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Crescimento dos negócios e mudanças nas leis fazem empresas reforçar o planejamento 
tributário.  
 
Com a expansão dos negócios e a necessidade de se adaptar e usar as constantes mudanças 
da legislação a seu favor, muitas empresas estão reforçando suas áreas tributárias, tornando-
as menos operacionais e mais estratégicas. Os departamentos, inclusive, estão ganhando 
autonomia e deixando o guarda-chuva do jurídico e da contabilidade.  
 
O novo perfil profissional exigido, no entanto, precisa agregar conhecimentos das duas 
disciplinas para atender às atuais necessidades das organizações. "Praticamente todas as 
grandes empresas estão com posições abertas na área tributária e algumas chegam a demorar 
meses para conseguir preenchê-las", afirma Rodrigo Forte, sócio-diretor da consultoria Exec.  
 
Segundo ele, a demanda em relação a essas contratações deve aumentar cerca de 30% em 
relação ao ano passado, especialmente para a atuação em planejamento tributário. "A carga 
de impostos gira em torno de 40% do faturamento de uma empresa, um valor bastante 
expressivo. É fundamental, portanto, estudar meios para reduzir esse montante de forma 
legal", explica. 
 
Bruno Lourenço, líder da área de impostos da Hays, é ainda mais otimista e espera um 
crescimento de cerca de 50% no aumento da procura por esses profissionais na comparação 
com 2010. "Para se ter uma ideia, estou trabalhando ao mesmo tempo em quatro vagas iguais 
para clientes distintos", afirma.  
 
A dificuldade aumenta, de acordo com Lourenço, uma vez que a maioria dos selecionados vem 
das chamadas 'big four', grupo formado pelas quatro maiores auditorias e consultorias do 
mundo: Deloitte, pwc, Ernst & Young e KPMG. "Esses profissionais são muito disputados pelo 
mercado devido à experiência e ao conhecimento que adquirem, principalmente após três ou 
quatro anos, quando chegam ao nível sênior", ressalta. 
 
Embora esses profissionais tenham um bom mercado de trabalho tanto em épocas de crise 
quanto nas de economia aquecida, o aumento recente da demanda e a falta de mão de obra 
especializada fez com que algumas organizações tivessem de reavaliar seus quadros de cargos 
e salários para atrair os talentos. "Um especialista na área tributária tem hoje uma 
remuneração 20% maior do que, por exemplo, quem atua em finanças e logística", afirma. 
 
Lourenço confirma a inflação salarial e diz que os departamentos de recursos humanos estão 
tendo problemas para acomodar esses talentos dentro de suas estruturas. "É preciso 
acompanhar essa evolução e se adaptar a essa nova realidade. Caso contrário, quem está com 
o salário defasado vai querer sair, pois existem muitas opções no mercado", diz.  
 
Para Giuliana Menezes, gerente da área jurídica da Michael Page, o aumento do número de 
empresas em processo de abertura de capital foi um dos fatores responsáveis pelo aumento 
salarial dos advogados como um todo. Segundo ela, quem inicia carreira na área tributária 
dentro de uma empresa ganha uma remuneração média de R$ 8 mil, um gerente cerca de R$ 
15 mil e um diretor, com mais de dez anos de experiência, entre R$ 20 e 25 mil - todos os 
valores sem contar os bônus. "Empresas de agronegócio e farmácia estão contratando com 
mais intensidade, assim como as holdings, que tem linhas diversas de negócios, mas um 
centro de serviço compartilhado", afirma. 
 
Além dos responsáveis pelo planejamento, a área tributária é formada ainda por especialistas 
em contencioso, que são encarregados de discutir com o fisco e com o judiciário a forma e a 
necessidade de determinados impostos, além dos que cuidam da parte operacional, com a 
apuração, pagamento e recolhimento dos tributos. A complexidade é tanta, segundo Forte, que 
algumas empresas chegam a ter pessoas especializadas em diferentes tipos de impostos como 



diretos, indiretos, internacionais e financeiros. É necessário levar em conta também que as 
regras mudam mesmo dentro do país, de um Estado para outro. 
 
Em todos esses casos, Forte recomenda aos interessados em ingressar na área uma pós-
graduação em direito tributário e o domínio do inglês. "O impacto dos impostos sobre os 
dividendos mandados para fora são altos e o profissional passa boa parte do tempo explicando 
situações específicas do sistema brasileiro para as matrizes", diz. 
 
Vanessa Canado, coordenadora executiva do Núcleo de Estudos Fiscais da Escola de Direito de 
São Paulo da Fundação Getulio Vargas, afirma que a procura pelos programas sobre o tema 
dobrou nos últimos cinco anos. Na opinião dela, quem pretende ingressar na profissão deve 
estar sempre atualizado e nunca parar de estudar. "Esta é a matéria do direito que mais sofre 
alterações". Para ela, conhecer profundamente apenas a parte técnica não é o suficiente. "O 
bom profissional tem de saber se comunicar de forma clara com outros departamentos da 
empresa e com os clientes. Eles vão trabalhar em conjunto e é essencial haver sintonia entre 
as partes", diz. 
 
A advogada Heloisa Muratori, de 27 anos, conhece bem essa rotina. Após estagiar em um 
escritório, decidiu-se pela área tributária justamente pela complexidade, pelos desafios e pela 
relevância da área no mundo corporativo. Desde 2005 na Johnson & Johnson, ela afirma que, 
além do dominar o assunto, precisa conhecer também em detalhes o tipo do negócio e estar 
alinhada com os objetivos da empresa. "Somente assim é possível aconselhar com segurança, 
sem correr o risco de resolver um problema criando outro", afirma.  
 
Além disso, Heloísa destaca que para atuar em uma grande corporação é necessário ter senso 
de urgência e abdicar do "juridiquês". "Não interessa ao interlocutor se um tema é 
inconstitucional ou se o tributo pode ser instituído por medida provisória. Ele quer saber, de 
forma objetiva, como uma determinada mudança interfere no seu dia a dia e que atitude 
tomar", complementa. 
 
Para a advogada, um dos maiores desafios para os profissionais da área tributária é lidar com 
o uso crescente da tecnologia, que aumenta tanto a agilidade na geração de informações 
quanto o controle e o rigor da fiscalização. "Isso exige um enfoque cada maior no trabalho de 
consultoria preventiva", diz. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 mar. 2011, Eu & Investimentos, p. D10. 


