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Controle fiscal por preços de transferência interfere na gestão. 
 
Em função da necessidade de se evitar a perda de receitas fiscais, a Receita Federal impôs o 
controle fiscal através dos preços de transferência na Lei 9.430 de 1996. O objetivo é verificar os 
resultados tributáveis para o exterior na variação de preço dos produtos comercializados. O Brasil 
passou a proteger a saída de divisas por meio do controle de preços nas operações de importação 
e exportação entre empresas vinculadas, do mesmo grupo empresarial ou representação 
exclusiva. O preço de transferência identifica o controle a que estão sujeitas as operações 
comerciais ou financeiras realizadas entre empresas vinculadas sediadas em diferentes jurisdições 
tributárias, ou quando uma das partes está sediada em paraíso fiscal.  
 
O Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) são as taxas que se 
aplicam à legislação de preços de transferência. Em razão das circunstâncias peculiares existentes 
nas operações realizadas, o preço praticado nessas operações pode ser artificialmente estipulado 
e divergir do preço de mercado negociado por empresas independentes. Assim, o objetivo é 
verificar se as empresas praticam o preço parâmetro ou o preço real nas operações de importação 
ou de exportação, coibindo a transferência de lucros. O preço parâmetro é o preço apurado por 
meio dos métodos de preços de transferência constantes da legislação brasileira que servirá de 
referência na comparação com o preço que foi efetivamente praticado pela empresa.  
 
Na avaliação de Marcelo Natale, sócio de Consultoria Tributária, e Marcellus Correa, gerente sênior 
de Consultoria Tributária, ambos da Deloitte, o objetivo é verificar as transações comerciais de 
empresas vinculadas e evitar a transferência de lucros para o exterior. Para Marcos Mazia, 
consultor da Alliance Consultoria e especialista no assunto, nestes 10 anos em que a legislação 
dos preços de transferência está em vigor, houve várias alterações e três Instruções Normativas 
foram anunciadas. Todos estes movimentos se deram para adaptar a realidade atual.  
 
É o ocaso da Instrução Normativa 602, do ano passado, que veio para corrigir a situação 
especificamente de desvalorização cambial. Segundo o consultor da Alliance, o escopo da última 
Instrução Normativa abrange as exportações realizadas em 2005 e enfoca em reajuste de 35% 
dos preços. "A Instrução Normativa de 2005 veio para minimizar os efeitos da desvalorização 
cambial", diz ele.  
 
Para os consultores da Deloitte, não se trata de um benefício ou favor por parte do Governo, mas 
um instrumento para evitar o mal uso do efeito econômico. Assim, dizem eles, é um mecanismo 
compensatório para evitar a desvalorização cambial. "Houve o reconhecimento da Receita da 
desvalorização cambial e a Instrução Normativa 602 é uma ferramenta para compensar este 
processo", aponta Natale.  
 
Quanto aos impactos na gestão das empresas, Mazia avalia que o primeiro é de ordem 
operacional, porque as companhias têm que ter equipes treinadas para apurar os reais valores. A 
legislação traz para o contribuinte a obrigatoriedade de comprovação de que os valores praticados 
pelas empresas estão estabelecidos na Lei. Dessa forma, aponta ele, há uma carga adicional de 
trabalho e volume de pessoas. O segundo impacto indicado pelo consultor é a necessidade de 
rever o modelo de globalização das empresas. As companhias terão que repensar e adaptar o 
planejamento das linhas de produção porque, além do custo, as multinacionais vão deixar 
margem de contribuição no País. 
 
De acordo com o consultor da Alliance Consultoria, a principal desvantagem dos preços de 
transferência para as empresas é que a legislação ainda é complexa e difícil. Ele diz que não 
existem muitos profissionais com experiência no assunto para orientar as companhias. Além 



disso, a rigidez da legislação estabelece valores iguais para diferentes áreas de atuação, o que, 
segundo Mazia, não é lógico porque cada atividade tem sua especificidade. 
 
Escolher o tipo de tecnologia é importante 
 
Tão importante quanto o planejamento do negócio é a decisão sobre as ferramentas de tecnologia 
que irão consolidar as operações dessas empresas para atender às solicitações da Receita, 
respeitando a legislação brasileira. Para Marcos Mazia, consultor da Alliance Consultoria, o ideal é 
que as empresas adotem uma organização interna, mantendo controle de apuração dos preços de 
transferência, desde a elaboração dos dados e informações até a formalização dos documentos. 
 
Já os consultores da Deloitte afirmam que a vantagem para a gestão das empresas é evitar 
surpresas desagradáveis no futuro com o Imposto de Renda. Além disso, os preços de 
transferencia podem promover um controle interno mais apurado e analítico para a gestão das 
empresas. Os desafios na aplicação dos métodos de preços de transferência em instituições 
financeiras são, na avaliação deles, assuntos que se referem a operações internacionais, tais 
como financiamentos de comércio exterior, colocação de títulos, transferências de fundos, cartões 
de crédito e demais operações em que determinada instituição se utiliza de sua rede mundial de 
estabelecimentos vinculados para atender as necessidades de seus clientes. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 20 jun. 2006, Gerência, p. B-9. 
 


