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Comparativamente, Brasil
ainda tem fraco desempenho 
nos tributos
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COMPARAÇÃO LATINO-AMERICANA

O Brasil ficou em último lugar em ranking 
que engloba 18 países da América Latina 
sob a ótica das empresas que precisam 
pagar impostos*

As companhias instaladas no Brasil levam 
2.600 horas por ano pagando taxas. Esse 
número é cinco vezes maior que a média 
da América Latina e o pior entre 183 países 

As taxas de impostos corporativos no 
Brasil são de 34%, segunda mais alta 
depois da Argentina e de Honduras, que 
têm 35%, e a mesma taxa da Venezuela.
A média regional está em 28,2%

O Paraguai tem a taxa mais baixa da 
América Latina, 10%, e o Chile é o mais 
bem classificado no índice e o segundo
da região, com 18,5%

Fonte: KPMG, Latin Business Chronicle, 
Banco Mundial
*O ranking leva em consideração quatro 
fatores: impostos corporativos, impostos 
como porcentagem de lucros e o maior 
número de horas gastas para pagamento 
anual de impostos

No Brasil, foi a reestruturação
de toda a área fiscal — com for-
te investimento público em tec-
nologia — que acelerou os pro-
cessos empresariais neste senti-
do. Três anos depois de coloca-
das em prática, as regras fiscais

e tributárias brasileiras que pre-
veem registrar eletronicamente
toda a movimentação das com-
panhias trazem mais transpa-
rência e facilidade de fiscaliza-
ção. Além disso, também expan-
dem o uso desses recursos para
empresas de médio e pequeno
portes, permitindo aos em-
preendedores adotar com mais
facilidade os instrumentos tribu-

tários para tomar decisões so-
bre suas estratégias de investi-
mentos ou venda de produtos.

Por exemplo: passa-se a ter
mais controle sobre créditos tri-
butários e, a partir deles, com-
parar as vantagens da situação
fiscal da companhia entre um
estado e outro para definir a ins-
talação de unidades nos locais
onde esses valores forem mais

altos. Outro ponto é que tam-
bém se torna mais fácil compa-
rar alíquotas e inserir produtos
em melhores categorias de co-
brança de impostos.

Mas o processo ainda está no
início. A pesquisa da KPMG esti-
ma que atividades mais avança-
das e de apoio aos negócios con-
sumam apenas 10% do tempo
do departamento tributário. ■

Alçada ao posto de um dos prin-
cipais focos de mercado nas es-
tratégias de crescimento das
grandes empresas globais, a
América Latina tem amadureci-
do também em uma área até
pouco tempo vista como secun-
dária nos processos decisórios
do cenário corporativo. Acom-
panhando as tendências mun-
diais, os departamentos fiscais
e tributários tornam-se cada
vez mais estratégicos para as
companhias. E, dentre os países
latino-americanos, é o Brasil
quem lidera esse processo.

Estudo inédito da KPMG so-
bre o impacto das questões fis-
cais na nova realidade de negó-
cios da América Latina mostra
que líderes das áreas tributária
e fiscal têm interagido mais
com altos executivos e amplia-
do a influência e o valor do de-
partamento dentro das empre-
sas. A pesquisa aponta que, ape-
sar de os departamentos fiscais
de empresas latino-americanas
dedicarem mais horas a ativida-
des ao cumprimento das obriga-
ções regulares de apurações dos
diversos impostos do que a ativi-
dades estratégicas, os executi-
vos dessas áreas assumem a po-
sição de importantes parceiros
nas decisões de negócios.

No Brasil, essa tendência é
ainda mais forte. A totalidade
dos líderes brasileiros entrevis-
tados afirma ter uma estratégia
fiscal alinhada à estratégia de ne-
gócios da empresa. Isso só tem
sido possível graças aos avanços
— especialmente tecnológicos
— que os países experimentam,
com destaque para o caso brasi-
leiro (leia mais ao lado).

Roberto Haddad, sócio da
KPMG especialista em impostos
internacionais e fusões e aquisi-
ções, explica que, em um movi-
mento consonante, os países lati-
no-americanos têm desenvolvi-
do — cada um a sua maneira —
estratégias para ampliar o papel
da área fiscal no âmbito nacio-
nal. “A Argentina criou contro-
les de câmbio, o México incre-
mentou as maquiladoras, o Chile
tem oferecido incentivos fiscais
para atrair investimentos, en-
quanto o Brasil investe pesado
em tecnologia para aprimorar
processos e tornar mais transpa-
rente o sistema fiscal”, compara.

Para o estudo, foram entrevis-
tados 200 líderes dos setores tri-

butários de empresas situadas
na Argentina, no Brasil, no Chile
e no México. A pesquisa mostra
que o percentual de entrevista-
dos latino-americanos que tem
uma estratégia fiscal conectada
com a estratégia comercial au-
mentou de 91% em 2009 para
97% em 2012. No Brasil, esse ín-
dice corresponde a 100%, o que
demonstra maior valorização do
setor fiscal dentro das empresas.
“Esse cenário reflete uma com-
pleta transformação na área tri-
butária, que deixa de ser um se-
tor de consequência e passa a to-
mar a dianteira dos processos ao
lado de outras instâncias decisó-
rias”, afirma Haddad.

Houve também notável cres-
cimento no número de empre-

sas que dizem que sua estraté-
gia fiscal tem aprovação da di-
retoria da empresa (de 83%
em 2009 para 91% em 2012).
Para 87% dos entrevistados, a
diretoria ou a liderança corpo-
rativa estão diretamente envol-
vidas na estratégia tributária
— um aumento significativo
desde 2009 (61%). No Brasil,
está ligeiramente acima da mé-
dia, com 88%.

Nas empresas brasileiras,
além da total integração entre
as estratégias fiscal e de negó-
cios, havendo envolvimento di-
reto de 88% da diretoria das
empresas consultadas, o estu-
do aponta um investimento
maior na área em comparação
à média latino-americana. Bra-

sileiros investiram 88% em me-
lhorias de tecnologia e 90% em
controle de risco, enquanto os
investimentos da América Lati-
na chegam a 78% e 75%, res-
pectivamente. Ainda, 64% dos
entrevistados brasileiros disse-
ram que farão mudanças na es-
trutura do departamento no fu-
turo próximo, contra 40% da
América Latina.

“O Brasil está em linha com
os países líderes no que se refe-
re à atratividade de investimen-
tos e, atualmente, também ao
aparelhamento tecnológico do
Fisco, mas tem maior complexi-
dade tributária. Por exemplo,
há produtos que pagam dois im-
postos em outros países e seis
aqui”, diz Haddad. ■

Cláudia Bredarioli
cbredarioli@brasileconomico.com.br

DESTAQUE TRIBUTAÇÃO

Neil Guegan/Folhapress

Gestão fiscal é cada vezmais
estratégica para as empresas

Reestruturação do Fisco impulsionou as mudanças
Aprimoramento tecnológico dos
processos fiscais e tributários
incentivou empresas a investir

País se destaca dos demais da América Latina quando o assunto é usar área fiscal em tomada de decisão

Inseridosnas instânciasempresariaisdecisórias, executivosdaáreatributáriasãomaisvalorizados
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“A grande gama de alterações
tributárias publicada diariamen-
te leva esse sistema a um emara-
nhado de informações comple-
xas. Por conta disso, é preciso
que esse ponto seja acompanha-
do por profissionais altamente
qualificados no tema. Isso incen-
tivou nossa opção, desde o iní-

cio das atividades da empresa,
há 40 anos, a trabalhar com um
escritório de contabilidade ex-
terno, que ficou responsável
por todos os processos fiscais.

Hoje temos condições de tra-
zer a contabilidade para dentro
da empresa, mas prefiro manter
a terceirização. Isso, contudo,
não significa que possa abrir mão
de estar a par da área tributária.
Apesar de a contabilidade ser téc-
nica, sempre conversamos com
o contador sobre assuntos desse
universo antes de tomar uma de-
cisão importante.” ■

“Quanto mais atividades cons-
tarem no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ) de uma
empresa, mais complexa se tor-
na a questão tributária. Desde
o início da nossa operação, há
13 anos, trabalhamos com um
contador terceirizado para que

não se cometesse erro algum.
Inicialmente, a empresa atua-

va como prestadora de serviços
para construção civil e hoje incor-
porou atividades de vendas de
materiais de construção e proje-
tos técnicos para essa frente.

Para não ficarmos totalmente
à margem do tema, meus sócios
e eu sempre participamos de
cursos de capacitação ofereci-
dos pelo Sebrae.” ■ C.R.C.

“Estamos há 10 anos no merca-
do, sempre terceirizando o de-
partamento de contabilidade.
Uma pequena empresa não tem
condições de ter sua própria
contabilidade, com um sistema
tributário tão complexo. É um
emaranhado sem fim.

As dificuldades começam na
emissão de uma simples guia
de recolhimento de impostos,
por exemplo. Por isso, nada
melhor para nós que o serviço
seja terceirizado. Para não fi-
carmos totalmente à margem,
temos um auxiliar de escritó-
rio que buscar informações so-
bre o tema na internet — algo
importante para a emissão das
notas fiscais.” ■ C.R.C.

Enquanto a área fiscal das em-
presas que atuam no Brasil
tem ganhado importância es-
tratégica dentro nas compa-
nhias, o país ainda arca com a
quarta maior carga tributária
no segmento corporativo, sen-
do uma exceção entre os paí-
ses emergentes, segundo um
ranking de competitividade
feito pela consultoria KPMG.
Ao contrário de emergentes co-
mo Índia, China, Rússia e Méxi-
co, que têm potencial de cres-
cimento e estão entre os cinco
mais baixos custos fiscais do
ranking, o Brasil está entre os
países tributariamente menos
competitivos da lista.

Enquanto os outros emergen-
tes têm alguns dos mais baixos
custos fiscais do mundo, o Bra-
sil ficou bem atrás, na 11ª posi-
ção de uma lista composta pe-

los 14 países com maior compe-
titividade fiscal.

De acordo com o estudo
Competitive Alternatives 2012,
Special Report Focus on Tax
(Alternativas Competitivas de
2012, relatório especial: foco
nos tributos) da KPMG Interna-
tional, as empresas instaladas
na Índia, que está em primeiro
lugar, pagam cerca de 90% me-
nos tributos que as empresas
brasileiras.

Entre os 14 principais países
presentes no estudo, o Canadá
foi o melhor classificado entre
os países desenvolvidos, ocu-
pando o segundo lugar. Em se-
guida, o Reino Unido aparece
na sexta posição, e a Holanda
em sétimo. Todos eles oferecem
custos fiscais totais mais baixos
que os Estados Unidos, que fi-
cou na 8ª posição. Os maiores
custos fiscais predominam em
partes da Europa (Alemanha,
Itália e França) e Ásia-Pacífico,
como Austrália e Japão.

Na verdade, quando o assun-
to é construir um cenário facili-
tador para a competitividade,
o Brasil ainda está muito atrasa-
do em diversos quesitos tanto
na comparação com as demais
nações emergentes como em
relação a outros países da Amé-
rica Latina. Segundo o Relató-
rio Doing Business — documen-
to confeccionado pelo Banco
Mundial e atualizado anual-
mente —, o desempenho brasi-
leiro no que se refere ao incen-
tivo à competitividade ocupa o
126º lugar (em uma lista de 183
países), ante a 120ª colocação
em 2011. Em quase todos os in-
dicadores do ranking do Banco
Mundial o Brasil piorou na com-
paração entre os relatórios de
2011 e de 2012. Houve melho-
ria expressiva apenas no siste-
ma de informação de crédito,
que passou a permitir que agên-
cias de crédito privadas pos-
sam coletar e compartilhar in-
formações positivas. ■

Pequenos e
microempresários

optam por terceirizar
os serviços contábeis
para evitar complicações
na área fiscal e tributária.

“A decisão das micros e peque-
nas empresas de terceirizar a ati-
vidade contábil é algo pertinen-
te à sua atividade. Sem um pro-
fissional da área que siga todos
os métodos de contabilidade for-
mal, não é permitido que esse
trabalho seja feito internamen-

te. Ao optar por esse caminho,
as pequenas empresas conse-
guem ter um gasto menor. En-
quanto a terceirização da conta-
bilidade tem um custo médio de
R$ 500, um profissional interno
na empresa sairá pelo dobro do
valor. Mas é preciso entender
que mesmo com a atividade ter-
ceirizada, qualquer erro cometi-
do sempre será de responsabili-
dade da empresa.”. ■ C.R.C.

Complexidade dos
tributos brasileiros coloca

o país nas últimas posições
em ranking de competitividade
fiscal desenvolvido pela
consultoria KPMG.

● ●

Marcos Andrade, diretor da
Expor Manequins, presente
no mercado há 40 anos

“Sempre conversamos
com o contador”

“Participamos de
cursos de capacitação”

“Não temos condição de
ter uma contabilidade”País é o menos competitivo

entre os emergentes

Jorge Katchvartanian,
sócio-diretor da
Wall Tech Engenharia

➤

Ricardo Mansonetto, sócio
da Politrafos, fabricante de
componentes eletrônicos

“Terceirizar é algo
pertinente às MPEs”

Brasil ocupa 11ª posição em
ranking com os 14 países que
se destacam nesse quesito

Paulo Melchior, consultor
jurídico de políticas
públicas do Sebrae/SP

➤
LEIA MAIS

NO CENTRO DA QUESTÃO Pesquisa com 200 executivos mostra a importância da área 
fiscal nas companhias brasileiras

Fonte: KPMG

Temos documentada 
nossa estratégia para
a área de tributos

Documentamos os riscos 
relacionados às 
estratégias tributárias

Nossa diretriz foi 
aprovada pela diretoria da 
companhia

Temos procedimentos 
globais relacionados às 
políticas tributárias

Há expectativa de mudança 
para essa área em um futuro 
próximo

O orçamento para a área 
aumentou, diminuiu ou se 
manteve inalterado desde o 
ano passado?

Temos uma estratégia 
tributária em linha com a 
política geral da empresa

A diretoria define a 
estratégia tributária

A diretoria passou diretrizes 
para o departamento sobre a 
estratégia a ser adotada
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ARGENTINA BRASIL CHILE TOTALMÉXICO

Cristina Ribeiro de Carvalho
ccarvalho@brasileconomico.com.br
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 out. 2012, Primeiro Caderno, p.4-5.




