumento de governança tributária ocasiona a 

redução dos custos tributários das empresas. Desde que sejam exercidos dentro das regras, 

geram maior eficiência tributária. 

 

Quanto às implicações da reestruturação societária adotada na empresa Delta, esclareceu-se 

que nenhuma questão relevante ocorreu para tais implicações nos tributos Federais, 

contradizendo o pensamento de Lima e Duarte (2007) de que tais análises não estão sendo 

feitas, deixando de economizar com tributos, além de mensurar sua margem de lucro. Ao 

contrário, na empresa Alfa verificou-se que, por meio do REFIS e impostos federais, a 

sociedade reestruturou o caixa. Com isso, houve a diminuição de linhas de créditos bancários, 

pois aumentou o caixa. Com a redução da dívida, consequentemente, os lucros aumentaram, 

via incentivo do governo na redução do pagamento do imposto de renda, possibilitando 

aumentar os investimentos. Em relação ao IPI, a empresa é isenta. Não obstante, na empresa 
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Beta o entrevistado mencionou como exemplo que uma estratégia seria separar os veículos da 

empresa e criar uma empresa de transporte. Com isso, teria aproveitamento integral de 

PIS/COFINS sobre o combustível e poderia ter desoneração da folha e redução drástica no 

INSS. Por fim, na empresa Gama, segundo o entrevistado, houve melhoria na ampliação de 

crédito dos PIS e da COFINS. Portanto, esses resultados corroboram a ideia de Oliveira et al. 

(2010) de que as empresas dispõem de instrumentos para racionalizar seus custos tributários, 

sem afrontar as diversas legislações que regem os mais diversificados tributos, como preceitua 

a legislação tributária. 

 

As implicações da reestruturação societária adotada na empresa Delta em relação aos tributos 

estaduais conforme o entrevistado, também não gerou nenhuma questão relevante para 

contribuir com a pesquisa. Desse modo, contradiz a visão de Lima e Duarte (2007) de que 

estudar a legislação tributária, suas leis e hierarquias, observando as limitações previstas e 

delinear as estruturas formais legítimas para a sua atividade econômica proporcionam à 

empresa alternativa de um planejamento tributário, sendo uma forma legal de se pagar menos 

imposto, garantindo à empresa confiabilidade no futuro. Para a empresa Alfa, segundo o 

entrevistado, com base em seu planejamento tributário, era mais rentável aumentar 

investimentos de negócios onde há incentivos fiscais proporcionados pelo governo. Assim, 

mediante a concessão de ICMS para investir em novas unidades em outros estados, observou-

se que importar algumas resinas com pagamento em longo prazo nos portos em que havia 

concessão do crédito de ICMS possibilitou alongar as dívidas. Com isso, houve maior geração 

de caixa. O incentivo fiscal do ICMS pelo estado de Minas Gerais permite à empresa repassar 

o benefício para os clientes, ganhando competitividade. Nos estados de Pernambuco e da 

Paraíba, a empresa ganha a isenção. Os investimentos nestes estados foram definidos após a 

análise dos ganhos sobre os incentivos de ICMS, sendo fundamental para a sociedade definir 

ampliações, investimentos e novas linhas de produtos, etc. Já na empresa Beta, conforme o 

entrevistado, não houve nenhuma implicação em relação aos impostos estaduais. Esses 

resultados contradizem a visão de Silva (2008) de que tais tributos representam uma parcela 

considerável dos custos das empresas, sendo a correta administração do custo tributário uma 

questão de vital importância para elas. Por fim, na empresa Gama, de acordo com o 

entrevistado, houve redução na tributação do ICMS. Esse resultado confirma a teoria de 

Siqueira et al. (2011) de que a elisão fiscal é um método legal para reduzir encargos 

tributários consistindo em economia lícita, deixando-se de fazer determinadas operações ou 

realizando-as da forma menos onerosa possível para o contribuinte  



129 

 

Em contrapartida, os tributos municipais não geram implicações após a reestruturação 

societária adotada na empresa Delta, segundo o entrevistado, que mencionou que nenhuma 

questão relevante com os impostos municipais foi apresentada na empresa Alfa, como nas 

empresas anteriores, os impostos municipais, como o ISSQN, tiveram poucas implicâncias em 

função das atividades do grupo ser industrial. Os que tiveram o maior peso tributário foram: 

ICMS, IPI, PIS/COFINS e IRPJ. Os impostos municipais não foram contemplados pela 

empresa Alfa, por serem considerarem irrelevantes. Na empresa Beta, segundo o entrevistado, 

a resposta foi negativa. Alegou-se que não houve nenhuma implicação em relação a tais 

impostos nas implicações da reestruturação societária adotada sobre tais tributos. Na empresa 

Gama, de acordo com o entrevistado, não afetou em nada, pois a empresa possui poucas 

transações relacionadas com tal imposto. Portanto, a não importância devida nos tributos 

municipais está em desacordo com Santiago e Silva (2006) para quem a influência dos 

impostos e das contribuições ocorre, direta ou indiretamente, nos preços e, consequentemente, 

nos lucros das empresas. Assim, tais resultados corroboram a teoria de Vezaro e Olivo (2014) 

de que ampliar suas possibilidades de redução dos impostos, seja por meio de informações 

teóricas ou práticas confiáveis e com um modelo aplicado em uma situação real, objetiva 

garantir uma visão de toda a empresa. 

 

Na empresa Delta, segundo o entrevistado, houve uma redução de R$100 milhões de saída de 

caixa com pagamento de tributos, por meio de desoneração de ICMS/PIS e COFINS, em 

virtude de regime especial e compensações com créditos tributários. Na empresa Alfa, como 

preconizado pelo entrevistado, houve a postergação via REFIS, abatimento e aproveitamento 

de créditos do ICMS concedidos pelos incentivos fiscais, isenção do IRPJ via concessão do 

governo por decreto do estado em uma das fábricas situadas na região Nordeste e redução no 

imposto de importação, via de importação de matérias-primas, onde se faz o uso de redução 

da alíquota de países da América do Sul. Na empresa Beta, conforme o entrevistado, houve a 

redução de tributos, conforme informado em questão anterior, e a empresa reduziu em pelo 

menos 30% seus gastos com tributos. Isso girou em torno de R$4 a R$6 milhões por ano. Na 

empresa Gama, de acordo com o entrevistado, não houve eliminação de tributos, mas sim 

redução de alíquotas, pois as empresas eram todas tributadas no Lucro Real, ou seja, mesma 

alíquota. Com a criação de novas filiais, todas tributadas no lucro presumidos, houve a 

redução da base de cálculos implicando a redução da carga tributária. Além disso, houve 

melhoria para controlar os tributos e ressaltando-se a importância de se planejar e escolher a 

melhor opção para o desenvolvimento do negócio do microempresário. Assim, os resultados 
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encontrados corroboram o pensamento de Vezaro e Olivo (2014) de que o foco está em 

proporcionar às empresas opções legais para a redução da carga tributária, efetuando um 

aumento nos lucros e propiciando aos empresários investimentos em qualidade e crescimento.  

 

O planejamento tributário via reestruturação societária revelou-se ser uma importante 

ferramenta para as empresas. Dessa forma, além dos questionamentos abordados sobre o 

tema, o entrevistado da empresa Delta mencionou que não houve nenhuma questão relevante 

a ser dita. Ao contrário, na Alfa, segundo o entrevistado,  o planejamento tributário tem sido 

um dos pilares da empresa para a definição de novos projetos de investimentos. Como no 

Brasil há forte sonegação fiscal, a empresa tem estudado constantemente as implicações das 

novas regras tributárias do governo, sejam por aumento ou redução de impostos. A 

importação de bens novos tem sido feito com o uso do regime de ex-tarifário, que consiste na 

redução temporária da alíquota do imposto de importação de bens de capital e de informática 

e telecomunicação, assim grafados na Tarifa Externa Comum do MERCOSUL, quando não 

houver a produção nacional equivalente. Ou seja, representa uma redução no custo do 

investimento. Quando não há este tipo de investimento, a empresa tem feito projetos e 

protocolado no MDIC as solicitações de revisão de ex-tarifário. Ou seja, tem definido o tipo 

de tecnologia a ser importado e compra de matérias-primas importadas. Por sua vez, segundo 

o entrevistado, a empresa pretende adquirir novas empresas consideradas concorrentes,  

visando aumentar seu faturamento. Com isso, há transações em andamento para adquirir mais 

dois concorrentes, sendo uma na região Nordeste e outro na região Sudeste. Outra análise foi 

feita em relação ao sistema, em que a empresa desenvolveu seu próprio modelo, devido à 

necessidade de um sistema mais robusto para atender o planejamento estratégico do grupo. Na 

empresa Beta, o entrevistado adicionou que o planejamento tributário propiciou o 

aproveitamento de créditos estaduais oriundos das vendas de produtos exportados e um estudo 

sobre a tributação dos produtos fabricados, onde houve redução. Na empresa Gama, o 

entrevistado contribuiu dizendo que a partir de 2015 o cenário do lucro real irá modificar. 

Assim, será feito um estudo da análise tributária a partir do segundo trimestre de 2015, 

visando melhorar a carga tributária para 2016, passando isso para os advogados tributários e 

analistas, pois tais profissionais são mais preparados para acharem brechas nas leis. Em outra 

análise, a reestruturação visou à melhoria da regionalização de custos. Por enquanto, está 

cumprindo o que foi programado. Esses resultados confirmam a teoria de Vezaro e Olivio 

(2014) de que é fundamental que um planejamento tributário seja estudado, elaborado e 

aplicado, para que as empresas possam obter margens maiores de lucros. A propósito, como 
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possibilidade, o processo de reestruturação societária pode ter vários desdobramentos. Um 

deles como ações de mitigação ao custo tributário, podendo-se citar exemplos de ações como 

o planejamento tributário em que as grandes empresas costumam contar com um Comitê de 

Planejamento Tributário para promover estudos que possibilitem o menor impacto em seus 

fluxos de caixa com a redução dos tributos (Strohmeier 2009). 

 

O planejamento tributário é um direito de proteção dos interesses dos empresários, fazendo 

parte das boas práticas de gestão. Desse modo, os administradores devem adotar todas as 

medidas que, de acordo a lei, tragam benefícios e vantagens para a organização, buscando a 

eficiência, podendo ser atreladas à governança corporativa. Ao longo desta pesquisa, pôde-se 

perceber que o uso das ferramentas de reorganizações societárias pode e deve ser feito como 

forma de planejamento tributário, representando de forma licita tais procedimentos.  

 

Abaixo quadro com os principais resultados encontrados na pesquisa descrita nesta 

dissertação, exposto na Figura 5. 

 

Empresas Alfa Beta Gama Delta 

Planejamento 

Estratégico 

Formalizado 

Houve consultoria a 

terceiros, seleção de 

profissionais de alta 

performance; 

Visão estratégica era 

familiar passando a 

ser profissionalizada; 

Separação dos 

acionistas; 

Crescimento de 

mercado e 

rentabilidade. 

Processo começou há 

cinco anos; 

Estrutura há três anos; 

 

Feito com a 

coordenação da 

Fundação Dom 

Cabral, com um 

direcionamento 

do coordenador 

da fundação. 

Não possui, 

mas busca 

constanteme

nte 

consultorias

; 

Business Plan; 

Tributário 

participa 

ativamente; 

Mapeamento 

das 

possibilidades 

de geração de 

crédito. 

(Continua...) 

Figura 5 – Principais resultados  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

 

 

  



132 

 

Empresas Alfa Beta Gama Delta 
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Planejamento 

Estratégico 

Perspectiva de 
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mercado; 

Variáveis 

macroeconômicas; 

PIB; 

Projeção de 

orçamento; 

CAPEX (Capital 

Expenditure); 

Market Share. 

Estudo de participação 

da empresa em cada 

região; 
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investimentos. 

Ebitda; 
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alternativas. 

 

Aproveitam

ento de 

créditos e 

benefícios 

fiscais. 

Antecipação 

do estudo da 

legislação; 

Negociação e 

obtenção de 

benefícios 

fiscais; 

 

Reorganizaçã

o Societária 

Transformação de 

Ltda. para S/A de 

Capital Fechado; 

Aquisição de novas 

empresas; 

 

Aquisição de 

uma indústria 

concorrente em 

2013; 

Através de 

cisão; 

Separação 

das 

atividades 

da empresa; 

Aquisição de 

empresas; 

Amortização 

fiscal do Ágio; 

Redução dos 

custos 

administrativos 

de gestão. 

Colaboração 

da 

Reestruturaçã

o Societária 

Melhor visibilidade de 

bancos; 

Resposta para o 

mercado de capitais; 

Foco dos Diretores 

Executivos em gestão; 

Profissionalização de 

todos os 

departamentos; 

Estruturação da 

empresa para uma 

futura abertura de 

capital. 

 

Futura criação 

de uma holding. 

 

Melhora na 

administraç

ão; 

Divisão de 

custos mais 

otimizados; 

Planejament

o 

estratégico 

e tributário; 

 

Redução de 

gastos; 

Redução do 

IRPJ/CSLL a 

pagar com a 

amortização do 

Ágio; 

 

(Continua...) 

Figura 4 – Principais resultados  

Fonte: Dados da pesquisa 
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Empresas Alfa Beta Gama Delta 

Planejamento 

Tributário 
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Governança 

Tributária 

Covenants; 
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Administração 
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de créditos; 
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fiscais; 
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benefício do incentivo 

fiscal em alguns 

estados. 
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nova 

legislação 

do lucro 

real; 
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Definição de 
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(Continua...) 

Figura 4 – Principais resultados  

Fonte: Dados da pesquisa 
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Empresas Alfa Beta Gama Delta 

Redução 

Tributária 

Abatimento e 

aproveitamento de 

créditos do ICMS; 

Isenção do Imposto de 

renda (IRPJ) através 
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Nordeste; 
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de importação. 
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exportados; 
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fabricados. 
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S. 
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ICMS; 

Redução de 

alíquotas; 

Redução da 
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implicando 

na redução 

da carga 

tributária. 

Melhoria no 
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tributos. 
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significativa 

no pagamento 

de tributos; 

Desoneração 

de ICMS/PIS e 

COFINS; 

Compensações 

com créditos 

tributários. 

(Conclusão) 

Figura 4 – Principais resultados  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Da análise da Figura 4 depreende-se que na empresa Alfa utiliza planejamento estratégico 

com perspectivas de crescimento de mercado, incluindo os tributos através de incentivos 

fiscais, análises da lucratividade e da carga tributária buscando alternativas de planejamento 

tributário. Para isso, houve a reorganização societária, através da saída dos sócios e compra de 

ações pelos sócios remanescentes, sendo transformada de Ltda para S/A de Capital Fechado. 

Com este novo modelo está focando em questões estratégicas, visando a consolidação de 

mercado, avaliando novos negócios e concorrentes, visando fusões e aquisições. A empresa 

passou ser vista melhor pelos bancos e resposta para o mercado de capitais. Com a análise 

tributária mostra quais negócios são mais rentáveis, especialmente na decisão de investimento 

em ampliação. Em decorrência disso houve uma economia correspondendo um percentual de 

15,92% anual, possibilitando novo investimentos, tais como aquisições de novas empresas 

pelo Brasil. A empresa alfa implantou Governança Corporativa não somente os níveis de 

riscos tributários, mas a empresa como um todo, possibilitando os diretores conhecer a 
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administração dos tributos e demais setores, resultando em redução, eliminação, postergação 

do recolhimento de tributos. 

 

Na empresa Beta percebeu-se que através de consultoria implantaram o planejamento 

estratégico. A princípio os tributos não foram incluídos neles, porém, atualmente utiliza como 

principal indicador de lucratividade/rentabilidade, o EBITDA. A empresa trabalha toda sua 

parte tributária junto à consultores externos especializados e sempre buscando oportunidades 

e melhores alternativas. A reorganização societária veio através de uma aquisição no final de 

2013 adquirindo uma indústria concorrente para ampliar seu Market share, melhorando sua 

logística atendendo sua exportação. Com estratégia futura a empresa busca uma nova 

configuração societária, sendo uma holding com objetivo de administrar o grupo das empresas 

(conglomerado), além de proteger o patrimônio dos sócios e melhorias tributárias. Tais 

processos possui uma relação à competitividade, devido que os preços dos produtos são 

commodites e saber administrar sua carga tributária é fundamental para o sucesso do negócio. 

Desse modo, a empresa reduziu em pelo menos 30% seus gastos com tributos e isso gira em 

torno de R$ 4 a R$ 6 milhões por ano, sendo uma economia considerável. A empresa está 

constantemente investindo, uma parte foi para investimento, só não possui um número exato, 

ou seja, ainda não fizeram essa análise.  

 

Na empresa Gama observou-se que buscaram consultoria e busca constantemente consultoria 

para planejamento tributário, devido à complexidade e mudanças da legislação. A empresa já 

utilizou reorganização societária através de uma cisão com objetivo de regionalizar as 

propriedades ficando apenas com a atividade industrial, desenvolvendo três novas empresas. 

Assim a empresa ficou composta por seis empresas a primeira cisão deixou de mexer com 

reflorestamento, e passou para as outras empresas ficando a sociedade como ramo industrial e 

as outras agras-florestais, com o ramo de atividade de reflorestamento fornecendo carvão para 

indústria. Com a cisão que as operações ficassem melhores distribuídas e que gestão do grupo 

fosse facilitada. Embora haja mercado para o reflorestamento a indústria consome 95% dele. 

A organização ficou melhor na administração ampliando a divisão de custos por regiões 

ficando mais otimizados. A cisão foi feita após a crise de 2008, vindo recuperando o prejuízo 

e à cisão e o planejamento tributário ajudou a melhorar os resultados aumentando a 

lucratividade e em determinados momentos de crises se tornando competitivas. Os 

investimentos que estão sendo feitos no momento são rotineiros, como reformas na área 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_empresarial
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industriaria e muitos investimentos na área de reflorestamento na parte de legalização da 

estação florestal. Com isso, houve redução, eliminação e postergação do recolhimento de 

tributos, tais como, melhoria no aproveitamento de credito tributário das operações entre as 

empresa e melhores apurações dos custos tributários.  

 

Na empresa Delta notou-se que possui um planejamento estratégico e os tributos participa 

ativamente, mapeando as possibilidades de geração de crédito, os tributos incidentes (diretos e 

indiretos) e os potenciais benefícios fiscais aplicáveis. Sendo de grande valia, pois, antecipa o 

estudo da legislação e a negociação (pleito) de benefícios fiscais junto às autoridades fiscais 

competentes. A empresa realizou em 2009 uma reestruturação societária através de aquisições 

de empresas e posteriormente incorporadas, com foco na redução de custos administrativos e 

para dar início à amortização fiscal do Ágio (Good will) gerado por rentabilidade futura. 

Houve a redução do pagamento de IRPJ e CSLL na modalidade Lucro Real, por essa razão 

tem sido muito praticado pelo mercado, como método eficiente de planejamento tributário, 

oferecendo preços mais competitivos. A empresa faz governança tributária definindo 

procedimentos e controles sistêmicos, e mensalmente no momento do recolhimento dos 

tributos é feita uma análise e revisão para garantir que os valores recolhidos estão corretos. 

Houve redução de R$100 milhões de saída de caixa com pagamento de tributos, por meio de 

desoneração de ICMS/PIS e COFINS em virtude de regime especial e compensações com 

créditos tributários. 

4.3 Discussões dos principais resultados e dos pressupostos da pesquisa 

 

O primeiro pressuposto submetido à verificação empírica foi que as empresas de Minas 

Gerais realizam processos de reorganização societária via cisão, fusão e incorporação ou 

constituição de novas filiais. Na análise, foi possível constatar que as empresas investigadas 

passaram por tais processos, o que permite concluir que o primeiro pressuposto foi 

confirmado e ampliado, uma vez que as empresas realizaram essas operações, adotando 

modelos societários diferentes daqueles definidos em seus planos organizacionais originais, 

com o propósito de obter uma melhor adequação para se manterem competitivas. 

 

O segundo pressuposto consistiu investigar se as atividades de reorganização societária são 

utilizadas como instrumento estratégico em empresas do estado de Minas Gerais. Foi possível 

constatar que as empresas que passaram por tais processos fizeram isso de forma planejada e 
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com objetivos estratégicos claros e bem definidos. Houve um alinhamento claro evidenciado 

pelas empresas entre os objetivos e os resultados. Isso permite concluir que o segundo 

pressuposto foi confirmado, uma vez que as empresas se utilizaram de tais operações por 

diversos fatores estratégicos, tais como: mercadológicos, econômicos, financeiros, 

administrativos, tecnológicos, societários, concorrência, entrada em novos mercados ou 

mesmo para desburocratizar a forma como essas operações promovem alterações 

empresariais.  

 

Foi possível perceber que a reorganização societária, como forma de planejamento tributário, 

pode ser considerada um procedimento correto e lícito, desde que seja realizado dentro das 

normas legais. Procurou obter resultado positivo em determinada operação, seja ela ligada 

diretamente ao custo de sua operação ou à redução de sua carga tributária.  

 

O terceiro pressuposto consistiu em analisar de que modo as atividades de reorganização 

societária são utilizadas como ferramenta estratégica de planejamento tributário em empresas 

do estado de Minas Gerais. Na analise foi possível constatar que as empresas pesquisadas 

passaram por processos de restruturação, que adotaram modelos societários diferentes em 

seus planos organizacionais originais.  

 

Pesquisar de que modo as atividades de reorganização societária vêm sendo utilizadas no 

planejamento tributário de empresas do estado de Minas Gerais. 

  

Após discutir os objetivos específicos, vale mencionar que em relação ao objetivo geral, em 

que se buscou analisar os instrumentos de planejamento tributário empregados por empresas 

de Minas Gerais relativos à reorganização societária via cisões, fusões, aquisições ou 

constituição de novas filiais, observou-se que as informações foram evidenciadas pelas 

empresas, ao passo que os contribuintes utilizaram de forma lícita, ou seja, sem abuso do 

direito, apresentando-se como um importante instrumento de planejamento tributário. Sendo 

um direito constitucional para as empresas, mostra-se premente aos administradores a análise 

de todas as alternativas para sanar as necessidades da organização. Nesse processo, as 

obrigações tributárias acabam por se mostrarem preponderantes para a administração de todo 

o empreendimento. 
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Os resultados indicam que o planejamento tributário hoje é uma necessidade para os 

contribuintes como uma alternativa para fazer frente à  grande carga tributária e à rapidez das 

mudanças da legislação nos níveis federal, estadual e municipal. Contudo, esse planejamento 

deve obedecer aos limites da lei, observando os princípios da gestão tributária e seus 

instrumentos de governança, que preconizam pela compliance, uma vez que o planejamento 

deve ser feito via elisão fiscal, para garantir que o contribuinte realize uma economia 

tributária que não trará riscos futuros ou minimizará consideravelmente a possibilidade dos 

mesmos. Assim, os resultados indicam que, apesar de a carga tributária no Brasil ser 

considerada elevada, é possível reduzir seus efeitos sobre as empresas. Um exemplo 

consistente da gestão estratégica de tributos se refere às diferentes formas de reorganização 

societária que, no contexto da pesquisa ora descrita foi utilizada como ferramenta de 

planejamento tributário capaz de gerar benefícios econômicos sem o cometimento de atos 

ilícitos, possibilitando os sócios e investidores usufruírem de uma economia tributária de 

maneira lícita. Além disso, o conhecimento derivado de tais processos pode contribuir para a 

geração de informações que sirvam de base para a tomada de decisões. 

 

Os depoimentos dos empresários e executivos confirmam que as empresas podem utilizar a 

reorganização societária, por meio da transformação de um tipo de sociedade em outro ou da 

fusão, ou cisão, ou incorporação, como um importante instrumento de planejamento 

tributário. A eficácia de tais processos, porém, depende de uma análise criteriosa de aspectos 

contábeis, jurídicos, econômicos, financeiros, organizacionais e gerenciais. 

 

Ao realizar a triangulação das informações advindas de diferentes fontes, especialmente entre 

depoimentos e observação direta, observou-se que o planejamento tributário via reorganização 

societária, em razão de necessidades, limitações e intenções de cada empresa, contribuiu para 

a gestão tributária delas. Ao confrontar os resultados com as teorias de base, verificou-se um 

alinhamento entre os resultados teóricos e empíricos anteriores, ampliando o significado dos 

achados e dando-lhes maior robustez. Nesse sentido, a síntese dos achados permite constatar 

que os depoimentos confirmam que o planejamento tributário via reorganização societária 

possibilitou a redução e a postergação dos custos tributários, vinculando as ações internas de 

cada empresa pesquisada com os objetivos estratégicos delas, permitindo promover o 

aumento da eficiência da gestão tributária e aumento dos lucros, possibilitando que os 

recursos excedentes fossem aplicados em novos investimentos, aumentando, com isso, a 

geração e o valor organizacional.  
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5 Considerações Finais 

 

Em função da crescente complexidade da economia e da expansão e sofisticação do mercado 

global, as empresas passaram a enfrentar problemas provocados por um panorama mais 

complexo e desafiador. Pressões para a redução de custos, menores margens de lucro, 

escassez nos meios de sobrevivência, minimização de riquezas disponíveis e maior 

concorrência são alguns dos fatores que caracterizam esse panorama. Diante disso, elas 

procuram definir e adequar sua estrutura organizacional, na tentativa de usar seus recursos e 

capacidades para maximizar resultados e serem mais competitivas, adotando, por vezes, 

modelos societários diferentes dos definidos em seus planos organizacionais originais. Uma 

das alternativas pode ser a reestruturação societária realizada por meio de fusão, cisão, 

incorporação, constituição de novas sociedades, dentre outras formas de transformação 

organizacional, ou ainda a reorientação de procedimentos operacionais, administrativos, 

contábeis e tributários relativos às mesmas. Especialmente nas ultimas duas décadas, as 

reorganizações societárias estão se fortalecendo nos mercados em nível global. Grande parte 

delas decorre de estratégias corporativas para fazerem frente ao aumento das pressões 

competitivas, gerarem inovações, reduzirem custos ou proporcionarem acesso a mercados, 

insumos, recursos financeiros e tecnologias; além de ajudarem a proporcionar incrementos de 

receitas, melhorias nos resultados e maior capacidade de investimento, como também 

aumentarem a diversificação de atividades, a visibilidade (marketing/propaganda), a 

participação de mercado, e consequentemente, a geração de valor para os acionistas. 

 

Os processos de reestruturação envolvem empresas de diferentes setores, atividades, negócios, 

tamanhos e localidades. Além dos aspectos estratégicos, societários e mercadológicos 

supramencionados, esse tipo de operação tende a se relacionar com aspectos fiscais e 

tributários, em função de incentivos fiscais que, via de regra, são concedidos por estados e 

países para trazerem as empresas para sua região e, com isso, gerar empregos diretos e 

indiretos. Assim elas ajudam a fomentar o desenvolvimento econômico. Nesse ensejo, se 

observa, por vezes, até mesmo a isenção de tributos por parte dos governos, que gera 

economia tributária para as empresas.  

 

Outras vantagens de restruturações se dão porque com a junção de duas ou mais empresas, 

essas podem se tornar mais robustas e aumentar a força e o poder de concorrência, podendo 

conseguir maior investimento, reconhecimento e probabilidade de lucro. Todavia, os 
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processos de reorganização societária não são isentos de críticas ou problemas, pois há 

possibilidade de supervalorização dos negócios e potenciais sinergias correlatas, além de 

riscos relativos a cada operação. Porém, pesquisas recentes afirmam que há um considerável 

número de investidores optando por esse tipo de investimento ao invés de aplicarem seu 

capital em novos negócios – o que pode gerar uma expansão no volume e valores envolvidos 

em tais operações.  

 

Finalmente, vale dizer que uma boa gestão tributária com o adequado dimensionamento do 

planejamento e da governança em tributos são aspectos que podem e devem ser utilizados 

como ferramentas gerenciais que suportem a tomada de decisão nesse tipo de investimento, 

auxiliando no controle, na prevenção, na previsão e, especialmente, na redução das obrigações 

tributárias. Em particular, ressalta-se que as empresas brasileiras possuem uma carga 

tributária muito elevada, o que dificulta a gestão empresarial, isso repercute negativamente na 

maximização dos lucros e nas saídas de caixa. Nesse contexto, faz-se necessário analisar os 

princípios da gestão tributária e seus instrumentos de planejamento e governança em tributos, 

assim como o modo de realizar essas atividades para reduzir o peso da carga tributária de 

forma legal, ou seja, por meio da elisão fiscal. 

 

O exercício das atividades de gestão tributária implica na promoção de ações que permitam 

licitamente reduzir e até, eliminar tributos e, dessa forma, proteger a continuidade dos 

negócios, como também de ações que estimulem a postergação do recolhimento de tributos ou 

quaisquer outras atividades que reduzam ou anulem o custo tributário das empresas. Assim, 

cabe aos gestores, por meio dos instrumentos de planejamento e governança em tributos, 

procurar formas lícitas para reduzir o pagamento de tributos ou postergar, minorar ou eliminar 

o custo tributário, praticando a elisão fiscal. Além disso, e em simultâneo, eles devem estar 

atentos às mudanças da legislação tributária, buscando maximizar os lucros da empresa e a 

manutenção de seus negócios. Nesse sentido, o planejamento tributário adquire fundamental 

importância, sendo essencial para a competitividade empresarial, diante do aumento da 

concorrência nacional e internacional. Sem embargo, faz-se relevante explorar as formas de 

planejamento tributário adotadas por elas, na tentativa de serem mais competitivas, ao 

fazerem uma gestão tributária eficiente e eficaz, focando na maximização de valor 

empresarial. 
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Analisar as formas de planejamento tributário não se prende apenas em observar qual seria a 

opção mais ou menos lucrativa para cada empresa em um dado momento, mas também em 

compreender o conjunto de opções fiscais, tributárias, financeiras e gerenciais que impactam a 

gestão tributária das empresas, proporcionando-lhes melhores níveis de governança tributária. 

É importante frisar que na análise, por vezes, é necessário acompanhar os resultados da 

empresa durante certo período, devendo-se observar qual seria a melhor opção, tendo em vista 

as condições socioeconômicas, políticas e ambientais que possam afetar a realidade de cada 

empresa e seus desdobramentos, pois uma decisão tributária não pode ser tomada como 

definitiva ou absoluta, devendo ser revista a cada ano. Mesmo considerando a relevância do 

tema, repousa na academia e no mercado a preocupação provocada pelo crescente número de 

formas pelas quais as empresas buscam reestruturar-se societariamente. O reflexo de tais 

atividades como meio de planejamento tributário vem assumindo um papel estratégico no 

contexto organizacional contemporâneo. Isso porque a atividade de planejar a redução de 

tributos é um direito tão essencial quanto planejar os fluxos de caixa ou fazer investimentos. 

Igualmente, faz-se relevante compreender as implicações da utilização das formas de 

reorganização societária como instrumento de planejamento tributário nas empresas, 

especialmente considerando que todo o ordenamento jurídico brasileiro não deixa dúvidas de 

que o contribuinte pode agir de acordo com o seu interesse, fazendo valer suas opções 

tributárias diante das opções franqueadas pela legislação. O entendimento dessas implicações, 

todavia, como ainda não está totalmente fundamentado em uma teoria geral que o suporte 

nem possui suficientes evidências empíricas, carece de mais estudos, por ser uma significativa 

preocupação dos pesquisadores e gestores. Nesse ensejo, o objetivo da pesquisa descrita nesta 

dissertação foi analisar as práticas de planejamento tributário empregadas por empresas de 

Minas Gerais relativas à reorganização societária via cisões, fusões, aquisições ou 

constituição de novas filiais. 

 

Para verificar as percepções do processo de reestruturação societária, inicialmente, foram 

identificadas as condições do permissivo legal que autorizam, principalmente, na perspectiva 

que se cria em torno do processo de mudança que ocorre dentro e fora de empresas que 

buscam tais processos, de forma a visualizar e relacionar as definições legais que embasam 

essa iniciativa. 

 

Em seguida, dedicou-se atenção à reorganização societária, em que se buscou descrever e 

analisar os instrumentos de planejamento tributário empregados pelas empresas relativos à 
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reorganização societária via de cisões, fusões, aquisições ou constituição de novas filiais, e o 

modo como empresas de Minas Gerais têm utilizado desses instrumentos, sendo possível 

perceber que vem sendo um tema relevante no contexto atual e que as empresas buscam 

promover tais operações como forma de se fortalecerem e para que possam continuar no 

mercado.   

 

Assim, os achados apontam que o planejamento tributário não apenas uma questão societária, 

mas também um „caminho tributário‟ pelo qual as reestruturações são realizadas com fins 

econômicos e meios de aumentar a fatia do mercado, proporcionar mais acesso à base de 

clientes, a canais de distribuição, além de acesso ao conhecimento e à tecnologia ou redução 

do ônus tributário.  

 

Os processos de reorganização empresarial, de acordo com a pesquisa, revelaram-se uma 

importante base para o desenvolvimento da governança tributária, contribuindo para o 

estreitamento do relacionamento da área de administração tributária com as demais áreas da 

empresa. Outrossim, os achados apontam que as organizações empresariais devem sempre 

contar com bons profissionais não só do setor contábil e no jurídico, mas em todos os demais 

a fim de elaborarem um planejamento estratégico de tributos. Assim, tais profissionais podem 

orientá-las na melhor forma de desafiar esta alta carga tributária, uma vez que o custo 

tributário no Brasil vem crescendo constantemente. Atualmente, já se pode dizer que o tributo 

compõe um dos principais „custos de produção‟ de um negócio, atrasando o crescimento e, 

muitas vezes, promovendo o fechamento das empresas. 

 

É importante explicitar que as observações decorrentes desta pesquisa demonstram que o 

enfoque foi analisar de que modo a reorganização societária vem sendo utilizada como 

instrumento de planejamento tributário em empresas de Minas Gerais. Constatou-se que se 

torna imprescindível reduzir os custos tributários de forma lícita, com o objetivo de 

maximizar os resultados econômico-financeiros das empresas, fazendo-se com que elas se 

tornem mais competitivas diante dos respectivos mercados, além de proporcionar, de forma 

rápida, o retorno do capital investido dos investidores. Portanto, a importância desses 

procedimentos para os investidores, muitas vezes, se sujeita a situações arriscadas, de formas 

ilícitas e, até mesmo, a prática de crime contra a ordem tributária em favor da redução, 

postergação ou até da eliminação da carga tributária – que deve ser combatido pela adoção de 

mecanismos que garantam a compliance e promovam a governança em tributos. 
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5.1 Resumo e principais conclusões 

 

Na análise foi possível constatar que as empresas investigadas passaram por processos de 

reestruturação societária, adotando modelos societários diferentes daqueles definidos em seus 

planos organizacionais originais, com o propósito de obter uma melhor adequação para se 

manterem competitivas. Foi possível constatar que as empresas que passaram por tais 

processos fizeram isso de forma planejada e com objetivos estratégicos claros e bem 

definidos, havendo um alinhamento claro evidenciado pelas empresas entre os objetivos e os 

resultados. As empresas se utilizaram de tais operações por diversos fatores estratégicos, tais 

como: mercadológicos, econômicos, financeiros, administrativos, tecnológicos, societários, 

concorrência, entrada em novos mercados ou mesmo para desburocratizar a forma como essas 

operações promovem alterações empresariais. Foi possível perceber que a reorganização 

societária, como forma de planejamento tributário, pode ser considerada como um 

procedimento correto e lícito, desde que seja realizado dentro das normas legais, procurando 

obter resultado positivo em determinada operação, seja ela ligada diretamente ao custo de sua 

operação ou à redução de sua carga tributária.  

 

Os resultados indicam que os contribuintes utilizaram-nas de forma lícita, ou seja, sem abuso 

do direito, apresentando-se como um importante instrumento de planejamento tributário. 

Sendo um direito constitucional para as empresas, mostra-se premente aos administradores a 

análise de todas as alternativas para sanar as necessidades da organização. Nesse processo, as 

obrigações tributárias acabam por se mostrarem preponderantes para a administração de todo 

o empreendimento. Os resultados também esse planejamento deve obedecer aos limites da lei, 

observando os princípios da gestão tributária e seus instrumentos de governança, que 

preconizam pela compliance, uma vez que o planejamento deve ser feito via elisão fiscal, para 

garantir que o contribuinte realize uma economia tributária que não trará riscos futuros ou 

minimizará consideravelmente a possibilidade dos mesmos. Assim, os resultados indicam 

que, apesar de a carga tributária no Brasil ser considerada elevada, é possível reduzir seus 

efeitos sobre as empresas. Além disso, o conhecimento derivado de tais processos pode 

contribuir para a geração de informações que sirvam de base para a tomada de decisões. 

 

No conjunto, os depoimentos dos empresários e executivos confirmam que as empresas 

podem utilizar a reorganização societária, por meio da transformação de um tipo de sociedade 

em outro ou da fusão, ou cisão, ou incorporação, como um importante instrumento de 
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planejamento tributário. A eficácia de tais processos, porém, depende de uma análise 

criteriosa de aspectos contábeis, jurídicos, econômicos, financeiros, organizacionais e 

gerenciais. 

 

Ao realizar a triangulação das informações advindas de diferentes fontes, especialmente entre 

depoimentos e observação direta, observou-se que o planejamento tributário via reorganização 

societária, em razão de necessidades, limitações e intenções de cada empresa, contribuiu para 

a gestão tributária delas. Ao confrontar os resultados com as teorias de base, verificou-se um 

alinhamento entre os resultados teóricos e empíricos anteriores, ampliando o significado dos 

achados e dando-lhes maior robustez. 

 

5.2 Limitações da pesquisa 

 

Como limitações desta pesquisa, registram-se os efeitos da análise qualitativa, que podem 

resultar em interpretações equivocadas diferentes da real pretensão de divulgação das 

empresas, mesmo considerando a potencialidade do método utilizado e o comprometimento 

do pesquisador em manter-se isento diante de possíveis interpretações subjetivas. 

 

Os resultados alcançados nesta pesquisa não podem ser indiscriminadamente generalizáveis, 

pois o estudo estava orientado para um grupo específico de empresas pertencentes a um índice 

previamente selecionado, sendo analisados em um período determinado. Os achados podem 

ser entendidos como contribuições à ampliação e à consolidação das teorias sobre 

evidenciação de planejamento tributário por meio de atividades de reorganização societária. 

 

É importante ressaltar que a proposta apresentada para esta pesquisa foi de verificar termos 

específicos, o que restringe o julgamento e a interpretação de todo o conteúdo apresentado 

pelas empresas, a partir de uma análise parcial das informações divulgadas. 

 

5.3 Recomendações para novas pesquisas 

  

Novas pesquisas poderão ser realizadas pertinentes à reestruturação societária utilizando 

maior número de empresas que passaram por esse processo, cujos resultados poderiam 

ampliar o conhecimento sobre o assunto. 
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Outros trabalhos também podem se preocupar em revelar estudos que utilizem o mesmo tema 

desta pesquisa, porém aplicando a estatística para identificar a existência da diferença entre os 

indicadores de empresas que se reestruturaram e as que não se reestruturaram. 

 

5.4 Sumário dos resultados 

 

Em síntese, foi possível verificar que: 

a) Os tributos estão contemplados no planejamento estratégico. 

b) A análise da lucratividade e da carga tributária buscando alternativas de 

planejamento tributário. 

c) A reorganização societária com forma de planejamento tributário facilita a 

implementação de estratégias. 

d) O planejamento tributário que as empresas utilizam têm relação com a 

competitividade. 

e) Houve melhorias na lucratividade, na rentabilidade e no fluxo de caixa da empresa 

em decorrência de atividades de planejamento tributário. 

f) Investimentos foram realizados com ganhos proporcionados pelo planejamento 

tributário. 

g) A governança tributária como forma de planejamento tributário trouxe vantagens 

tributárias e benefícios fiscais para as empresas. 

h) As implicações da reestruturação societária adotada trouxeram para as empresas 

redução, eliminação e postergação do recolhimento de tributos. 

 

Nesse sentido, a síntese dos achados permite constatar que os depoimentos confirmam que o 

planejamento tributário via reorganização societária possibilitou a redução e a postergação 

dos custos tributários, vinculando as ações internas de cada empresa pesquisada com os 

objetivos estratégicos delas, permitindo promover o aumento da eficiência da gestão tributária 

e aumento dos lucros, possibilitando que os recursos excedentes fossem aplicados em novos 

investimentos, aumentando, com isso, a geração e o valor organizacional. 
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Apêndice A 

 

Roteiro para entrevistas semiestruturadas 

 

Fontes de evidências, atores envolvidos e questões do roteiro de entrevistas 

Objetivo (2): Descrever e discutir como as atividades de reorganização societária 

podem ser utilizadas como instrumento de planejamento tributário. 

Sustentação dos Autores Questões propostas aos entrevistados 

Castro e Monteiro (2013), 

Lima e Duarte (2009), 

Borges (2011), 

Fabretti (2009) 

1) A empresa tem um planejamento estratégico 

formalizado? Como ele é feito?      

Strohmeier (2009) 2) Caso não haja planejamento estratégico, a empresa 

buscou consultoria de terceiros ou meios alternativos 

de promovê-lo? Ou seja, a empresa buscou 

estabelecer um planejamento informal? 

Oliveira et al. (2010) 3) Caso não haja planejamento estratégico, quais 

foram as principais dificuldades encontradas pela 

empresa para não realizar o planejamento 

estratégico? 

Silva (2008) 4)    Caso haja planejamento estratégico, os tributos 

(sejam impostos, taxas ou contribuições de melhoria) 

são contemplados nele? De que modo? 

Muche e Bispo (2008), 

Barbosa (2013). 

5) São feitas análises da lucratividade e da carga 

tributária buscando alternativas de planejamento 

tributário? Caso positivo, que tipos de informações 

são geradas com tais análises? 

Objetivo (3): Analisar de que modo as atividades de reorganização societária vêm 

sendo utilizadas no planejamento tributário de empresas do estado de Minas Gerais. 

Barbosa (2013), 

Weber (2008), 

Shingaki (1994), 

Santos (2013) 

6) A empresa já utilizou reorganização societária 

através de fusões, aquisições, cisões e/ou criação de 

novas unidades de negócios? Com quais objetivos? 

Barbosa (2013), 

Weber (2008), 

Shingaki (1994), 

Santos (2013) 

7) Como era a forma societária da(s) empresa antes e 

como ficou depois do processo da reorganização 

societária?     

Santos (2013) 8) A concepção das novas formas societárias tem 

facilitado a implementação de estratégias? Como isso 

tem ocorrido? 

Barbosa (2013), 

Weber (2008), 

Shingaki (1994), 

Santos (2013) 

9) De que maneira a reestruturação societária adotada 

tem colaborado para o alcance dos objetivos 

estratégicos pretendidos? 

Dalmagro (2011), 

Vey e Bornia (2010), 

Cardoso (2004), 

Silva et al (2004). 

10)    A reorganização societária foi feita com base 

em estudo de planejamento tributário? De que modo 

foi feito esse estudo? Houve outros estudos nesse 

sentido? 
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Fontes de evidências, atores envolvidos e questões do roteiro de entrevistas 

Objetivo (3): Analisar de que modo as atividades de reorganização societária vêm 

sendo utilizadas no planejamento tributário de empresas do estado de Minas Gerais. 

Santiago e Silva (2006). 11)    Você percebe que o planejamento tributário e a 

análise tributária que a empresa utiliza têm alguma 

relação com a competitividade da empresa? Qual? 

Borges (2011), 

Chaves (2010), 

Ribeiro e Mário (2008), 

Fabretti (2009). 

12)    Houve melhorias na lucratividade, na 

rentabilidade ou no fluxo de caixa da empresa em 

decorrência de atividades de planejamento tributário 

empresa? Seria possível exemplificar e citar alguns 

números? 

Santiago e Silva (2006), 

Lima e Duarte (2007). 

13) Novos investimentos foram realizados com 

ganhos proporcionados pelo planejamento tributário? 

Quais? 

Castro e Flach (2013), 

Castro e Monteiro (2013); 

Raefray (2014); 

Desai e Dhaemapala (2005). 

14) A empresa faz governança tributária como forma 

de planejamento tributário? 

Lima e Duarte (2007), 

Strohmeier (2009). 

15) Quais as vantagens tributárias e os benefícios 

fiscais que isso trouxe para a empresa? 

Lima e Duarte (2007). 16) Quais as implicações da reestruturação societária 

adotada sobre os tributos federais (como IPI, IRPJ, 

.... Exemplificar)? 

Furtado (2011), 

Lima e Duarte (2007). 

17) Quais as implicações da reestruturação societária 

adotada sobre os tributos estaduais (como ICMS, .... 

Exemplificar)? 

Torres (2007), 

Lima e Duarte (2007) 

 

  
18) Quais as implicações da reestruturação societária 

adotada sobre os tributos municipais (como ISSQN, 

... Exemplificar)? 

Silva et al., (2004), 

Borges (2011), 

Chaves (2010), 

Ribeiro e Mário (2008), 

Fabretti (2009. 

19) Houve redução, eliminação, postergação do 

recolhimento de tributos ou quaisquer outras 

atividades que reduziram ou anularam o custos 

tributário da empresa? Como isso ocorreu? 

Muche e Bispo (2008), 

Barbosa (2013). 

20) Há outras questões relevantes sobre o 

planejamento tributário da empresa? Comente por 

gentileza. 

1.2 Terres et al. (2011); 

Vey e Bornia (2010); 

Weber (2008) 

21) Há outras questões relevantes sobre a estratégia 

de reestruturação societária adotada pela empresa? 

Comente por gentileza. 
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