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Resumo: A partir dos tributos arrecadados, o governo consegue obter recursos para 
custear os gastos públicos como saúde, educação, transporte, moradia, cultura, 
educação. No nosso país, o dinheiro arrecado por meio dos tributos, na maioria das 
vezes, contribui expressivamente para o aumento dos custos da empresa, 
obrigando-a, às vezes, a deixar o mercado de trabalho por não conseguir se 
estabilizar. O presente estudo faz uma análise de sobre a prática do planejamento 
tributário na região picoense. Esse planejamento, quando bem elaborado, contribui 
de forma expressiva para a alavancagem dos lucros nas organizações. É nesse 
cenário que aparece a figura do contador, desenvolvendo meios e mecanismos para 
auxiliar o gestor nas tomadas de decisões. Através da aplicação de um questionário 
obtivemos a informação de que planejamento tributário é uma realidade muito 
distante das praticas a serem realizadas pelo contador picoense. É necessário que 
os contadores possuam ferramentas que possibilitem a minimização dos custos e 
que a população esteja ciente de quanto expressivo é a incidência dos impostos sob 
o PIB nacional. Portanto, é formidável que os contadores e gestores empreendam 
um planejamento tributário eficaz, visto que a reforma tributária não é feita no Brasil. 
Visto tais desafios, tanto para os gestores e empresários quanto para a sociedade, 
este trabalho esquematiza algumas diretrizes para o conhecimento dos tributos, 
como isso reflete na sociedade e mecanismos que auxiliam os gestores na 
administração das informações tributárias. 

Palavras-Chave: Contabilidade Tributária. Planejamento Tributário. Empresa. 
Profissional Contábil. Picos - PI. 

 

 

Abstract: From the taxes collected, the government can obtain resources to finance 
public spending such as health, education, transport, housing, culture, education. In 
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our country, money arrecado through taxes, in most cases, significantly contributes 
to the increase of the company's costs, forcing her sometimes to leave the labor 
market for failing to stabilize. This study makes an analysis on the practice of tax 
planning in picoense region. This planning when well prepared, contributes 
significantly to leverage profits in organizations. It is in this scenario that appears the 
figure of the counter, developing ways and means to assist the manager in decision 
making. By applying a questionnaire obtained information that tax planning is a very 
distant reality of the practices to be performed by picoense counter. It is necessary 
that the counters have tools that allow the minimization of costs and that the 
population is aware of how significant is the impact of taxes under the national 
GDP. So it's great that accountants and managers undertake effective tax planning, 
since the tax reform is not made in Brazil. Since such challenges, both for managers 
and entrepreneurs and for society, this paper outlines some guidelines for the 
knowledge of taxes, how it reflects in society and mechanisms to help managers in 
the management of tax information. 

Keywords: Tax Accounting. Tax Planning. Company. Accounting Professional. 
Picos - PI. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos a legislação tributária vem passando por invariáveis 

alterações, em curtos períodos de tempo, deixando os empresários cada vez mais 

desassossegados e inseguros, pois mal compreendem uma lei e já aparece outra 

que a substitui. Entretanto, a maior dificuldade de quem administra uma empresa, 

não é só a carga tributária elevada, mas também a falta de conhecimento dessa 

carga. Muitas empresas não possuem profissionais contábeis e os empresários não 

tem o conhecimento da contabilidade tributária e, quando estão frente a tais 

conhecimentos, perdem o controle da situação e muitas vezes geram prejuízos a 

sua empresa. 

Este trabalho tem como objetivo contribuir para a discussão dos estudos e 

variáveis gerados pelo impacto dos tributos no Brasil, sobretudo nas empresas. O 

Brasil é um dos países que apresentam a carga tributária bastante elevada, 

tornando-se um desafio para as empresas nacionais se manterem no mercado com 

competitividade. Tendo em vista a importância que os tributos representam para 

estas empresas, este trabalho visa realizar um pesquisa nas empresas da cidade de 

Picos – PI, para ter ciência se os empresários estão administrando com segurança 

e transparência o seus tributos, dentro das devidas leis e quais destas empresas 

possuem um profissional da contabilidade para realizar as atividades condizentes 

com a sua profissão no tocante a área tributária e se esses profissionais contábeis 
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possuem conhecimento suficiente para estarem aptos a realizar a contabilidade 

tributária da empresa a fim de não trazer prejuízos à mesma.De acordo com Fabretti 

(2001 p.127), sem um bom planejamento tributário, será muito difícil competir num 

mercado globalizado e garantir um bom retorno para o capital investido. 

 

2 CONCEITO E DEFINIÇÕES 

2.1 Conceito de Contabilidade 

O conceito de contabilidade vem evoluindo juntamente com as mudanças 

decorrentes do desenvolvimento das empresas, dos negócios e, consequentemente, 

da maximização da economia global. 

Segundo D'Auria (1957) a primeira definição de contabilidade no Brasil foi 

aprovada em 1924 no I Congresso Brasileiro de Contabilidade. De acordo com o 

mesmo foi aprovado a seguinte definição: 

Contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de 
orientação, controle e registro relativo aos atos e fatos da 
administração econômica. 

Embora já tenha se passado mais de 90 anos desta definição e tenha 

ocorrido enormes transformações econômicas, políticas e sociais pode-se afirmar 

com veemência que esta definição continua válida, mesmo que seja em sua 

essência. 

Baseando-se  na primeira definição oficial, supracitada, e adicionando alguns 

elementos chegamos a definição do conceito atual. 

Contabilidade é a ciência que estuda, registra e controla o patrimônio 
e as mutações que nele operam os atos e fatos administrativos, 
demonstrando no final de cada exercício social o resultado obtido e a 
situação econômico-financeira da entidade. (FABRETTI, 2014 p.07). 

2.2 Conceito de Legislação Tributária 

O Código Tributário Nacional (CTN) define a legislação tributária no art. 96 da 

lei n° 5.172/66: 



4 
 

Art. 96. A expressão legislação tributária compreende as leis, os 
tratados e convenções  internacionais, os decretos e as normas 
complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e 
relações jurídicas a eles pertinentes. 

Visto o conceito podemos afirmar que existem leis que versam unicamente de 

tributos a elas relacionados, porém, há leis que tratam de outras matérias 

(trabalhistas, econômicas, financeiras, comerciais etc.), mas que também abordam 

em parte os tributos e as relações jurídicas. 

2.3 Conceito de Contabilidade Tributária 

A contabilidade tributária tem como principal função mostrar o resultado 

tributável apurado de forma economicamente exata, assim como atentar para a 

emissão, escrituração, do registros dos documentos fiscais, baseado na legislação 

vigente. 

Mediante o pensamento de Oliveira et al (2004) afirmamos que a 

contabilidade tributária é o ramo da contabilidade, o estudo da teoria e a aplicação 

prática dos princípios e normas básicas da legislação tributária, sendo responsável 

pelo gerenciamento dos tributos. 

O escritor Láudio Camargo Fabretti trás a definição de contabilidade tributária 

como: 

[...] o ramo da contabilidade que tem por objetivo aplicar na prática 
conceitos, princípios e normas básicas da contabilidade e da 
legislação tributária, de forma simultânea e adequada. (FABRETTI, 
2014 p.05) 

Com base nos conceitos definidos pelos dois autores supra, podemos afirmar 

que o profissional contábil deve atentar-se sempre à legislação tributária, pois esta 

vive em mudança constante. Por este motivo o contador deve sempre estar 

atualizado para que não cause prejuízos à empresa. 

A contabilidade tributária trabalha com a escrituração de fatos que originam 

obrigações tributárias e fiscais. Representa ainda a obrigatoriedade das empresas 

de fornecerem dados exigidos de forma legal pelos órgãos governamentais dos 

diferentes entes públicos. 
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2.4 Planejamento Tributário 

Todos os gestores têm que tomar decisões em diversos momentos e o 

planejamento tributário vem sendo um mecanismo muito importante para auxiliar na 

tomada dessas decisões. O principal objetivo do planejamento tributário é a 

economia dos tributos buscando maneiras para reduzi-los, eliminá-los ou até mesmo 

delongar licitamente o pagamento de tributos. Outra função da contabilidade 

tributária é o estudo detalhado dos tributos que versam na operação de determinada 

empresa, além de considerar a legislação tributária vigente. 

De acordo com Oliveira (2005. p.179) entende-se planejamento tributário 

como: 

[...] o conjunto de condutas da pessoa física ou jurídica destinadas a 
reduzir, transferir ou postergar legalmente os ônus dos tributos. [...] O 
planejamento tributário consiste em um conjunto de medidas 
contínuas que visam à economia de tributos, de forma legal, levando-
se em conta as possíveis mudanças rápidas e eficazes, na hipótese 
do Fisco alterar as regras fiscais. 

Para a realização de um planejamento tributário eficaz, é necessário 

considerar todos os tributos que versam sobre a operação empresarial. Logo após 

deve ser feito a análise individual desses tributos para que possa confrontar a 

redução do ônus fiscal individual com o reflexo nos outros tributos.  

É necessária a integração de todos os departamentos da empresa para que 

se obtenha uma redução legal de impostos e contribuições. Se as decisões forem 

tomadas sem antes consultar todas as pessoas importantes para o sucesso de nada 

adianta ter um grupo interno de planejamento tributário. 

A análise dos mecanismos utilizados para a redução dos custos tributários 

passam pelo conhecimento de todos os sujeitos que tenham um vínculo direto ou 

indireto com o funcionamento da empresa. Implementar um sistema de diminuição 

ou diferimento do impacto fiscal é muito mais complexo do que se pode imaginar. 

Segundo Fabretti (2005, p. 32), planejamento tributário é “o estudo feito 

preventivamente, ou seja, antes da realização do fato administrativo, pesquisando-

se seus efeitos jurídicos e econômicos e as alternativas legais menos onerosas”. 

O sucesso da empresa é obtido por meio de uma contabilidade bem feita e 

um bom planejamento tributário, que são essenciais para se alcançar tal objetivo. É 



6 
 

nesse contexto que entra o papel do contador, tendo a oportunidade de dar enormes 

contribuições à direção da empresa. Ou seja, o planejamento tributário exige, antes 

de mais nada, bom-senso do planejador. 

O planejamento tributário preventivo (antecede a ocorrência do fato que 

origina o tributo) determina a elisão fiscal, ou seja, a diminuição da carga tributária 

de maneira lícita. A ameaça do mau planejamento é redundar em evasão fiscal, que 

é a diminuição da carga tributária descumprindo a legislação, classificando-se como 

crime de sonegação fiscal segundo a Lei n° 8.137/90. 

2.5 Definição de Tributo 

Tributo é a obrigação imposta às pessoas físicas e jurídicas com o intuito de 

recolher valores ao Estado, ou entidades paralelas. Comumente O chamamos de 

imposto. 

De acordo com Pêgas (2014. p.36) o Código Tributário Nacional (CTN) 

conceitua tributo no artigo 3° da lei n° 5.172/66 como: 

'Art. 3° - tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda 
ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por 
ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada'. 

Deve-se pagar o tributo a um ente público (Município, Estado ou União). É 

obrigatório e instituído em lei e não há como negar recolhe-los, contudo há maneiras 

de se pagar menos e de forma legal. Seu principal objetivo é conseguir meios para 

suprir as necessidades financeiras do Estado. 

Na estrutura normativa do Brasil o tributo possui cinco espécies distintas, que 
são: 

Impostos (competência comum a União, estados e municípios); 
Taxas (competência comum a União, estados e municípios); 
Contribuições de Melhoria (competência comum); Empréstimos 
Compulsórios (competência da União); Contribuições Sociais, 
Econômicas e Especiais (competência da União). (PÊGAS 2014 
p.39) 

2.6 A Importância do Planejamento Tributário nas Empresas 

O planejamento tributário é uma ferramenta muito importante, pois possibilita 

a redução da carga tributária. Neste processo o profissional contábil deve ter um 
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papel contundente, tendo em vista que imperícia do mesmo na maneira com que 

interpreta as leis poderá acarretar prejuízo à empresa, por exemplo: se houver o 

pagamento a menos de tributos poderá gerar o pagamento de multas, se houver o 

recolhimento maior implicará em maior desembolso por parte das empresas. 

Estar ciente dos tributos aos quais as empresas estão sujeitas é muito 

importante para a realização da análise financeira, pois estes impactam 

diametralmente o capital de giro, visto que os tributos representam uma parcela 

significativa dos custos da empresa. 

Procurar formas lícitas de minimizar a carga tributária e paralelamente atentar 

para as alterações da legislação é imprescindível para a maximização do lucro das 

empresas. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para facilitar as tomadas decisões foi aplicado na pesquisa de campo um 

questionário envolvendo questões sobre o conhecimento dos contadores no tocante 

ao planejamento tributário e, como estes, contribuem de forma significativa para e 

redução de custos nas organizações. 

 

3.1 Área de Estudo 

Picos é um município brasileiro do estado do Piauí. Cidade que possui um 

grande comércio, em sua maioria, lojistas. Devido à sua posição geográfica, Picos 

tornou-se um grande entroncamento contribuindo para um forte comércio na região. 

Mesmo assim com uma economia muito forte e grande variedade de empresas 

atuantes na região, as organizações não conseguem se manterem no mercado por 

mais de dois anos. Isso nos leva a questionar se a falta de um planejamento 

tributário pode ser fator decisivo para tal fracasso. 

Pensando nisso foi feita uma pesquisa em 10(dez) contadores da cidade de Picos 

para averiguar se tais fatores podem provocar, verdadeiramente, a permanência das 

empresas no mercado. 

3.2 Fonte dos Dados 
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A fonte da pesquisa é de uma amostra primária de um grupo 10 (dez) 

contadores da cidade de Picos-PI onde foram analisados e obtidos para a 

formulação dos resultados. 

3.3 Método de Análise 

O método utilizado para essa pesquisa é uma análise quantitativa que segundo Yin 

(2001), considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em 

números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Requer o uso de 

recursos e de técnicas estatísticas (percentagem, média, mediana, etc.). 

 
4 RESULTADOS E DISCURSÕES  

O gráfico a seguir mostra o nível de conhecimento dos contadores no tocante 

ao planejamento tributário: 

Gráfico 01 – Nível de conhecimento dos contadores 

Fonte: elaboração com base nos resultados da pesquisa, 2016. 

A descrição dos dados através do gráfico acima demonstram a pouca 

atividade do planejamento tributário. Pouco se conhece sobre a legislação tributária, 

e os contadores que trabalham com esse planejamento não utilizam instrumentos 

para a propagação desse serviço. Sem um bom planejamento a organização ficará 

alheia as constantes mudanças que ocorrem em curtos períodos de tempo na 

legislação dos tributos em nosso país. Segundo Fabretti (2009) ‘‘ fundamental é, 
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sem dúvida, a função de fornecer elementos para a correta gestão do negócio, 

permitindo a tomada de decisões eficazes. ’’ 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É imprescindível que os contadores mantenham-se informados às constantes 

atualizações da legislação e do sistema tributário em nosso país. O planejamento 

tributário ainda não é uma pratica utilizada em nossa região. A pouca 

informaçãodessa áreacontribui de forma significativa para a gestão das 

organizações, pois o planejamento tributário objetiva a redução dos tributos por 

meios de formas lícitas através de mecanismos que possibilitem aos contadores um 

auxilio para a tomada de decisões junto aos gestores. Por isso, é necessário que os 

contadores atentem para essa atividade com mais assiduidade e com firmeza, que 

conheçam e realizem o planejamentotributário visto que o nosso país possui uma 

alta carga tributária.  

Portanto, faz-se necessário que os contadores dos dias atuais se integrem às 

diversas mudanças que vêm ocorrendo na legislação tributária. Procurando meios 

que possam auxiliar os gestores, tomando decisões importantes fazendo com que 

os contadores sejam vistos não só como aqueles que geram impostos e fazem a 

folha de pagamentos, mas sim como uma ferramenta indispensável para a 

maximização dos lucros nas organizações. 
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