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RESUMO

O objetivo desta pesquisa foi verificar como as empresas do Grupo ABC utilizam o
sistema de informações gerenciais (SIG) para identificar riscos tributários. Foram adotadas as
pesquisas exploratória, bibliográfica e documental, com abordagem qualitativa e técnica de
análise de conteúdo para a análise dos dados e informações coletados. Após revisar e criticar
o referencial teórico e constatar a existência de lacuna relacionada com a inexistência de um
modelo de gestão de riscos tributários (GRTrib), o pesquisador, baseado no referencial teórico
do modelo de gestão de riscos corporativos (GRCorp), elaborou uma estrutura de
implantação, gerenciamento e monitoramento de um GRCorp e de um GRTrib e a testou nas
empresas do Grupo ABC. Tal estrutura poderá ser testada, criticada, validada e aperfeiçoada
em outras empresas. Com base nas respostas dos entrevistados às perguntas elaboradas com
respaldo na referida estrutura o pesquisador pôde constatar que as empresas do Grupo ABC
utilizam o (SIG) para identificar riscos tributários, através de recursos e procedimentos
independentes adequados. Entretanto, constatou a ausência de mapa específico de gestão de
riscos tributários (MEGRT) e de mapa de gestão de riscos corporativos (MGRC), elaborados
por escrito e de maneira estruturada. O MEGRT deve estar contido no GRTrib, que deve estar
contido no GRCorp, nos moldes da referida estrutura. Dessa forma, as empresas que não
possuem os referidos MEGRT e MGRC podem estudar, desenvolver e implementar a
mencionada estrutura para que passem a dispor de SIG mais consistente, estruturado e
completo, para fins de identificação, classificação, avaliação, mensuração, tratamento,
gerenciamento, informação e comunicação de riscos tributários. Essas recomendações
derivam da necessidade de identificação de riscos tributários, sob o ponto de vista das boas
práticas de governança corporativa.

Palavras-chave: Riscos Tributários; Governança Tributária; Sistemas de Informação
Gerencial.
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ABSTRACT

The objective of this research was to investigate how the companies of ABC Group use
management information system (SIG) to identify tax risks. The exploratory, literature and
documental researches were adopted, with qualitative approach and content analysis
technique to analyze the data and information collected. After reviewing and criticizing the
theoretical framework and verify the existence of a gap related to the lack of a model for
managing tax risks (GRTrib), the researcher, based on the theoretical framework of enterprise
risk management (GRCorp) model, developed a framework of deployment, management and
monitoring of a GRCorp and a GRTrib and tested it in the companies of ABC Group. Such
structure can be tested, criticized, validated and improved in other companies. Based on
respondents' answers to questions prepared in reliance on that structure the researcher was
able to verify that companies of ABC Group used the SIG to identify tax risks through
adequate resources and independent procedures. However, he noted the absence of specific
map management of tax risks (MEGRT) and of enterprise risk management (MGRC)
developed in a written and structured way. The MEGRT must be contained in the GRTrib,
which must be contained in the GRCorp, along the lines of that structure. Thus, companies
that do not have such MEGRT and MGRC can study, develop and implement the mentioned
structure for having their SIG more consistent, structured and complete for purposes of
identification, classification, evaluation, measurement, treatment, management, information
and communication of tax risks. These recommendations derive from the need for
identification of tax risks, from the point of view of good corporate governance practices.

Keywords: Tax Risks; Tax Governance; Management Information Systems.
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1. INTRODUÇÃO

Este tópico está destinado a proporcionar uma visão a respeito da contextualização do
tema, da questão de pesquisa, do objetivo geral, dos objetivos específicos, da justificativa e
das contribuições da pesquisa.

1.1 Contextualização do tema
A complexidade e o dinamismo do sistema tributário brasileiro (STB) – doravante,
denominado de sistema tributário nacional (STN) - e a sua crescente sofisticação –
especialmente após a implantação do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) -, têm
ensejado a necessidade de as empresas organizarem seus negócios, sob apropriada governança
tributária, para o cumprimento eficiente e eficaz das obrigações fiscais, de modo a
potencializar a legítima economia de tributos e evitar ou minimizar o risco de possíveis
questionamentos por parte das autoridades fiscais, o que pode resultar na identificação de
contingências tributárias e na consequente lavratura de autos de infração, com a
correspondente cobrança de multas punitivas e juros moratórios.
Risco é evento futuro identificado, ao qual é possível associar uma probabilidade de
ocorrência. Incerteza é evento futuro identificado, ao qual não é possível associar uma
probabilidade de ocorrência (FABER, MANSTETTEN e PROOPS, 1996, p. 209-211).
Contingência significa eventualidade, possibilidade de que algo aconteça ou não (CIVITA,
1999, p. 261). A expressão Tributária exprime, notadamente, a qualidade, ou a condição de
tudo que está sujeito ao pagamento de um tributo (SILVA, 2005, p. 1.433).
Do ponto de vista tributário, pode haver a extensão da responsabilidade da pessoa
jurídica aos seus diretores, gerentes ou representantes, em algumas das situações previstas no
artigo 135 do Código Tributário Nacional (CTN), podendo até implicar no bloqueio dos seus
bens pessoais, inclusive de suas contas bancárias, dentre outras medidas.
Salomão e Kroehn (2012, p. 68-72) informam que, de acordo com um levantamento da
consultoria PwC, o Brasil é o lugar do mundo onde as grandes empresas gastam mais tempo
cumprindo obrigações com o Fisco. São em média 2.600 horas anuais. Não apenas por causa
da quantidade de tributos existentes – por volta de 60 -, mas pelo emaranhado de regras e
exigências do fisco.
O STN é composto por um conjunto ordenado de leis e princípios, classificados
logicamente e correlacionados, que impõe às pessoas físicas e jurídicas, vários tributos, cujo
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objetivo maior é financiar o Estado, para que cumpra seus fins sociais, políticos e
econômicos. É regido pela Emenda Constitucional nº 18/65, em leis complementares, em
resoluções do Senado Federal e, nos limites das respectivas competências tributárias, em leis
federais, nas Constituições e leis estaduais e em leis municipais (CTN, 1966, art. 2º).
A competência tributária (poder de editar normas jurídicas tributárias) é indelegável,
salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços,
atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de
direito público a outra (CTN, 1966, art. 7º). A competência tributária acha-se ligada ao Poder
Legislativo; as funções fiscais (por exemplo, as de fiscalizar e de arrecadar) estão ligadas ao
Poder Executivo (RIBEIRO DE MORAES, 1995, p. 265).
O STN, há mais de uma década, vem ganhando eficiência e sofisticação tecnológica,
no tocante à fiscalização, arrecadação e combate à sonegação. Seu ponto alto é o SPED,
“ferramenta digital que unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e
autenticação de livros e documentos da escrituração comercial e fiscal dos empresários e das
sociedades empresárias, mediante fluxo único e computadorizado de informações”
(DECRETO nº 6.022/2007).
O SPED - normatizado pela Instrução Normativa nº 787/2007 da Receita Federal do
Brasil (RFB) - tem por objetivo promover a atuação integrada dos fiscos federal, estaduais e
municipais, mediante a padronização e racionalização das informações e o acesso
compartilhado à escrituração contábil e fiscal digital dos contribuintes, por pessoas
legalmente autorizadas.
Em um mundo cada vez mais globalizado, característico da sociedade moderna,
emerge o conceito da sociedade de risco. Beck (1997, p. 15) afirma que sociedade de risco
designa uma fase no desenvolvimento da sociedade moderna, em que os riscos sociais,
políticos, econômicos e individuais tendem cada vez mais a escapar das instituições, para o
controle e a proteção da sociedade, dado ao fato de ter se tornado (a sociedade moderna) cada
vez mais global. Ou seja, o mundo está cada vez mais plano, sem fronteiras.
Rocha (2006, p. 219 e 223) afirma que, especificamente no que se refere à tributação,
a sociedade de risco, no que tange aos seus aspectos de ambivalência, indeterminação e
incerteza, afeta em cheio a vida dos contribuintes brasileiros, trazendo-lhes insegurança
jurídica e confusão na hora de cumprir as suas obrigações fiscais.
E por falar em incerteza, Sakate (2013, p. 53), comentando a respeito de autuações
bilionárias da Receita Federal em algumas das maiores empresas do país, o que expõe, sem
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dúvida, as incertezas do sistema tributário e os limites do planejamento fiscal, dentre outros
aspectos, informa o seguinte:
“No Brasil, até o passado é incerto.” A frase, atribuída a Pedro Malan, ex-ministro
da Fazenda, fazia referência a decisões judiciais sobre fatos do passado que criavam
novas despesas para as contas públicas. Ela continua tão pertinente quanto atual,
afetando também o setor privado. Nos últimos dois meses grandes empresas foram
confrontadas por autuações da RFB sob a acusação de erros no pagamento de
impostos em operações feitas, em alguns casos, há sete anos. A MMX, a NATURA,
a FIBRIA e a SANTOS BRASIL, todas com ações na bolsa de valores, foram
notificadas de que devem, juntas, 6,4 bilhões de reais em impostos. Sobre o valor
incidiram multas de até 150%.

No Brasil, a incerteza, a ambivalência e a insegurança jurídica, em matéria tributária,
há décadas, têm levado as empresas aos tribunais. O Supremo Tribunal Federal (STF), por
exemplo, dispõe de vários litígios tributários bilionários que aguardam, há muito tempo, por
um desfecho. Pombo (2013, p. E1) cita vários destes litígios. Alguns trechos revelam as
causas e os seus respectivos valores estimados:
O volume bilionário de casos tributários que aguardam há anos por um desfecho no
STF pode, enfim, ser concluído até o fim do ano que vem. Em mesa para retornar a
julgamento há 94 questões tributárias, cuja análise foi interrompida por pedidos de
vista dos ministros. Sem contar os 113 temas fiscais com repercussão geral. Apenas
três grandes casos - um deles de relatoria de Barbosa - que estão prontos para análise
do plenário somam R$ 110 bilhões. A disputa de maior valor na Corte, porém, ainda
não entra nesta conta. Depende de liberação do voto do ministro relator Celso de
Mello o início do julgamento sobre a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e
da COFINS, que coloca em jogo R$ 89,4 bilhões.
Pelo regimento do Supremo, o ministro presidente só continua relator dos casos que
liberou voto para julgamento. Foi o que fez no dia 19 com o recurso extraordinário
da COAMO que definirá se a União pode cobrar Imposto de Renda e Contribuição
Social sobre Lucro Líquido (CSLL) de coligadas ou controladas no exterior por
empresa brasileira antes da disponibilização dos recursos no Brasil. A discussão, que
já dura 12 anos, é estimada em R$ 36,6 bilhões. Mas só a VALE é cobrada em R$
30,5 bilhões.
A expectativa dos tributaristas também é com a retomada da discussão sobre a base
de cálculo do PIS e da COFINS recolhidas pelas seguradoras. Em maio, o ministro
Marco Aurélio devolveu recurso da AXA SEGUROS BRASIL para julgamento. O
caso tramita no STF desde 2003. A discussão das seguradoras é travada também
pelas instituições financeiras - em recurso do SANTANDER - que querem saber que
tipo de receitas compõe o cálculo para tributação da CSLL. As duas discussões,
segundo a União, têm impacto de R$ 40 bilhões.

Considerando que as organizações enfrentam incertezas e que o grande desafio dos
executivos é determinar quanto de incerteza a empresa é capaz de monitorar para continuar
gerando valor, a adoção de um Modelo de Gestão de Riscos Corporativos (GRCorp) é
percebido como uma ferramenta de gestão necessária, capaz de criar uma cultura de
prevenção para mitigar os riscos e gerar oportunidades para os negócios, apoiada em uma
estrutura de controles internos fortes e eficazes (SÁ, 2009).
De acordo com Martin, Santos e Dias Filho (2004, p. 2), a administração,
especialmente de grandes organizações, tornou-se mais complexa e difícil, exigindo
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especialistas em diferentes áreas do conhecimento, induzindo a separação entre propriedade e
gestão, de modo a permitir que os negócios sejam conduzidos de maneira mais profissional.
É neste contexto que se insere a governança corporativa que é a forma como as
organizações são conduzidas, dirigidas e administradas, de modo que possam sobreviver e se
perpetuar em um mundo mais complexo, típico da sociedade de risco. Segundo Oliveira Neto,
A.M. (2012, p. 34) “a governança tributária, como parte integrante da governança corporativa,
agregará valor a proprietários e demais interessados e ajudará a tornar as empresas mais
sustentáveis, lucrativas e com menos riscos fiscais”.
As boas práticas de governança corporativa atribuem ao conselho de administração e,
na falta deste, à alta administração da organização, a missão fundamental de identificar,
priorizar e garantir a gestão eficaz dos vários riscos que podem afetar os seus negócios e até
mesmo a sua continuidade. Neste diapasão, a responsabilidade dos conselheiros de
administração e membros da diretoria executiva - tanto do ponto de vista societário, quanto
tributário - agigantou-se na sociedade de risco. No Brasil, isto ocorreu, especialmente, após a
edição das Leis nº 5.172/66 (CTN), 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas) e 10.406/02
(Código Civil).
Por isso é necessário que as empresas possuam adequado controle gerencial que,
dentre outras coisas, permita identificar, tratar, controlar e reportar riscos (contingências)
tributários. O controle gerencial será exercido através de atividades, recursos e estrutura
compatíveis com a empresa ou grupo empresarial do qual a mesma faz parte. Conforme
definem Anthony e Govindarajan (2008):
O controle gerencial é o conjunto de atividades desenvolvidas para assegurar que os
planos gerenciais sejam atingidos. Esse conjunto de atividades demanda recursos e
estrutura para que as atividades sejam desenvolvidas. A contabilidade gerencial, a
partir de um sistema de informações gerenciais, proporciona tais recursos e a
controladoria se constitui na estrutura que, geralmente, cuida tanto da contabilidade
gerencial como da financeira. (os grifos são do pesquisador)

Merchant e Van Der Stede (2007) afirmam que o controle gerencial inclui todos os
dispositivos e sistemas que os gerentes usam para assegurar que os comportamentos e
decisões de seus funcionários estão consistentes com os objetivos e estratégias da
organização.
Segundo Horngren, Sundem e Stratton (2004), a contabilidade gerencial é o processo
de identificar, mensurar, acumular, analisar, preparar, interpretar e comunicar informações
que auxiliem os gestores a atingir objetivos organizacionais.
Nisiyama et al (2012, p. 3) destacam que as informações geradas pela contabilidade
gerencial são fundamentais para os gestores da empresa de todas as áreas funcionais e servem
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para planejar, avaliar e controlar, dentro de uma entidade, e assegurar o uso apropriado e
responsabilidade pelos seus recursos, configurando o processo desenvolvido como controle
gerencial.
Na definição de Peleias (2002), a controladoria é uma área da organização à qual é
delegada autoridade para tomar decisões sobre eventos, transações e atividades que
possibilitem o adequado suporte ao processo de gestão. De acordo com Padoveze (2005), a
controladoria pode ser definida como a unidade administrativa responsável pela utilização de
todo o conjunto da Ciência Contábil dentro da empresa.
Para Frezatti et al (2009, p. 72), o sistema de informações gerenciais (SIG) é o
conjunto de recursos e procedimentos independentes que interagem para produzir e comunicar
informações para gestão. É responsável pela coleta de dados nas partes componentes de um
sistema maior, do qual também é componente, processa esses dados e transmite as
informações geradas para outro componente do sistema maior.
Frezatti et al (2009) também destacam que um SIG deve funcionar da seguinte forma:
(a) identificar os eventos; coletar, registrar e acumular os dados relativos aos eventos e
processar dados, realizar cálculos (mensuração) e gerar informações; (b) comunicar
informações sobre os eventos, atividades, produtos e seus atributos, unidades de negócio etc.
(informação); e, (c) sinalizar e orientar as ações dos gestores, motivando-os a tomar as
melhores decisões.
Sistema é um procedimento preestabelecido para executar uma atividade ou um
conjunto de atividades; geralmente as atividades são repetitivas (ANTHONY e
GOVINDARAJAN, 2006). Informações são dados coletados, organizados, ordenados, aos
quais são atribuídos significados e contexto (MCGEE e PRUSAK, 1997). O adjetivo
gerenciais designa algo relativo ao exercício de gerência, administração ou gestão
(FREZATTI et al, 2009, p. 72)
O vocábulo recurso significa: pedido de auxílio, socorro; meio para resolver algo;
riqueza, meios de que se pode dispor – recursos humanos, tecnológicos, financeiros, naturais
(HOUAISS, VILLAR e FRANCO, 2008, p. 638). Do latin recursus, significa: ato ou efeito de
recorrer; meio empregado para vencer uma dificuldade ou um embaraço; ação pela qual se
invoca o auxílio, o valimento, o socorro de alguém (CIVITA, 1999, p. 773).
Ching (1997) conceituou recursos como itens ou elementos econômicos utilizados
para realização de atividades. Recursos são material, mão de obra, tecnologia, equipamento,
instalações. Botelho (2006) definiu atividade como todo trabalho desenvolvido na
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organização envolvendo pessoas, tecnologia e matéria-prima, tendo como objetivo a prestação
de serviço ou a produção de determinado produto.
Do latin procedere, o vocábulo procedimento quer exprimir, geralmente, o método
para que se faça ou se execute alguma coisa, isto é, o modo de agir, a maneira de atuar, a
ação de proceder. Neste sentido, procedimento significa a própria atuação ou a ação
desenvolvida para que se consubstancie a coisa pretendida, pondo-se em movimento, segundo
a sucessão ordenada, os meios que se pode dispor (SILVA, 2005, p. 1.100). Do latin
methodus e do grego methodos, a palavra método, etimologicamente, significa “o caminho
através do qual se procura chegar a algo, ou um modo de fazer algo” (TURATO, 2003, p.
149).
O´Brien (2004) definiu sistema de informações como um conjunto de pessoas,
hardware, redes de comunicação, exposto de maneira organizada, capaz de transformar em
informações úteis os dados coletados, para diversos tipos de organização e podem ser
classificados com vários conceitos, de acordo com o uso, conforme Figura 1.
Figura 1: Classificação dos sistemas de informação

Sistemas de Informação

Sistemas de Apoio às Operações

Sistemas de
Processo de
Informações

Sistemas de
Controle de
Processos

Sistemas
Colaborativos

Sistemas de Apoio Gerencial

Sistemas de
Informações
Gerenciais
(SIG)

Sistemas de
Apoio à
Decisão

Sistemas de
Informações
Executivas

Fonte: Adaptado de O’Brien (2004).

Ainda no tocante ao SIG, Frezatti et al (2009) explicam que, sob o ponto de vista
pragmático, os sistemas de informação são operacionalizados através de aparatos
tecnológicos. Essa dimensão tecnológica media a relação entre a contabilidade e os sistemas
de informação. Alguns exemplos destes instrumentos compreendem o Enterprise Resource
Planing (ERP), o Data Warehousing (DW), Business Inteligence (BI) e o Customer Relation
Management (CRM).
A partir da década de 1990 surgiram sistemas ERP, vendidos na forma de “pacotes”,
vários programas preparados para implantação e uso, que são ferramentas que se impuseram
com os objetivos de maximizar a eficácia operacional, reduzir custos, integrar processos e
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consolidar a informação em uma única base de dados. Esses sistemas foram considerados
como instrumentos fundamentais para os empreendimentos obterem vantagem competitiva
(DECOSTER, 2008). O vocábulo processo significa: realização contínua e prolongada de
alguma atividade; método, procedimento (HOUAISS, VILLAR e FRANCO, 2008, p. 605).
Segundo Hall (2001), os ERP têm como objetivo integrar todos os processos-chave da
organização, ao contrário dos modelos tradicionais de software, onde cada área tinha seu
próprio sistema para atender suas necessidades particulares. O ERP reúne em um mesmo
banco de dados todos os dados, o que facilita a comunicação por todo o empreendimento.
Os ERP podem ser expandidos para outros processos como SCM (Supply Chain
Management), CRM (Client Relationship Management), SEM (Strategic Enterprise
Management), BI (Business Inteligence), entre outros (DAVENPORT, 1998).
O aparato tecnológico utilizado que operacionaliza o SIG da empresa ou grupo
empresarial, via de regra, deve fazer chegar aos seus usuários, as informações entendidas
como necessárias à tomada de decisão, através de relatórios que o instrumento tecnológico
estiver apto a gerar.

1.2. Questão de Pesquisa
Diante do exposto, formula-se a seguinte questão de pesquisa: Como as empresas
brasileiras integrantes do Grupo ABC utilizam o sistema de informações gerenciais (SIG)
para identificar riscos tributários?
O Grupo ABC, quando contatado pelo pesquisador, demonstrou interesse em
participar deste projeto, por entender a importância da governança tributária no contexto
brasileiro. Fundado em 2002, trata-se de um grupo de comunicação que atua através de três
pilares

estratégicos:

Advertising

(Propaganda

e

Publicidade),

Branding

Services

(Gerenciamento de Marcas) e Content (Produção de Conteúdo).
Por sua vez, o pesquisador, como professor de cursos de pós-graduação e consultor
empresarial, tinha acesso à Alta Administração do Grupo ABC, razão pela qual optou por
realizar o seu trabalho de pesquisa nas empresas do Grupo.

1.3. Objetivo geral
O objetivo geral deste estudo foi verificar como as empresas brasileiras integrantes do
Grupo ABC utilizam o sistema de informações gerenciais (SIG) para identificar riscos
tributários.
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1.4 Objetivos específicos
Este estudo teve quatro objetivos específicos:
i.

Identificar os recursos independentes e interativos de informações gerenciais
utilizados pelas empresas do Grupo ABC para identificar riscos tributários;

ii.

Identificar os procedimentos independentes e interativos de informações
gerenciais utilizados pelas empresas do Grupo ABC para identificar riscos
tributários.

iii.

Elaborar uma estrutura de implantação, gerenciamento e monitoramento de um
Modelo de Gestão de Riscos Corporativos (GRCorp) e de um Modelo
Específico de Gestão de Riscos Tributários (GRTrib), que sirva de referência
ao Grupo ABC, quando do estudo, desenvolvimento e implementação das
recomendações feitas pelo pesquisador.

iv.

Testar, nas empresas do Grupo ABC, a estrutura de implantação,
gerenciamento e monitoramento do GRCorp e do GRTrib elaborada pelo
pesquisador, de modo a corroborar a sua aplicação prática e suportar a
recomendação de que seja replicada e testada em outras empresas.

Estrutura é a maneira pela qual as partes de um todo estão dispostas entre si; designa
ao mesmo tempo, um conjunto, as partes desse conjunto e as relações dessas partes entre si;
armação, esqueleto, arcabouço (CIVITA, 1999, p. 404). Armação; arcabouço; maneira de
pensar, trabalhar e organizar algo; método (HOUAISS, VILLAR; FRANCO, 2008, p. 322).

1.5 Justificativa do estudo
Esta pesquisa se justificou, principalmente, porque as empresas do Grupo ABC
poderão se utilizar dos recursos e procedimentos de informações gerenciais detectados, bem
como recomendados pelo pesquisador, para identificar os riscos tributários que possam estar
incorrendo e, assim, minimizar a possibilidade de questionamentos por parte das autoridades
fiscais, que possam implicar em lavratura de autos de infração, com a imposição de multas e
juros moratórios e, até mesmo, a extensão de sua responsabilidade à pessoa física de seus
sócios e administradores. Desta forma, visa possibilitar a essas empresas tornarem-se mais
eficientes, eficazes e sustentáveis do ponto de vista tributário. Adicionalmente, a pesquisa se
justificou por permitir que a comunidade acadêmica e outras empresas venham a se beneficiar
dos resultados encontrados, bem como replicar, testar e utilizar a estrutura de implantação,
gerenciamento e monitoramento do GRCorp e do GRTrib desenvolvida pelo pesquisador.
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1.6 Contribuições
Este estudo contribuiu com a:
(i)

Identificação da adequação dos recursos de informações gerenciais utilizados
pelas empresas do Grupo ABC para identificarem seus riscos tributários, sob o
ponto de vista das boas práticas de governança corporativa;

(ii)

Identificação da adequação dos procedimentos de informações gerenciais
utilizados pelas empresas do Grupo ABC para identificarem seus riscos tributários,
sob o ponto de vista das boas práticas de governança corporativa;

(iii)

Recomendação de procedimentos formais às empresas do Grupo ABC (que
incluem recursos e procedimentos de informações gerenciais), a serem utilizados
na identificação dos seus riscos tributários, levando-se em consideração à
exposição ao risco que aceitam incorrer;

(iv)

Elaboração de uma estrutura de implantação, gerenciamento e monitoramento de
um GRCorp e de um GRTrib, que servirá de referência ao Grupo ABC, quando do
estudo, desenvolvimento e implementação das recomendações feitas pelo
pesquisador; e,

(v)

Teste, nas empresas do Grupo ABC, da estrutura de implantação, gerenciamento e
monitoramento do GRCorp e do GRTrib elaborada pelo pesquisador, de modo a
corroborar a sua aplicação prática, bem como suportar a recomendação de que tal
estrutura seja replicada, testada, criticada e aperfeiçoada em outras empresas.
É de se ressaltar que as conclusões e recomendações constantes desta pesquisa,

embora direcionados às empresas do Grupo ABC, podem contribuir com as empresas em
geral, tendo em vista à necessidade de identificação de riscos tributários, sob o ponto de vista
das boas práticas de governança corporativa.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

Este tópico se destina a proporcionar uma visão a respeito do referencial teórico que
serviu de suporte ao pesquisador e que está estruturado em quatro subtópicos: (i) a
complexidade, o dinamismo e a sofisticação do sistema tributário nacional – STN; (ii) a
extensão da responsabilidade da pessoa jurídica aos seus sócios e administradores; (iii) a
governança corporativa e a sociedade de risco; e, (iv) a governança tributária no contexto do
gerenciamento de riscos.

2.1 A complexidade, o dinamismo e a sofisticação do sistema tributário nacional
(STN)
O STN é tido como um dos mais complexos e sofisticados do mundo, além de ser
muito dinâmico no que se refere às alterações que têm sido empreendidas na legislação dos
principais tributos em vigor no país. Segundo ressalta Sevegnani (2013):
A complexidade não decorre apenas da quantidade excessiva de tributos, mas
principalmente das extensas e confusas legislações que disciplinam cada um em
particular, produzindo um excesso de formalidades e burocracia desproporcionais. É
que o sistema fiscal não é dotado de uma coerência e racionalização que o torne
simplificado e compreensível, tanto do ponto de vista da estruturação jurídica, como
dos procedimentos de controle da arrecadação. Com isso, há uma elevação nos
custos de administração e de cumprimento das obrigações tributárias, principalmente
para as empresas, o que reduz a competitividade e intensifica a resistência fiscal.

Chaves (2011) afirma que a carga tributária suportada pelas empresas nacionais, a
quantidade de normas versando sobre matéria fiscal e as constantes alterações no
ordenamento jurídico tributário constituem variáveis das mais importantes na condução do
negócio no Brasil e no mundo globalizado em que está inserido.
Salomão e Kroehn (2012, p. 68-72) informam que uma pesquisa do Instituto Brasileiro
de Planejamento Tributário - IBPT revelou que, entre a promulgação da Constituição (em
outubro de 1988) e outubro de 2012, foram editadas 290.932 normas somente na área
tributária.
Oliveira et al (2011) ressaltam que a Constituição Federal de 1988 trouxe profundas
alterações no STN, não só em relação à quantidade e ao campo de incidência dos tributos,
mas também quanto à própria distribuição dos valores arrecadados entre União, Estados e
Municípios, o que atualmente vem comprometendo uma razoável reforma tributária
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principalmente em razão de não haver consenso entre os governantes de como devem ser
repartidos os valores arrecadados.
Há anos, discute-se no Brasil a necessidade de uma reforma tributária que simplifique
o STN e diminua a carga de tributos que incidem sobre as pessoas físicas e as pessoas
jurídicas. Vários governos já se passaram e, apesar de algumas tímidas tentativas, o que se viu
na verdade foi a costura de uma grande colcha de retalhos – resultado de reformas pontuais que redundou, atualmente, em mais de 60 tributos espalhados pelas cinco espécies tributárias
existentes, quais sejam: impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e
empréstimos compulsórios (SALOMÃO e KROEHN, 2012, p. 68-72).
Zilveti (2013, p. A13) fez considerações a respeito da reforma tributária. Alguns
trechos exigem uma reflexão especial:
Tão logo promulgada a Constituição, que em 2013 completará 25 anos, iniciaram-se
sucessivos movimentos de reforma tributária. Nos últimos dois governos, em
especial, foram promovidas as assim denominadas reformas fatiadas. Delas apenas
se pode observar aumento de receita e perda de direitos do contribuinte.
Enquanto os representantes do povo não se entendem sobre a reforma, o contribuinte
sofre com o sistema tributário. O Ipea revela, em estudo recente, que os mais pobres
trabalham quase o dobro de dias por ano do que os mais ricos para arcar com os
tributos que pagam. Os mais pobres comprometem um terço de seu ganho com
efeito regressivo do sistema tributário, enquanto os mais ricos apenas 20%.
Para despertar o espírito animal do empreendedor basta garantir redução, segurança
jurídica e previsibilidade para o sistema tributário. A presidente Dilma deve isso ao
empresário e ao contribuinte brasileiros.

O STN, como sistema que é, trata-se de um conjunto ordenado de leis e princípios,
classificados logicamente e correlacionados, impondo aos contribuintes, pessoas físicas e
jurídicas, vários tributos, cujo objetivo maior é financiar o Estado, quando do cumprimento
dos seus fins sociais, políticos e econômicos. Conforme afirmam Castro et al (2011, p. 16):
Ao nos referirmos à expressão “sistema tributário”, buscamos trazer ao pensamento
do leitor a ideia de ordenação, de classificação lógica, de correlação entre unidades
de um todo. Segundo Carvalho (2001), sistema jurídico significa o conjunto de
normas que se relacionam entre si de várias formas, conforme um princípio
unificador. O sistema tributário nacional, por sua vez, é um conjunto de leis e
princípios que impõem uma série de tributos, os quais servirão para viabilizar os fins
sociais, econômicos e políticos do Estado.

A Constituição Federal de 1988 (CF/88) consagrou o STN como a principal diretriz do
Direito Tributário, estabelecendo regras básicas regentes da relação Estado/Fisco com o
particular/contribuinte e definindo as espécies de tributos, as limitações do poder de tributar, a
distribuição de competências tributárias e a repartição das receitas tributárias, caracterizandose pela rigidez e complexidade (MORAES, 2006, p. 790).
O STN é regido pelo disposto na Emenda Constitucional nº 18/65, em leis
complementares, em resoluções do Senado Federal e, nos limites das respectivas
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competências tributárias, em leis federais, nas Constituições e leis estaduais e em leis
municipais (CTN, 1966, art. 2º).
O CTN, enquanto lei complementar, é a primeira referência para a legislação
ordinária, por estabelecer as diretrizes gerais em matéria de legislação tributária, incluindo-se
aqui a normatização relativa à fiscalização. Note-se que o tema da fiscalização é versado no
CTN junto à atividade de administração tributária, após haver sido disciplinado todo o regime
de formalização dos créditos tributários e as competências tributárias em seus artigos 194 a
200 (MARINS, 2012, p. 208).
“A [...] competência tributária compreende a competência legislativa plena,
ressalvadas as limitações contidas na CF/88, nas Constituições dos Estados e nas Leis
Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, [...]” (CTN, 1966, art. 6º). “A competência
tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de
executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por
uma pessoa jurídica de direito público a outra, [...]” (CTN, 1966, art. 7º).
Ribeiro de Moraes (1009, p. 265), comentando a respeito da diferença entre poder
fiscal e funções fiscais, diz o seguinte:
A CF/88, que oferece os fins, isto é, o tributo e respectiva receita, também oferece
os meios para a pessoa jurídica de direito público constitucional. Ao lado da
competência tributária (poder de baixar normas jurídicas tributárias), a entidade
tributante recebe funções tributárias, decorrentes do próprio dever da Administração
de aplicar as leis tributárias, de executar leis, atos ou decisões administrativas, onde
se acham as funções de fiscalizar e de arrecadar o tributo criado pela lei. Não
podemos confundir, portanto, essas duas ordens diversas, tanto pelo fundamento
como pela finalidade: o poder fiscal, ou competência tributária, advindo da
soberania, que se concretiza com a decretação da norma jurídica tributária; e as
funções fiscais, decorrência do dever de administração, que se concretizam com o
exercício da fiscalização e da arrecadação do tributo. A competência tributária
acha-se ligada ao Poder Legislativo; as funções fiscais estão ligadas ao Poder
Executivo. (os grifos são do pesquisador)

As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de
carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão
de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais,
na forma da lei ou convênio (CF/88, art. 37, inc. XXII). Compete privativamente ao
Presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir
decretos e regulamentos para sua fiel execução (CF/88, art. 84, inc. IV).
Do ponto de vista de fiscalização, arrecadação e combate à sonegação, a tributação no
Brasil, especialmente no que se refere aos tributos federais, vem ganhando eficiência e
sofisticação tecnológica, principalmente após a instituição do SPED, pelo Decreto
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Presidencial nº 6.022/2007 e normatizado pela IN RFB nº 787/2007, ferramenta inteligente
que unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e
documentos que integram a escrituração comercial e fiscal dos empresários e das sociedades
empresárias, mediante fluxo único e computadorizado de informações.
O SPED tem por objetivo promover a atuação integrada dos fiscos federal, estaduais e
municipais, mediante a padronização e racionalização das informações e o acesso
compartilhado à escrituração contábil e fiscal digital dos contribuintes. É composto por vários
módulos, dentre os quais: (i) Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), para documentar operações de
circulação de mercadorias ou prestação de serviços; (ii) Escrituração Fiscal Digital (EFD),
que substitui a escrituração dos livros fiscais realizada em papel; e, (iii) Escrituração Contábil
Digital (ECD) dos livros Diário, Razão, Balancetes, Balanços e fichas de lançamento
comprobatórias.
Apesar dos constantes aumentos de receita tributária (a RFB tem batido sucessivos
recordes de arrecadação), os investimentos em infraestrutura, educação, saúde, segurança,
transporte, etc., tão importantes para o bem estar dos cidadãos e o desenvolvimento do país,
têm ficado sempre a desejar. Parece que os recursos nunca são suficientes, embora tenham
aumentado, de forma continuada, conforme tem revelado os sucessivos aumentos da relação
entre carga tributária e Produto Interno Bruto (PIB) - 35,31% em 2011 (ZILVETI, 2013, p.
A13).
Guandalini e Sakate (2013, p. 52-55) informam que a arrecadação do governo federal
superou 1 trilhão de reais em 2012, a despeito do PIB fraco. A letargia na economia evidencia
o desgaste da fórmula baseada em tributação elevada e pouco incentivo aos investimentos.
Alguns trechos são dignos de menção especial:
[...] o PIB pouco avança, os investimentos produtivos diminuem, as rodovias e
portos seguem congestionados, mas a carga dos impostos não arrefece. [...] Os
gastos são superiores ao total arrecadado. A diferença é financiada com a venda de
títulos públicos. [...] A análise das contas públicas revela dois desequilíbrios
essenciais: primeiro, o governo, apesar de tributar muito, não consegue viver dentro
de seus meios; segundo, a maior parte dos recursos é consumida por despesas que
nada contribuem para o aumento da capacidade produtiva, como, salários,
aposentadorias, pensões e juros da dívida. [...]

A carga tributária cresceu 50% no último quarto de século, igualando-se à de muitos
países europeus. Contudo, a sua "europeização" não impediu a "africanização" dos serviços
públicos essenciais e, ao contrário do que se observa nos países desenvolvidos, cresceu com
base na taxação indireta, portanto um sistema tributário caracteristicamente regressivo
(LOYOLA, 2013, p. A13).
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2.2 A extensão da responsabilidade da pessoa jurídica aos seus sócios e
administradores
Muito se tem tratado, na doutrina e na jurisprudência administrativa e judicial, a
respeito da responsabilidade dos sócios e administradores das pessoas jurídicas. A principal
polêmica que circunscreve este tema refere-se à extensão da responsabilidade tributária da
pessoa jurídica para a pessoa física dos seus sócios e administradores, em algumas
circunstâncias da vida empresarial. Ao começar a tratar deste assunto, Zavascki (2011, p. 51)
lembra que o CTN (art. 121) estabelece que o dever jurídico correspondente ao adimplemento
de um crédito tributário recai sobre aquele que a lei originalmente indicar como o sujeito
passivo, seja ele contribuinte, seja ele responsável. O referido artigo dispõe o seguinte (grifo
do pesquisador):
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I. Contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II. Responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.

Há casos, porém, em que pessoas não expressamente elencadas na norma instituidora
do tributo podem ser responsabilizadas pelo seu pagamento. São as hipóteses de
responsabilidade de terceiros, os quais, à primeira vista, não revestem nenhuma das condições
previstas no art. 121, parágrafo único do CTN, pois a sua responsabilidade depende da
ocorrência e verificação de algum fato ou circunstância para além do fato gerador da
respectiva obrigação (ZAVASCKI, 2011, p. 51). É o caso da responsabilidade tributária dos
diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado prevista no art. 135
do CTN. Ao analisar o tema, Takano (2012, p. 65) ressalta o seguinte:
A questão da extensão da responsabilidade tributária dos sócios e administradores,
disciplinada pelo art. 135 do CTN, é tormentosa e tem suscitado debates intensos na
doutrina e na jurisprudência, e, ainda hoje, não há um entendimento pacífico a
respeito. Tal situação, evidente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça –
STJ mostra-se bastante preocupante, pois os grandes prejudicados dessa oscilação
hermenêutica e jurisprudencial são os empresários brasileiros e a própria nação.

O art. 135 do CTN dispõe o seguinte (grifo do pesquisador):
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I. as pessoas referidas no artigo anterior;
II. os mandatários, prepostos e empregados;
III. os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
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Segundo Becho (2012, p. 52), um sujeito merece atenção especial: o sócio-gerente
que, de maneira geral, não foi incluído nem no art. 134, nem no art. 135. Todavia, o STJ
entendeu por bem incluí-los no rol de responsáveis tributários, na qualidade de terceiros, em
uma (para nós) clara criação fazendária acolhida pelo Poder Judiciário.
Takano (2012, p. 65) ressalta que a jurisprudência do STJ apenas consolidou o
entendimento de que: (i) a dissolução irregular da sociedade permite a responsabilização dos
sócios e administradores (normalmente, a averiguação de dissolução irregular ocorre na fase
executória, daí porque a Súmula do STJ nº 435 se refere ao “redirecionamento da execução
fiscal”); e (ii) que o simples inadimplemento do tributo, por si, não autoriza a
responsabilidade do art. 135 do CTN.
Sobre a extensão da responsabilidade, isto é, quais pessoas poderão efetivamente ser
alcançadas pela norma jurídica e serem coagidas a pagar o débito tributário – e este é um
ponto bastante problemático – não há um consenso, convivendo no ordenamento jurídico
diversas construções jurisprudenciais, muitas vezes contraditórias entre si (TAKANO, 2012,
p. 65).
A polêmica gerada pelo art. 135 do CTN se dá quanto aos pressupostos, à abrangência
e à natureza da responsabilidade por ele instituída (se solidária, subsidiária ou por substituição
do devedor principal). Além disso, a definição dos contornos desta relação jurídica de direito
material reflete diretamente na relação jurídica processual estabelecida quando da propositura
de execução fiscal para a cobrança do respectivo crédito tributário (ZAVASCKI, 2011, p. 51).
Becho (2012, p. 53) informa que o tema já chegou ao STF e destaca o trecho essencial
da decisão relatada pelo eminente Ministro Joaquim Barbosa: „Os princípios do contraditório
e da ampla defesa aplicam-se plenamente à constituição do crédito tributário em desfavor de
qualquer espécie de sujeito passivo, irrelevante a sua nomenclatura legal (contribuintes,
responsáveis, substitutos, devedores solidários etc.)‟.
Com efeito, a convivência em nosso ordenamento jurídico de uma pluralidade de
decisões do STJ sobre o tema – que, em princípio, deveria oferecer uma interpretação daquele
disposto legal capaz de nortear a sua aplicação – confere indesejável liberdade para que a
Fazenda Nacional edite normas complementares que, com supedâneo em jurisprudência e sob
o pretexto de regular (visando, na realidade, meramente aumentar a arrecadação),
amesquinham garantias concedidas pelo legislador complementar ao contribuinte (TAKANO,
2012, p. 65).
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Assim, a referida polêmica gerada pelo art. 135 e a pluralidade de decisões do STJ
representam – tanto para a pessoa jurídica, quanto para os seus administradores - a
possibilidade de geração de contingência tributária, que poderá redundar em autuações fiscais,
com o pagamento de multa e juros moratórios e o dispêndio financeiro com a contratação de
consultores fiscais e assessores jurídicos. No caso da pessoa física dos sócios e
administradores, o atingimento dos seus bens pessoais, o bloqueio de suas contas bancárias,
dentre outras medidas.
Os tributaristas brasileiros têm afirmado que a tentativa do poder público em cercear o
contribuinte do direito ao contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal é algo que
se verifica há muito tempo. Há sempre algo novo neste sentido, como informa Calcini (2013,
p. E2):
Inova a ordem jurídica, por meio de simples lei federal (Lei nº 12.767/12), para
permitir expressamente o protesto de dívidas fiscais da União, Estados, Municípios,
Distrito Federal, bem como respectivas autarquias e fundações públicas. O protesto
para certidões de dívida ativa (CDA) configura uma sanção política, ou seja, o
emprego de meios indiretos ou oblíquos, totalmente desnecessários, com o objetivo
de constranger o contribuinte e, consequentemente, obter o recebimento dos tributos
pretendidos.
Ora, as CDA tributárias já possuem, especialmente pelos arts. 201 e 204, do CTN, a
presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, preenchendo de forma
adequada a função de comprovar a inadimplência e permitir a satisfação do crédito
por meio de um processo legal e justo, que é a execução fiscal. Não resta dúvida de
que o protesto de CDA, nos termos da recente Lei nº 12.767/12, é inconstitucional,
por desrespeitar direitos fundamentais do contribuinte, em especial, a
proporcionalidade, razoabilidade, livre iniciativa, devido processo legal, entre
outros, inabaláveis até mesmo por emenda constitucional, cabendo ao Poder
Judiciário a sua proteção. [...]

Retornando à expressão contingência tributária, conforme explica Silva (2005, p.
369), o adjetivo contingente é derivado do latim contingens, do verbo contingere. Indica tudo
o que possa acontecer ou suceder, é o eventual, ocasional. Quer-se expressar a eventualidade,
o acaso, o fortuito, ou tudo que é contingente, mais propriamente se dirá contingência, que é a
forma substantiva do pensamento. A palavra contingência, segundo Civita (1999, p. 261)
significa caráter do que é contingente; eventualidade, possibilidade de que algo aconteça ou
não.
O adjetivo tributária origina-se do latim tributarius (que paga tributo; concernente a
tributo) e exprime, notadamente, a qualidade, ou a condição de tudo que está sujeito ao
pagamento de um tributo, ou a condição das coisas sobre as quais incidem os tributos. Assim,
a matéria tributária designa coisa, ou a utilidade sobre que recai, ou sobre a qual incide certo
tributo (SILVA, 2005, p. 1.433).
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Portanto, contingência tributária - no contexto do art. 135 do CTN e para fins desta
pesquisa - representa tudo que possa eventualmente acontecer na empresa que a torne
susceptível a questionamentos por parte das autoridades fiscais e a sofrer autuações fiscais
que a leve, inclusive, ao pagamento do tributo não pago, acrescido de multa e juros
moratórios. Em certas circunstâncias, referida contingência tributária poderá atingir
pessoalmente os administradores e sócios, pondo em risco a empresa e os bens pessoais
daqueles.

2.3 A governança corporativa e a sociedade de risco
A globalização, característica marcante da sociedade moderna, fez surgir o conceito da
sociedade de risco que, sob o prisma da tributação, no que tange aos seus aspectos de
ambivalência, indeterminação e incerteza, afeta os contribuintes, gerando insegurança jurídica
e confusão na hora de cumprir as suas obrigações fiscais.
O termo risco é proveniente da palavra risicu ou riscu, em latim, que significa ousar
(to dare, em inglês). Costuma-se entender “risco” como possibilidade de “algo não dar certo”,
mas seu conceito atual envolve a quantificação e qualificação da incerteza, tanto no que diz
respeito às “perdas” como aos “ganhos”, com relação ao rumo dos acontecimentos
planejados, seja por indivíduos, seja por organizações (IBGC, 2007, p. 11).
Na definição de Faber, Manstetten e Proops (1996, p. 209-211), Risco é evento futuro
identificado, ao qual é possível associar uma probabilidade de ocorrência. Incerteza é evento
futuro identificado, ao qual não é possível associar uma probabilidade de ocorrência.
Quando investidores compram ações, cirurgiões realizam operações, engenheiros
projetam pontes, empresários abrem seus negócios e políticos concorrem a cargos eletivos, o
risco é um parceiro inevitável. Contudo, suas ações revelam que o risco não precisa ser hoje
tão temido: administrá-lo tornou-se sinônimo de desafio e oportunidade (BERNSTEIN, 1996,
p. VII).
Bernstein (1996, p. VII) afirma, ainda, que:
Ao longo dos tempos o homem vem aprendendo, continuamente, a conviver com o
risco. Para isso vem desenvolvendo inúmeros métodos para seu gerenciamento. A
fronteira entre os tempos modernos e o passado está na capacidade de domínio do
risco, considerando-se que o futuro não seria somente um capricho dos deuses e que
a humanidade não estaria eternamente à mercê dos fenômenos da natureza. Desde
que haja a possibilidade de desconhecer do futuro, cada ser humano é um gerente de
risco, não por escolha, mas por absoluta necessidade de sobrevivência.

O gerenciamento de riscos é uma prática usual e antiga que faz parte da rotina de
qualquer empresário desde tempos muito remotos. Uma vasta literatura foi historicamente
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elaborada para a área de seguros e, mais recentemente, o tema entrou em voga e tem se
desenvolvido como uma metodologia estruturada a partir de várias vertentes, dentre as quais
se destacam: Finanças, Auditoria e Tecnologia da Informação (IBGC, 2007, p. 38).
Quanto ao gerenciamento de risco, há no Brasil regulamentações que estão em linha
com a Lei Sarbanes-Oxley (SOX) e com o Acordo de Basiléia (para as instituições
financeiras). A SOX (Sarbanes-Oxley Act, 2002) foi publicada em 2002, nos Estados Unidos,
em resposta a alguns escândalos corporativos. Introduziu alterações importantes para a
regulação da prática financeira e governança corporativa das empresas. Enfatizou o papel
fundamental dos controles internos O Acordo de Basiléia (Basiléia II, 2005), que teve a sua
primeira versão em 1988, propôs uma estrutura apoiada em três pilares: (i) adequação do
capital regulatório mínimo com base nos riscos de mercado, de crédito e operacionais; (ii)
reforço à capacidade dos supervisores bancários em avaliar e adaptar o capital regulatório às
condições de cada instituição financeira; e, (iii) atribuição à transparência e à divulgação de
informações, de papel relevante no fomento à disciplina de mercado (IBGC, 2007, p. 40).
A título de exemplo, a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários do Brasil (CVM)
nº 220/94 definiu regras relacionadas a controles internos. Para as instituições financeiras, a
Resolução do Banco Central do Brasil (BACEN) nº 2.554/98 estabeleceu a implantação de
sistema de controles internos. Adicionalmente, o BACEN definiu as regras para risco de
crédito (Res.2.099/94); exposição a moedas (Res.2.606/99); risco de liquidez (Res.2.804/00);
risco pré-fixado (Circular 2.972/01); implantação de Basiléia II (Comunicado 12.746/04);
risco operacional (Res. 3.380/06), dentre outros.
Conforme os apontamentos de Rocha (2006, p. 219 e 223):
Alguns dos aspectos da sociedade de risco que mais afetam a tributação são a
ambivalência, a indeterminação e a incerteza, as quais impactam em cheio as normas
tributárias pondo em perigo a segurança jurídica dos contribuintes e a capacidade
dos entes tributantes de arrecadarem os tributos de que são dotados pela
Constituição Federal. Em razão disso prolifera-se nas leis tributárias o uso de
conceitos indeterminados, ficções e presunções que tornam a legislação fiscal
complexa e difícil de ser compreendida por seus aplicadores e destinatários. Ainda
mais quando, por uma questão de praticidade, delegaram-se aos contribuintes as
tarefas de apuração, recolhimento e, muitas vezes, de fiscalização dos tributos.

Este é um dos motivos de a administração, notadamente a das grandes empresas, ter se
tornado mais complexa e difícil, requisitando profissionais com especialização em diversas
áreas do conhecimento, provocando a separação entre propriedade (sócios) e gestão
(executivos), de modo a permitir que os negócios sejam conduzidos de maneira mais
profissional. De acordo com Martin, Santos e Dias Filho (2004, p. 2):
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A separação da propriedade e da gestão é um arranjo institucional que, no mundo
moderno, cria imensas oportunidades para o desenvolvimento do patrimônio das
empresas, já que a organização é dirigida por indivíduos cujas qualificações são
muito maiores do que um único proprietário ou mesmo um pequeno grupo de
proprietários jamais poderia alcançar.

Tal separação nunca é tarefa fácil. O grande desafio é permitir que, em função dela, as
decisões não se tornem mais lentas, com maior risco e sem seguirem as estratégias traçadas
pelos proprietários. Como ressaltam Pratt e Zeckhauser (1984); Jensen e Meckling (1999); e
Vives (2000) citados por Martin, Santos e Dias Filho (2004, p. 3):
Se cada decisão de uma empresa tivesse que ser submetida a uma assembleia de
acionistas, as empresas, como é óbvio, ficariam paralisadas. É inevitável, portanto,
que haja uma transição de poder para as mãos dos administradores, o qual deve ser
suficientemente amplo para que possam tomar decisões rapidamente e assumir
riscos razoáveis. Mas esse poder não pode ser absoluto, nem totalmente
discricionário. A diretriz fundamental é que os recursos empresariais devem sempre
ser empregados no interesse dos proprietários.

Daí, a importância da governança corporativa, maneira pela qual as organizações são
conduzidas, dirigidas e administradas, de modo que possam sobreviver e se perpetuar em um
mundo mais complexo, típico da sociedade de risco. Segundo o Código de Melhores Práticas
de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2009,
p. 19):
Governança corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas e
monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre proprietários, conselho de
administração, diretoria e órgãos de controle. As boas práticas de governança
corporativa convertem princípios e recomendações objetivas, alinhando interesses
com a finalidade de preservar e otimizar o valor da organização, facilitando seu
acesso a recursos e contribuindo para a sua longevidade. Tem como princípios a
transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa.

A governança corporativa – através dos seus diversos ângulos de observação –
representa, para as organizações, crescimento, geração de valor, sustentabilidade e
perenidade. Oliveira Neto, A.M. (2011, p.56), baseando-se no IBGC (2006), destaca que:
A governança corporativa é uma realidade plural, que abriga diversos ângulos de
observação: para a empresa, a governança corporativa é controle e transparência;
para os executivos, é responsabilidade e compromisso (accountability); para os
sócios, é democracia e justiça; para os investidores, é proteção e justiça. Por tudo
isso, governança corporativa é valor. É valor que se cria e se captura; é valor que se
gera e se distribui.
A sustentabilidade corporativa, na visão de Roberto Egydio Setúbal, pode ser
definida como a capacidade das empresas de criar valor para os seus
acionistas/cotistas, em longo prazo, por meio do adequado gerenciamento de riscos
associados a fatores econômicos, sociais e ambientais. Logo, a empresa, preocupada
com a sustentabilidade, investe em sua capacidade permanente de continuar
crescendo. Existe uma convergência natural entre sustentabilidade e aplicação de
práticas de governança corporativa. Do ponto de vista econômico, podemos afirmar
que não existe sustentabilidade sem lucratividade. A possibilidade de crescer e se
desenvolver está intrinsicamente associada à capacidade de gerar lucros que possam
ser reinvestidos. É a lógica do desenvolvimento contínuo.
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A controladoria exerce um papel fundamental nos processos relacionados à
governança corporativa. Segundo Frezatti et al (2009), esse papel compreende, por exemplo:
(a) coordenação do processo de controle gerencial; (b) padronização e harmonização de
relatórios; (c) suporte ao processo de mensuração de riscos; e, (d) apoio ao processo de
governança corporativa, subsidiando o trabalho do conselho de administração, conselho fiscal
e comitês de apoio.

2.4 A governança tributária no contexto do gerenciamento de riscos
Espécie do gênero governança corporativa, a governança tributária é a maneira pela
qual as organizações são conduzidas, dirigidas e administradas visando otimizar a sua carga
tributária, identificando oportunidades de sua redução e minimizando a possibilidade de
ocorrência de contingências (riscos) fiscais. Conforme nos indica Oliveira Neto, A.M. (2012,
p. 34):
Através da governança tributária, a empresa busca identificar a hipótese mais
benéfica de incidência de tributos, para permitir que suas atividades possam,
licitamente, ser beneficiadas por redução de carga tributária, ou inseridas em âmbito
de não incidência de tributos. A empresa também deve minimizar a geração de
contingências (riscos) fiscais.

Procurando definir a governança tributária, sob a perspectiva de uma eficiente gestão
empresarial, Amaral e Ainsworth (2005) afirmam que a governança tributária compreende
desde a organização e planejamento das atividades empresariais, identificação, quantificação
e controle dos riscos tributários – sob a perspectiva de uma eficiente gestão empresarial,
visando à minimização de incertezas e à legítima ampliação de resultados – até a preservação
da boa reputação e questões estratégicas, técnicas, operacionais, econômicas e financeiras do
negócio. Por sua vez, Lopes (2011), sob a perspectiva legal, fiscal, contábil, financeira e
econômica, definiu a governança tributária da seguinte forma:
A governança tributária considera todos os aspectos da questão, sob a perspectiva
legal, fiscal, contábil, financeira e econômica, à luz da experiência doméstica e
internacional, a fim de minimizar riscos e potencializar a legítima economia
tributária, seguindo elevados parâmetros éticos e em plena conformidade à letra e ao
espírito da legislação aplicável.

Jensen e Meckling (1999) explicam que a tarefa central da governança moderna é
implantar na empresa um conjunto de controles e incentivos para solucionar de forma
integrada os problemas da custódia e do desempenho dos recursos nela investidos, dentro de
um ambiente de riscos, o que significa, inclusive, considerar que "all business risks are also
risks of poor management" (todos os riscos do negócio são também os riscos de má gestão).
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Ou seja, deve-se atentar para o risco de agenciamento e evitar que tais controles
possam ser infectados pela manipulação deliberada ou incompetente das informações
(MARTIN, SANTOS e DIAS FILHO, 2004). O conflito de agência caracteriza-se por um
desalinhamento de interesses e, dessa forma, inibe a otimização dos recursos e a maximização
dos retornos da firma, sendo desejável reduzi-lo aos menores níveis possíveis, de modo a
aumentar a riqueza da firma (LÉLIS e MÁRIO, 2009, p. 3).
O conselho de administração da empresa, como o guardião maior dos seus interesses,
bem como dos interesses dos seus sócios, deve assegurar-se que a diretoria adota uma postura
preventiva e proativa quanto aos principais riscos empresariais. Ao tratar das atribuições do
conselho de administração, especificamente no tocante aos principais riscos que a organização
está exposta, preceitua o Código do IBGC (IBGC, 2009, p. 31):
O Conselho de Administração deve assegurar-se de que a Diretoria identifica,
preventivamente – por meio de um sistema de informações adequado – e lista os
principais riscos aos quais a organização está exposta, além da sua probabilidade de
ocorrência, a exposição financeira consolidada a esses riscos (considerando sua
probabilidade de ocorrência, o impacto financeiro potencial e os aspectos
intangíveis) e as medidas e os procedimentos adotados para sua prevenção ou
mitigação.

Por sua vez, o Guia de Orientação para o Gerenciamento de Riscos Corporativos do
IBGC (IBGC, 2007, p. 11), ao comentar qual deve ser o posicionamento e a atitude do
conselho de administração frente aos riscos corporativos, prescreve o seguinte:
Para que o conselho de administração possa efetivamente identificar, priorizar e
garantir a gestão eficaz da exposição da organização aos diversos riscos que podem
afetar o seu negócio, deve apresentar uma atitude proativa, requerendo informações
baseadas no modelo de Gestão de Riscos Corporativos (GRCorp). Isto se tornará
possível na medida em que os conselheiros tenham conhecimento suficiente sobre o
tema e consigam avaliar os modelos, ferramentas e medidas utilizadas.

O GRCorp é um processo desenhado para identificar e responder a eventos que
possam afetar os objetivos estratégicos da organização. Suas diretrizes devem ser
estabelecidas pelo conselho de administração e as ações decorrentes devem ser
implementadas pelos gestores, com o objetivo de prover, com razoável segurança, a
realização das metas da organização a partir de um adequado alinhamento da estratégia com o
seu apetite a riscos (COSO, 2004).
O COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission)
é uma entidade sem fins lucrativos, dedicada à melhoria dos relatórios financeiros através da
ética, efetividade dos controles internos e governança corporativa. Em 1992, o COSO
publicou o trabalho “Controles Internos – Estrutura Integrada”, com o objetivo de auxiliar as
organizações a avaliar e aprimorar seus sistemas de controles internos. Tornou-se referência
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mundial para o estudo e a aplicação dos controles internos. A SOX recomenda que as
empresas utilizem as recomendações do COSO, quando da elaboração e revisão dos seus
controles internos.
Em setembro de 2004, foi lançado o documento “Gerenciamento de Riscos
Corporativos – Estrutura Integrada”, conhecido como COSO II, que busca um foco mais
robusto e extensivo no tópico de gerenciamento de riscos corporativos.
Sá (2009), comentando que todas as organizações enfrentam incertezas e que o grande
desafio dos executivos é determinar quanto de incerteza a empresa é capaz de monitorar para
continuar gerando valor, percebe a GRCorp, como a ferramenta de gestão necessária, capaz
de criar uma cultura de prevenção para mitigar os riscos e gerar oportunidades para os
negócios, apoiada em uma estrutura de controles internos fortes e eficazes.
As etapas fundamentais em uma metodologia de implantação de um GRCorp são:
identificação e classificação; avaliação; mensuração; tratamento; monitoramento; e,
informação e comunicação dos riscos (COSO, 2004).
Conforme as boas práticas de governança corporativa, deve ser preparado um mapa
geral de controle dos riscos da empresa (MGRC), para que a empresa identifique, avalie e
gerencie os seus riscos. Segundo os ensinamentos de Martins, Santos e Dias Filho (2004, p.
9):
Tal quadro é sumamente importante para que a governança conheça e avalie a
totalidade dos riscos que cercam a organização, as probabilidades de sua ocorrência
e a gravidade do seu impacto sobre o patrimônio empresarial (se os possíveis
sinistros forem suportados internamente). A disposição particular do mapa de riscos
existentes numa certa data é chamada de perfil de risco da empresa, naquela data.

Ao comentar sobre o risco que a organização pode aceitar, quando busca atingir os
seus objetivos empresariais, o IBGC (2009, p. 30) afirma que o apetite ao risco está associado
ao nível de risco que a organização pode aceitar na busca e realização de sua missão/visão
(atividade mais associada à análise prévia dos riscos). Já a tolerância ao risco diz respeito aos
níveis aceitáveis de variabilidade na realização das metas e objetivos definidos (atividade
mais associada ao monitoramento dos riscos). O conjunto destes dois componentes define o
perfil de riscos da organização, no que diz respeito à exposição ao risco que a mesma aceita
incorrer.
Os gestores – no cumprimento das diretrizes e limites fixados pelo conselho de
administração – devem escolher as técnicas apropriadas e específicas de gestão de riscos,
notadamente aquelas relacionadas com a minimização, imunização e transferência desses
riscos, consoante o que asseveram Martin, Santos e Dias Filho (2004, p. 11):
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É para cumprir as diretrizes e limites fixados pela governança que os gestores vão
escolher as técnicas específicas de gestão de risco que serão colocadas em prática.
Como a ocorrência de alguns desses riscos pode levar à solução da continuidade da
organização, a governança sempre determina limites estreitos para a sua retenção e
aprova diretamente as técnicas de imunização e transferência propostas pela direção
executiva para a sua gestão. A parte mais crucial do controle da custódia é a
monitoria da gestão de riscos feita pelos administradores, pois, além da simples
fiscalização do cumprimento dos limites e políticas fixados pela governança, deve
verificar a própria adequação dos métodos utilizados para geri-los.

Em função da Questão de Pesquisa deste estudo, o pesquisador se concentrou na
Primeira Etapa do GRCorp, qual seja: Utilização do SIG para a Identificação de Riscos
(externos ou internos). Entretanto, focou este estudo na utilização do SIG para a Identificação
de Riscos Tributários. Segundo o IBGC (2007, p. 18-20):
Riscos externos são ocorrências associadas ao ambiente macroeconômico, político,
social, natural ou setorial em que a organização opera [...] que, em geral, não
consegue intervir diretamente sobre estes eventos e terá, portanto, uma ação
predominantemente reativa. Isto não significa que os riscos externos não possam ser
“gerenciados”; pelo contrário, é fundamental que a organização esteja bem
preparada para essa ação reativa. Os internos são eventos originados na própria
estrutura da organização, pelos seus processos, seu quadro de pessoal ou de seu
ambiente de tecnologia. A organização pode e deve, em geral, interagir diretamente
com uma ação proativa. [...] Quanto à tecnologia, o risco é representado por falhas,
indisponibilidade ou obsolescência de equipamentos e instalações [...], assim como
de sistemas informatizados de controle, comunicação, [...] e gerenciamento
operacional, que prejudiquem ou impossibilitem a continuidade das atividades
regulares da organização [...]. Pode estar também associado a erros ou fraudes,
internas ou externas, nos sistemas informatizados ao capturar, registrar, monitorar e
reportar corretamente transações ou posições. [...] Quanto à conformidade, o risco
está relacionado à falta de habilidade ou disciplina da organização para cumprir com
a legislação [...] aplicável ao negócio (risco legal decorrente da aplicação da
legislação trabalhista, tributária, etc.) [...] e às normas e procedimentos internos.
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este tópico está destinado a proporcionar uma visão dos procedimentos metodológicos
utilizados nesta pesquisa. De modo específico, mostrará o delineamento ou tipo de pesquisa
pelo qual o pesquisador optou ao escrever este trabalho monográfico, bem como o processo
que utilizou para a coleta, análise e interpretação dos dados obtidos na pesquisa.

3.1. Tipo e método de pesquisa
Diversas tipologias de delineamentos de pesquisas são preconizadas por diferentes
autores. Diante das inúmeras tipologias evidenciadas é preciso refletir sobre as que guardam
uma relação mais estreita com o que se pretende em termos de investigação na Contabilidade
(BEUREN, 2012, p. 77).
Assim, o pesquisador optou por adotar as tipologias de delineamentos de pesquisas,
segundo os ensinamentos de Beuren (2012), que as agrupa em três categorias, quais sejam:
pesquisa quanto aos objetivos; pesquisa quanto aos procedimentos; e, pesquisa quanto à
abordagem do problema.

3.1.1 Quanto aos objetivos:
Quanto aos objetivos, a pesquisa pode ser exploratória, descritiva ou explicativa. No
caso deste estudo, tratou-se de uma pesquisa exploratória, visto que o pesquisador pretendeu
verificar como as empresas brasileiras integrantes do Grupo ABC utilizam o sistema de
informações gerenciais (SIG) para identificar riscos tributários.
A caracterização do estudo como exploratório normalmente ocorre quando há pouco
conhecimento sobre a temática a ser abordada. Assim, busca-se conhecer com maior
profundidade o assunto, de modo a torná-lo mais claro, ou construir questões importantes para
a condução da pesquisa (BEUREN, 2012, p. 80). A pesquisa exploratória é desenvolvida no
sentido de proporcionar uma visão geral acerca de determinado fato, sobretudo quando o tema
escolhido é pouco explorado (ou ainda não explorado) e torna-se difícil formular hipóteses
precisas e operacionalizáveis (GIL, 1999).
Esse tipo de pesquisa pode oferecer oportunidades de estudo e exploração de estudos
que ainda não foram bem esclarecidos pela academia. Segundo Gil (2010), as pesquisas
exploratórias têm como propósito proporcionar maior familiaridade com o problema, com
vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses.
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3.1.2 Quanto aos procedimentos:
Os procedimentos na pesquisa científica referem-se à maneira pela qual se conduz o
estudo e, portanto, se obtêm os dados. Nesta tipologia enquadram-se: o estudo de caso; a
pesquisa de levantamento; a pesquisa bibliográfica; a pesquisa documental; a pesquisa
participante; e, a pesquisa experimental (BEUREN, 2012, p. 83).
Esta pesquisa adotou a pesquisa do tipo levantamento por meio de entrevista
presencial, tendo em vista que os dados referentes a esta tipologia foram coletados com base
em amostra retirada de uma determinada população ou universo que se desejou conhecer, pela
impossibilidade de analisar toda a população.
A entrevista é uma conversa orientada para um objetivo definido: recolher, através do
interrogatório do informante, dados para a pesquisa. A entrevista é considerada a técnica de
coleta de dados mais utilizada no campo das ciências sociais (BEUREN, 2012, p. 132).
Para Mattar (1999), o instrumento a ser aplicado para a obtenção dos dados servirá
para o registro das respostas. Para Richardson et al (2011), a interação entre pessoas por meio
das entrevistas é importante na pesquisa em ciências sociais, sendo a entrevista uma técnica
que permite o desenvolvimento de uma estreita relação entre as pessoas.
Neste estudo, também foram utilizadas as pesquisas bibliográfica e documental, como
parte da pesquisa exploratória, já que foram recolhidos informações e conhecimentos prévios
acerca do problema para o qual se procurava a resposta, bem como de materiais que ainda não
receberam um tratamento analítico, como leis, regulamentos e decretos oficiais (BEUREN,
2012, p. 86 – 90).

3.1.3 Quanto à abordagem do problema:
Beuren (2012, p. 91) comenta que, nesta perspectiva de abordagem do problema,
destacam-se as pesquisas qualitativa e quantitativa. Neste projeto, o pesquisador adotou a
abordagem qualitativa. Segundo a mencionada autora, na pesquisa qualitativa concebem-se
análises mais profundas em relação ao fenômeno que está sendo estudado e visa-se destacar
características não observadas por meio do estudo quantitativo, haja vista a superficialidade
deste último, em relação à busca de características naturais do fenômeno estudado.
Ainda segundo a autora, em Contabilidade, é bastante comum o uso da abordagem
qualitativa. Ademais, lembra que, apesar da Contabilidade lidar intensamente com números,
ela é uma ciência social, e não uma ciência exata como muitos poderiam pensar, o que
justifica a relevância do uso da abordagem qualitativa.
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Conforme Bryman (2004), a pesquisa qualitativa demonstra a habilidade de um
pesquisador para "ver através dos olhos" de outras pessoas e buscar a interpretação dos
eventos a partir do ponto de vista do pesquisador. Para Richardson et al (2011), o método
qualitativo difere, em princípio, do quantitativo, na medida em que não emprega um
instrumental estatístico como base do processo de análise de um problema. Para estes autores,
em pesquisas qualitativas não se tem preocupação em numerar ou medir unidades ou
categorias homogêneas.

3.2. Coleta, análise e interpretação de dados
Segundo Beuren (2012, p. 117), o processo de coleta, análise e interpretação dos dados
busca regularidades ou padrões de associação de dados que não sejam idiossincráticos aos
fatos que estão sendo examinados, mas comuns a toda categoria de fatos semelhantes.
Este item da pesquisa foi destinado a abordar: a amostra; o procedimento de coleta dos
dados; e, o procedimento de tratamento dos dados.

3.2.1 População e amostra
É factível a impossibilidade de analisar todos os elementos de uma população em
algumas pesquisas exploratórias. População ou universo de pesquisa é a totalidade de
elementos distintos que possui certa paridade nas características definidas para determinado
estudo. Porisso, a seleção de amostras é um mecanismo para facilitar o processo de análise e
interpretação dos dados. Amostra é uma pequena parte da população ou do universo
selecionada em conformidade com algumas regras (BEUREN, 2012, p. 120).
Nesta pesquisa, o pesquisador utilizou uma amostra não probabilística, cujos
resultados sinalizaram tendências apenas, sem a possiblidade de inferências estatísticas. Este
método geralmente não proporciona representatividade para análise estatística, mas é
poderoso no que tange a prospectar respostas mais detalhadas dos entrevistados e descobrir
motivações por trás destas (MARTELANC et al, 2003, p. 1).
Para Richardson et al (2011), o universo ou população é o conjunto de elementos que
possuem determinadas características, assim fala-se de população ao se referir a todos os
habitantes de determinado lugar. Cada unidade ou membro de uma população, ou universo,
denomina-se elemento, e quando se toma certo número de elementos para averiguar algo
sobre a população a que pertencem, fala-se de amostra. Segundo Vergara (2005), a população
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é um conjunto de elementos a ser tratado em um estudo, já a amostra, uma parte dessa
população ou universo.
A amostra inicial foi composta pelos controllers (ou, na falta deles, diretores
financeiros) das empresas integrantes do Grupo ABC que, no primeiro semestre de 2013,
eram quinze empresas. O controller - profissional responsável pela Controladoria - exerce
muitas atribuições, especialmente aquelas relacionadas aos processos de planejamento e
controle. Ou seja, não apenas elaborar e divulgar relatórios gerenciais, mas também, analisar e
interpretar as informações e oferecer sugestões que aperfeiçoem o processo de gestão da
empresa (FREZATTI et al, 2009).
Segundo informações disponíveis em seu endereço eletrônico na internet –
http://www.grupoabc.com (acesso em 4 jul. 2013), o Grupo ABC foi fundado em 2002,

tratando-se de um grupo de comunicação que atua através de três pilares estratégicos:
Advertising (Propaganda e Publicidade), Branding Services (Gerenciamento de Marcas) e
Content (Produção de Conteúdo). As empresas do Grupo ABC, situadas no Brasil – que
atuam de forma independente e, por vezes, concorrem entre si - são as seguintes (em ordem
alfabética):
1) ABC (Holding do Grupo);
2) AFRICA;
3) BFERRAZ;
4) CDN;
5) DM9;
6) DM9RIO;
7) DM9SUL;
8) INTERBRAND;
9) LODUCCA;
10) MORYA
11) NEWSTYLE.
12) PEREIRA O‟DELL;
13) ROCKER;
14) SUNSET; e,
15) TUDO.
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O Grupo ABC está na décima nona posição no ranking mundial de empresas de
comunicação, conta com trezentos clientes, duzentos colaboradores (até o primeiro semestre
de 2013) e faturou US$ 402 milhões, no exercício social de 2012.

3.2.2 Procedimento de coleta de dados
Tecnicamente, os instrumentos de pesquisa são entendidos como preceitos ou
processos que o pesquisador deve usar para direcionar, de forma lógica e sistemática, o
processo de coleta, análise e interpretação dos dados. Entende-se que os instrumentos de
coleta de dados mais abordados pelas ciências sociais no campo da Contabilidade sejam: a
observação, os questionários, as entrevistas, os checklists e a pesquisa documental (BEUREN,
2012, p. 128).
Para fins desta pesquisa, a coleta de dados foi realizada por meio de entrevista
presencial – mediante roteiro constante do Apêndice A, conduzida pelo pesquisador,
utilizando um questionário semiestruturado com questões abertas.
O roteiro de entrevistas foi elaborado com base na seguinte estrutura: Título da
Pesquisa; Problema de Pesquisa; Objetivo Geral; Objetivos Específicos; Contribuições da
Pesquisa; Perguntas Fechadas para caracterizar a empresa e o respondente; e, dezenove
perguntas abertas para atender aos objetivos do estudo. As perguntas constantes do roteiro de
entrevista contemplam questões relacionadas aos objetivos desta pesquisa, visando, assim, à
obtenção dos resultados desejados.

3.2.3 Procedimento de tratamento de dados
Após a coleta de dados, os questionários foram organizados de modo a identificar
respostas incompletas ou inconsistentes. A consolidação e a interpretação das respostas
obtidas possibilitaram não apenas a identificação dos recursos e procedimentos independentes
e interativos de informações gerenciais utilizados pelas empresas na identificação de riscos
tributários, mas também o entendimento do raciocínio acerca das escolhas destes recursos e
procedimentos pelos profissionais entrevistados.
Tendo em vista que o instrumento de coleta de dados foi o questionário
semiestruturado com perguntas abertas, o pesquisador utilizou a técnica de análise de
conteúdo, conforme Bardin (2007).
Bardin (2007) define a análise de conteúdo como um conjunto de técnicas de análise
das comunicações, visando, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do
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conteúdo das mensagens, obter indicadores quantitativos ou não, que permitam a inferência
de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção variáveis inferidas das
mensagens.
Por essa definição, pode-se intuir que o método de análise de conteúdo tem por
objetivo estudar as comunicações entre os homens, com maior ênfase no conteúdo das
mensagens. De certa forma, o método privilegia dados qualitativos, embora também seja
aplicável na abordagem quantitativa (BEUREN, 2012, p. 137).
A análise de conteúdo conforme Bardin (2007) divide-se basicamente em três etapas,
quais sejam: (a) Pré-Análise; (b) Exploração do Material; e, (c) Tratamento dos Resultados.
A Pré-Análise pode ser destacada como fase operacional de organização de ideias e de
materiais, com seleção dos documentos a serem avaliados, formulação das hipóteses e
objetivos e estruturação de indicadores que fundamentarão a interpretação final. Segundo
Bardin (2007), para a execução dos procedimentos analíticos é necessária a observação das
regras: exaustividade - levar em conta todos os elementos, sem qualquer tipo de omissão;
representatividade - possibilidade de utilização de uma amostra que represente o universo;
homogeneidade - os dados devem ser relativos a um mesmo tema, obtidos por meio de mesma
técnica e realizados por indivíduos semelhantes; e, pertinência - os documentos retidos devem
adequar-se ao conteúdo, contribuindo para o alcance do objetivo da pesquisa.
A Exploração do Material consiste na codificação, de acordo com os critérios
previamente definidos. Conforme Bardin (2007), a codificação corresponde à transformação efetuada de acordo com regras precisas - dos dados brutos que, por meio de um trabalho de:
recorte (escolha das unidades); enumeração (escolha das regras de contagem); e, classificação
e agregação (escolha das categorias), permite atingir representação do conteúdo.
Segundo Bardin (2007), um conjunto de categorias boas deve possuir as seguintes
qualidades: exclusão mútua - cada elemento não pode existir em mais de uma divisão;
homogeneidade - um único princípio de classificação deve governar a sua organização;
pertinência - a categoria deve estar adaptada ao material de análise escolhido; objetividade e
fidelidade - diferentes partes de um material (mesma categoria) devem ser codificadas da
mesma maneira; e, produtividade - o conjunto de categorias deve ser produtivo, fornecendo
resultados férteis.
Quanto ao Tratamento dos Resultados, conforme Bardin (2007), para a análise de
conteúdo serão utilizados os procedimentos da técnica, os quais foram esquematizados de
acordo com a Figura 3.

46

Figura 3: Fluxo básico da análise de conteúdo

Fonte: Perez (2006).

O pesquisador utilizou, neste estudo, a triangulação de dados, visando, assim, à
comparação dos dados dessa pesquisa. Conforme Silverman (2001), a triangulação
compreende o confronto de diferentes tipos de dados e métodos para identificar pontos
comuns.
O próprio pesquisador realizou as entrevistas, que foram gravadas em meio digital (na
forma de áudio), com o gravador de voz do seu iphone (telefone celular da Apple). As
entrevistas gravadas foram, posteriormente, transferidas para o seu notebook Samsung
(computador portátil), onde todo o trabalho de pesquisa e análise foi realizado.
Segundo Lage (2011) a utilização ou não de recursos computacionais para apoio à
análise dos dados em uma pesquisa qualitativa é prerrogativa do pesquisador. Assim, a
decisão do pesquisador foi a de não utilizar qualquer software (programa de computador) no
processo de análise, ainda que tal recurso tecnológico pudesse liberar tempo adicional para a
fase de inferências desta pesquisa.
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4. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E TRIANGULAÇÃO DOS RESULTADOS

Este tópico está destinado à apresentação, análise e triangulação dos resultados desta
pesquisa. Entretanto, antes de apresentar a análise e triangulação dos resultados da pesquisa
realizada é importante ressaltar que o pesquisador, baseado no referencial teórico, elaborou e
testou a estrutura constante da Figura 3, relacionada com a implantação, gerenciamento e
monitoramento de um GRCorp, baseando-se, em especial, no que preceitua o COSO.
As perguntas abertas do roteiro de entrevistas constante do Apêndice A foram
elaboradas com base na referida estrutura.
Também é importante ressaltar que, em relação a um Modelo Específico de Gestão de
Riscos Tributários (GRTrib), o pesquisador nada encontrou em termos de referencial teórico
específico. Assim, utilizou o referencial teórico do GRCorp (por entender que riscos
tributários é espécie do gênero riscos corporativos), para elaborar e oferecer a referida
estrutura de análise, que foi testada nas empresas do Grupo ABC e poderá ser replicada e
testada em outras empresas.
Estrutura é a maneira pela qual as partes de um todo estão dispostas entre si; designa
ao mesmo tempo, um conjunto, as partes desse conjunto e as relações dessas partes entre si;
armação, esqueleto, arcabouço (CIVITA, 1999, p. 404). Armação; arcabouço; maneira de
pensar, trabalhar e organizar algo; método (HOUAISS, VILLAR; FRANCO, 2008, p. 322).
Assim, a estrutura de análise constante da Figura 3 deve ser considerada como um dos
principais resultados deste estudo.
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Figura 3: Estrutura de implantação, gerenciamento e monitoramento de um GRCorp
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4
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5
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6
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Fonte: Elaborado pelo Pesquisador
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Desta forma, as empresas do Grupo ABC, bem como outras empresas poderão utilizar
a estrutura constante da Figura 3 para desenvolver o seu GRCorp e nele conter o seu GRTrib,
ou até mesmo utilizar a referida estrutura para desenvolver apenas o seu GRTrib.
De volta à apresentação, análise e triangulação dos resultados, inicialmente, o
pesquisador apresentou o perfil do Grupo ABC e de suas empresas, o perfil dos entrevistados,
juntamente com a transcrição das entrevistas realizadas e sua análise, que seguiu a técnica de
análise de conteúdo, conforme tópico anterior desta dissertação.
Por fim, como forma de se concluir este tópico da pesquisa, o pesquisador realizou a
discussão desses resultados e procedeu à triangulação das evidências obtidas, requisito
indispensável para a realização da pesquisa do tipo levantamento por meio de entrevista
presencial.

4.1. Perfil das empresas do Grupo ABC
Segundo informações constantes do website do Grupo ABC (acesso em 17 mar. 2014),
o Grupo ABC começou em 2002 com os empreendedores Nizan Guanaes e João Augusto
Valente, tendo o Grupo Icatu como sócio investidor. Seu lançamento marcou a volta da dupla
Guanaes-Valente ao mercado publicitário, depois da venda de sua agência, a DM9, e uma rica
experiência na internet com a criação do portal iG.
O objetivo desta vez era maior: construir um dos grandes grupos de propaganda do
mundo, com sede no Brasil e DNA brasileiro. O Grupo ABC primeiro focou sua operação na
publicidade, com as agências DM9, AFRICA e LODUCCA. Depois, buscando o domínio de
todas as disciplinas da comunicação e do marketing, expandiu suas operações com empresas
de serviços especializados como eventos, marketing direto e marketing de ponto de venda.
Nesse caminho, Nizan, Guga Valente e o Icatu ganharam novos sócios: os publicitários Sérgio
Valente e Bazinho Ferraz e o fundo de investimentos Gávea.
A internacionalização começou em 2008, com a abertura da primeira agência fora do
Brasil, a PEREIRA & O‟DELL, em San Francisco (EUA). Em 2010 veio a AFRICA
GLOBAL, em Nova York. Em 2013, o Kinea Investimentos (doravante, Kinea) tornou-se
sócio do ABC, agregando seu conhecimento financeiro e recursos para acelerar a expansão do
grupo.
Tendo como característica a presença de sócios-gestores em cada uma das suas
empresas, os dirigentes do Grupo ABC entendem que a meritocracia, a excelência na gestão e
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a constante capacitação de seus executivos formam a única base possível para o crescimento
sustentável.
O Grupo ABC busca também entender e participar das comunidades onde atua. O
mesmo senso de urgência que dá às necessidades dos seus clientes, o Grupo dá aos programas
sociais com os quais se envolve: do apoio a escolas na periferia de São Paulo a parcerias com
a ONU para combater a Aids na África. Vê nas empresas e no empreendedorismo o melhor
caminho para o desenvolvimento e a prosperidade de todos. Por isso tem parcerias tão fortes
com os seus clientes e se sente tão orgulhoso em participar do seu sucesso.
Através de suas empresas, o Grupo ABC presta os seguintes serviços ao mercado:
1. Advertising - Os melhores talentos reconhecidos nacional e internacionalmente
dedicados a pensar a publicidade em uma estratégia de comunicação
consistente a serviço da construção de marca;
2. Branding - Criação e gestão de valor de marca. Um grupo de especialistas em
estratégia, design, identidade verbal e avaliação financeira;
3. Content - Informações relevantes tratadas dentro dos valores da marca para
fortalecer a relação consumidor-marca;
4. Digital - Pensamento digital inserido no processo de construção de marcas,
com especialistas responsáveis pela inteligência no uso das novas ferramentas
que surgiram com a internet;
5. Ativação - Expertise em ativação de marca em qualquer plataforma, com os
maiores especialistas de mercado;
6. PR - Busca o interesse público através dos meios de comunicação para gerar
imagem positiva da marca. Serviço estratégico de marketing a partir da geração
de fatos noticiáveis sobre a marca, alinhado às campanhas publicitárias.
Habilidade de passar mensagens através de uma ampla gama de veículos em
espaços gratuitos tendo jornalistas e embaixadores da marca como porta-vozes;
7. Incentivo - Ações específicas de endomarketing construídas com inteligência e
dentro de um contexto estratégico;
8. Mobile

- Desenvolvimento de comunicação, ativações,

conteúdo

e

relacionamento para plataformas móveis. Produção e gestão de aplicativos para
smartphones, tablets e sites mobile. Experiências mobile realmente
interessantes, a partir da intersecção entre o comportamento mobile dos
usuários e o propósito das marcas;
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9. Marketing de Relacionamento - Identificação e abordagem dos clientes
preferenciais criando relações rentáveis e de longo prazo;
10. Eventos - Criação, planejamento, organização de eventos proprietários ou
como plataforma de negócio;
11. Endomarketing - Estratégia usada para estabelecer canais de comunicação
eficientes e estratégicos para aplicação no ambiente interno das corporações. É
um elemento de ligação entre os clientes, empresas e seus colaboradores;
12. Merchandising - Inserção da marca em programas pré-selecionados gerando
valor por meio da credibilidade do conteúdo;
13. Trade Marketing - Estratégia de Marketing para gerenciamento de canais com
objetivo de aumentar vendas e criar diferenciações para produtos e serviços;
14. Social Midia - Estratégia, ativação e gestão de marca nas mídias sociais.
Capitalização do enorme potencial de conhecimento, informação e
relacionamento dos usuários, além dos likes.
15. Estudos sobre o Brasil - Profundo conhecimento regional com dados e
análises dos diversos mercados que compõem o Brasil.
A Tabela 1 evidencia os serviços prestados pelas empresas que compõem o Grupo
ABC ao mercado e que serviu de base para o pesquisador elaborar a listagem de serviços.
Foram desconsideradas, além da Holding ABC, que não presta serviços ao mercado, a
MORYA, tendo em vista que, a pedido do Grupo ABC, a empresa não foi incluída nesta
pesquisa.
De acordo com Lodi (2004, p. 4 e 40), do idioma inglês, holding deriva-se do verbo to
hold (segurar, manter, controlar, guardar). Sociedade holding, portanto, é aquela que participa
do capital social de outras sociedades em níveis suficientes para controlá-las. É dita “pura”
quando, em seu objeto social, consta somente a participação no capital social de outras
sociedades; e “mista” quando, adicionalmente, exerce a exploração de alguma atividade
empresarial. Holding ABC se trata de uma holding pura.
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Tabela 1: Serviços prestados ao mercado pelas empresas que compõem o Grupo ABC

Africa Bferraz CDN DM9

Digital
Social Midia
Advertising
Branding
Content
Ativação
PR
Endomarketing
Marketing de
Relacionamento
Merchandising
Incentivo
Eventos
Trade Marketing
Estudos sobre o
Brasil
Mobile

1

DM9
Rio

1
1

1

1
1
1
1
1

1

DM9 Sul Interbrand

1
1
1
1
1
1

Loducca

1

1

1
1
1
1

Newstyle

1
1
1
1
1

1

Pereira &
Rocker Sunset Tudo
O 'Dell

1
1
1
1
1
1

1

1
1

1
1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

1

1
1
1

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador

4.2. Apresentação dos resultados da pesquisa
Este subtópico está destinado a mostrar o perfil dos entrevistados da alta gestão e das
empresas do Grupo ABC, bem como apresentar os resultados obtidos nas entrevistas
realizadas no período entre 17 de fevereiro e 28 de março de 2014.
Antes de começar a entrevista, o pesquisador mencionou ao entrevistado quais seriam:
o título da pesquisa; o problema de pesquisa; o objetivo geral; os objetivos específicos; as
contribuições da pesquisa; e, como estava estruturado o questionário: com perguntas fechadas
para caracterizar a empresa e o respondente; e, com dezenove perguntas abertas para atender
aos objetivos do estudo.
Na sequência e com o objetivo de deixar o entrevistado na “mesma página” do
pesquisador, este apresentou alguns conceitos utilizados nesta pesquisa, constantes do
referencial teórico, importantes para o correto entendimento das perguntas abertas, constantes
do questionário (constante do Apêndice A), quais sejam:
Sistema de Informações Gerenciais (SIG) - É o conjunto de recursos e procedimentos
independentes que interagem para produzir e comunicar informações para gestão. Recursos Itens ou elementos econômicos utilizados para realização de atividades (material, mão de
obra, tecnologia, equipamento, instalações). Procedimentos - Quer exprimir, geralmente, o
método para que se faça ou se execute alguma coisa, isto é, o modo de agir, a maneira de
atuar, a ação de proceder.

53

Risco - É evento futuro identificado, ao qual é possível associar uma probabilidade de
ocorrência. Contingência - Significa eventualidade, possibilidade de que algo aconteça ou
não. Tributária - Exprime, notadamente, a qualidade, ou a condição de tudo que está sujeito ao
pagamento de um tributo.
Riscos Externos - São ocorrências associadas ao ambiente macroeconômico, político,
social, natural ou setorial em que a organização opera, que, em geral, não consegue intervir
diretamente sobre estes eventos e terá, portanto, uma ação predominantemente reativa. Riscos
Internos - São eventos originados na própria estrutura da organização, pelos seus processos,
seu quadro de pessoal ou de seu ambiente de tecnologia.
Finalmente, o pesquisador deu início à entrevista que durou em média 40 minutos.

4.2.1. Perfil dos entrevistados da alta gestão
Dos 17 profissionais entrevistáveis (14 das empresas operativas, 2 da Holding ABC e
1 do Centro de Serviços Compartilhados - CSC), o pesquisador teve acesso a 16 deles (94%),
com características bem homogêneas, conforme pode ser observado pelos resultados
apresentados nas Figuras 4 a 10. Ficou de fora da pesquisa o diretor financeiro da MORYA,
tendo em vista que, a pedido do Grupo ABC, a empresa não foi incluída neste estudo:
O perfil dos entrevistados, conforme apresentado na Tabela 2, é o seguinte:
Figura 4: Perfil dos entrevistados quanto ao sexo

Figura 4: Perfil dos entrevistados quanto ao cargo

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador
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Figura 6: Perfil dos entrevistados quanto ao tempo no
cargo

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador

Figura 7: Perfil dos entrevistados quanto ao tempo na
empresa

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador

Figura 8: Perfil dos entrevistados quanto a quem se reportam na empresa

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador
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Figura 9: Perfil dos entrevistados quanto à graduação escolar

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador

Figura 10: Perfil dos entrevistados quanto à sua naturalidade

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador

Em síntese, pode-se verificar, nas Figuras de 3 a 9, que em relação aos entrevistados, a
maioria é do sexo masculino (75%); é diretor financeiro (62,5%); está no cargo entre 1 e 5
anos (69%); está na empresa entre 6 e 10 anos (43%); se reporta ao presidente da empresa e à
Holding ABC (75%); é graduada em administração de empresas (68,75%); possui mais de
uma formação acadêmica (50%); é natural de São Paulo – SP (81%); e, é brasileira (100%).
A Tabela 2 evidencia o perfil dos profissionais entrevistados, por empresa do Grupo
ABC, em ordem alfabética e serviu de base para o pesquisador elaborar as Figuras 4 a10.
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Tabela 2: Perfil dos entrevistados, por empresa do Grupo ABC, em ordem alfabética.
Sexo

Cargo

Tempo no
Cargo

Tempo de
Empresa

A Quem se
Reporta na
Empresa

Formação
Acadêmica

Naturalidade Nacionalidade

ABC

Mascul i no

C hi e f
Fi nanci al
O ffi ce r

3,5

3,5

Pre si de nte da
Hol di ng ABC

Anál i se de
Si ste mas

Sal vador - BA

Brasi l e i ra

ABC

Mascul i no

C hi e f
C ontrol l i ng
O ffi ce r

9

12

Pre si de nte da
Hol di ng ABC

C i ê nci as
C ontábe i s

São Paul o - SP

Brasi l e i ra

Afri ca

Fe mi ni no

Vi ce Pre si de nte de
Fi nanças

12

12

Pre si de nte da
Admi ni stração
Afri ca e
Sal vador - BA
de Empre sas
Hol di ng ABC

Brasi l e i ra

Bfe rraz

Fe mi ni no

Di re tor
Fi nance i ro

8

16

Pre si de nte da
Admi ni stração
BFe rraz e
São Paul o - SP
de Empre sas
Hol di ng ABC

Brasi l e i ra

C DN

Mascul i no

C ontrol l e r

3

10

Di re tor
Admi ni stração
Fi ance i ro e
de Empre sas e
Pre si de nte da
São Paul o - SP
C i ê nci as
C DN e
C ontábe i s
Hol di ng ABC

Brasi l e i ra

C SC

Mascul i no

Di re tor de
C ontabi l i dade
e Tri butos

2,5

2,5

C hi e f
C ontrol l i ng
O ffi ce r da
Hol di ng ABC

São Paul o - SP

Brasi l e i ra

DM9

Mascul i no

Di re tor
Fi nance i ro

5

8

Pre si de nte da
DM9 e
Hol di ng ABC

Admi ni stração
de Empre sas e
São Paul o - SP
C i ê nci as
C ontábe i s

Brasi l e i ra

DM9Ri o

Mascul i no

Di re tor
Fi nance i ro

5

8

Pre si de nte da
DM9Ri o e
Hol di ng ABC

Admi ni stração
de Empre sas e
São Paul o - SP
C i ê nci as
C ontábe i s

Brasi l e i ra

DM9Sul

Mascul i no

Di re tor
Fi nance i ro

5

8

Pre si de nte da
DM9Sul e
Hol di ng ABC

Admi ni stração
de Empre sas e
São Paul o - SP
C i ê nci as
C ontábe i s

Brasi l e i ra

Inte rbrand

Mascul i no

Di re tor
Fi nance i ro

5

8

Pre si de nte da
Inte rbrand e
Hol di ng ABC

Admi ni stração
de Empre sas e
São Paul o - SP
C i ê nci as
C ontábe i s

Brasi l e i ra

Loducca

Mascul i no

Di re tor
Fi nance i ro

5

5

Pre si de nte da
Loducca e
Hol di ng ABC

Admi ni stração
de Empre sas e
São Paul o - SP
C i ê nci as
C ontábe i s

Brasi l e i ra

Ne wstyl e

Mascul i no

Di re tor
Fi nance i ro

2

11

Pre si de nte da
Ne wstyl e e
Hol di ng ABC

Economi a

São Paul o - SP

Brasi l e i ra

Pe re i ra &
O 'De l l

Fe mi ni no

Di re tor
Fi nance i ro

6

6

Pre si de nte da
Pe re i ra &
O 'De l l e
Hol di ng ABC

C i ê nci as
C ontábe i s

São Paul o - SP

Brasi l e i ra

Rocke r

Mascul i no

Vi ce Pre si de nte de
O pe raçõe s

5

18

Pre si de nte da Admi ni stração
Rocke r e
de Empre sas e São Paul o - SP
Hol di ng ABC
Economi a

Brasi l e i ra

Sunse t

Mascul i no

Vi ce Pre si de nte de
O pe raçõe s

5

18

Pre si de nte da Admi ni stração
Sunse t e
de Empre sas e São Paul o - SP
Hol di ng ABC
Economi a

Brasi l e i ra

Tudo

Fe mi ni no

Di re tor
Fi nance i ro

8

8

Pre si de nte da
Admi ni stração
Tudo e
Sal vador - BA
de Empre sas
Hol di ng ABC

Brasi l e i ra

Empresa

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador

C i ê nci as
C ontábe i s
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4.2.2. Perfil das empresas do Grupo ABC

Das 15 empresas do Grupo ABC (14 das empresas operativas e 1 holding), o
pesquisador teve acesso a 14 (93,33%), já que, a pedido do Grupo ABC, a MORYA ficou de
fora da amostra. Assim, em relação ao perfil dessas 14 empresas da amostra final, conforme
apresentado na Tabela 3, o pesquisador pode observar o seguinte:
Figura 11: Perfil das empresas quanto à localização

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador

Figura 12: Perfil das empresas quanto ao nº de funcionários

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador

Figura 13: Perfil das empresas quanto ao faturamento anual

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador

Em síntese, pode-se verificar nas Figuras de 11 a 13 que a maioria das empresas está
localizada em São Paulo - SP (79%); possui até 100 funcionários (50%); e, fatura acima de R$
50 milhões por ano (64%).
A Tabela 3 evidencia o perfil das empresas do Grupo ABC, em ordem alfabética e
serviu de base para o pesquisador elaborar as Figuras de 11 a 13.
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Tabela 3: Perfil das empresas do Grupo ABC, em ordem alfabética.
Cidade

Estado

Quantidade de
Profissionais

Faixa de
Faturamento Anual

ABC

S ão Paulo

SP

25

Acima de R$ 50
milhões

Africa

S ão Paulo

SP

300

Acima de R$ 50
milhões

Bferraz

S ão Paulo

SP

150

Acima de R$ 50
milhões

CDN

S ão Paulo, Rio de
Janeiro, Belo
Horizonte, Brasília
e Washington

S P, RJ, MG, GO e
EUA

373

Acima de R$ 50
milhões

DM9

S ão Paulo

SP

300

Acima de R$ 50
milhões

DM9Rio

Rio de Janeiro

RJ

50

De R$ 10 a R$ 50
milhões

DM9S ul

Porto Alegre

RS

70

De R$ 10 a R$ 50
milhões

Interbrand

S ão Paulo

SP

50

De R$ 10 a R$ 50
milhões

Loducca

S ão Paulo

SP

200

Acima de R$ 50
milhões

Newstyle

S ão Paulo

SP

152

Acima de R$ 50
milhões

Pereira & O'Dell

S ão Paulo

SP

39

De R$ 1 a R$ 10
milhões

Rocker

S ão Paulo

SP

33

De R$ 1 a R$ 10
milhões

S unset

S ão Paulo

SP

170

Acima de R$ 50
milhões

Tudo

S ão Paulo

SP

85

Acima de R$ 50
milhões

Empresa

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador

59

Já em relação aos serviços que podem ser prestados pelas 13 empresas da amostra
final, que prestam serviços ao mercado, o pesquisador pode observar, com base na Tabela 4, o
seguinte:
Figura 14: Serviços que mais podem ser prestados pelas empresas

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador

Em síntese, pode-se verificar que esses seis tipos de serviços, quais sejam: Digital,
Social Midia, Advertising, Branding, Content e Ativação são os que o Grupo ABC poderá
contar com o maior número de empresas capazes de prestá-los.
Já em relação às empresas que podem prestar uma maior quantidade dos 15 serviços
previstos no escopo do Grupo ABC, o pesquisador pode observar, conforme apresentado na
Tabela 4, o seguinte:
Figura 15: Quantidade de empresas capazes de prestar a maioria dos serviços

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador
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Em síntese, pode-se verificar, na Figura 15, que sete empresas do Grupo são capazes
de prestar a maioria dos serviços que o Grupo ABC se propõe a prestar.
A Tabela 4 evidencia o perfil dos serviços prestados pelas empresas do Grupo ABC,
por serviços mais prestados por empresa e por total de serviços prestados por cada empresa,
tendo auxiliado o pesquisador a elaborar as Figuras 14 e 15.
Tabela 4: Perfil dos serviços prestados pelas empresas do Grupo ABC.
Serviços
Serviços
Mais
Mais
DM9 DM9
Pereira &
Prestados/
Africa Bferraz CDN DM9
Interbrand Loducca Newstyle
Rocker Sunset Tudo Prestados/
Rio Sul
O 'Dell
Percentual
Q tde de
de
Empresas
Empresas
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
69%
1
1
1
1
1
1
1
1
8
62%
1
1
1
1
1
1
1
7
54%
1
1
1
1
1
1
6
46%
1
1
1
1
1
1
6
46%
1
1
1
1
1
1
6
46%
1
1
1
1
1
5
38%
1
1
1
1
1
5
38%

Digital
Social Midia
Advertising
Branding
Content
Ativação
PR
Endomarketing
Marketing de
Relacionamento
Merchandising
Incentivo
Eventos
Trade Marketing
Estudos sobre o
Brasil
Mobile

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1
1

Total de Serviços
Percentual Total
de Serviços

1

4

31%

1
1
1
1

4
3
3
3

31%
23%
23%
23%

1

2

15%

2

15%

3

9

1

2

1

8

3

4

9

1
7

1
7

8

11

20%

60%

7%

13%

7%

53%

20%

27%

60%

47%

47%

53%

73%

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador

4.2.3. Apresentação dos resultados das entrevistas
A apresentação dos resultados das entrevistas com os executivos da alta gestão das
empresas do Grupo ABC segue a ordem das perguntas contidas no Roteiro de Entrevistas
(Apêndice A), para a sua melhor compreensão.

4.2.3.1.


Da Pergunta 1:
A empresa utiliza algum recurso (interno ou externo) de informações
gerenciais para identificação dos riscos tributários?

Pode-se observar, por meio da análise das respostas dadas por 100% dos executivos
entrevistados, que as empresas utilizam algum recurso (interno ou externo) de informações
gerenciais para identificação dos riscos tributários.
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A utilização de recursos pela empresa vai ao encontro do que dispõe o referencial
teórico. Ching (1997) conceituou recursos como itens ou elementos econômicos utilizados
para realização de atividades (material, mão de obra, tecnologia, equipamento, instalações).

4.2.3.2.


Da Pergunta 2:
A empresa utiliza algum procedimento (interno ou externo) de
informações gerenciais para identificação dos riscos tributários?

Pode-se observar, por meio da análise das respostas dadas por 100% dos executivos
entrevistados, que as empresas utilizam algum procedimento (interno ou externo) de
informações gerenciais para identificação dos riscos tributários.
A utilização de procedimentos pela empresa vai ao encontro do que dispõe o
referencial teórico. Procedimento significa a própria atuação ou a ação desenvolvida para que
se consubstancie a coisa pretendida, pondo-se em movimento, segundo a sucessão ordenada,
os meios que se pode dispor (SILVA, 2005, p. 1.100).

4.2.3.3.


Da Pergunta 3:
Caso negativo, por que a empresa não utiliza ou dispõe de recursos
para identificação dos riscos tributários?

Pode-se observar, por meio da análise das respostas dadas por 100% dos executivos
entrevistados, que este questionamento não se aplica às empresas do Grupo ABC.

4.2.3.4.


Da Pergunta 4:
Caso negativo, por que a empresa não utiliza ou dispõe procedimentos
para identificação dos riscos tributários?

Pode-se observar, por meio da análise das respostas dadas por 100% dos executivos
entrevistados, que este questionamento não se aplica às empresas do Grupo ABC.

4.2.3.5.


Da Pergunta 5:
Caso afirmativo, que recursos de informações gerenciais a empresa
utiliza para identificar os riscos tributários?
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O Quadro 1 evidencia as respostas obtidas dos entrevistados, literalmente transcritas,
quando questionados a respeito de que recursos de informações gerenciais a empresa utiliza
para identificar riscos tributários.
Quadro 1: Respostas à Pergunta 5
Africa

Os fornecedores estão no cadastro, que foi recentemente revisado. Apenas uma pessoa está autorizada a
fazer o cadastro, em cada área da empresa. O sistema é bloqueado. E as pessoas que fazem o pagamento
tem um conhecimento tal que às vezes até pega erro até do CSC. Eu mesmo percebo as variações e
questiono. A minha gerente financeira também. As minhas funcionárias questionam ao CSC quando têm
dúvida. Acho que o Protheus, que é um sistema da TOTVS que está sendo implantado nas empresas do
Grupo, vai diminuir muito o risco, porque será um sistema bem travado e todas as empresas do Grupo
terão que usar. A contabilidade e a apuração de tributos da AFRICA são preparadas pela equipe do CSC.
Há uma empresa de consultoria tributária, contratada pela Holding ABC – que é a controladora do Grupo
ABC, para realizar algumas revisões. Esta consultoria também coordena um comitê fiscal que sempre se
reúne para discutir assuntos tributários. Acho muito boas as reuniões, pela troca de experiências entre as
Agências. A consultoria também responde consultas que são feitas pelo CSC e pela AFRICA. A empresa
também é auditada pela KPMG, uma vez por ano, depois que as coisas já aconteceram. Ou seja, temos
feedback também da KPMG, embora não seja tempestivo como o da consultoria tributária. Às vezes,
consultamos advogados externos.

DM9,
DM9Sul,
DM9Rio
e
Interbrand

O cadastro de fornecedores foi revisado. Tem gente que cadastra fornecedores que tem noção e tem gente
que não tem noção tributária. A pessoa vai ao sistema e verifica se o cliente está cadastrado ou não. Se não
tiver, o funcionário pede ajuda ao nosso setor financeiro. Se ainda assim persistir a dúvida, aí a gente
consulta o CSC. O CSC é que processa a contabilidade e apura os tributos. O meu gerente financeiro é
meticuloso. Quando ele não consegue resolver alguma dúvida sozinho, conversa com o CSC ou com a
empresa de consultoria tributária externa, ou até comigo, se for o caso, antes de tomar uma decisão.
Acredito que melhorei a equipe, mas ainda está longe de ser a equipe ideal. E o meu sistema financeiro é
bom. Faz as retenções corretamente. O Protheus ajudará de maneira significativa, pois será travado em
níveis e acesso. Tem uma empresa de consultoria tributária que faz revisões, tanto da carga tributária,
quanto da declaração de imposto de renda. Ela também responde consultas, diretamente para nós, ou via
CSC e organiza o comitê fiscal do Grupo ABC. Sofro auditoria interna da própria sócia DDB; e externas
da KPMG e da E&Y por parte do Kinea, que é a gestora de investimentos controlada pelo Banco Itaú que
comprou participação societária na Holding ABC. Mas, não em relação a tudo da área tributária. Elas
trabalham considerando materialidade para fins de emissão do parecer. Consultamos, também, escritórios
e advocacia par assuntos pontuais.

Loducca

Eu utilizo de uma pessoa do meu time para preparar os pagamentos e fazer as retenções fiscais no sistema
atual. O Protheus vem aí, para fechar as possibilidades indevidas de seu manuseio. Terá senhas de acesso a
depender do que se pretende imputar e gerar nele. Ela me passa os pagamentos em meio impresso. Esse
recurso humano é a controller da agência. Também utilizo o Pessoal do CSC. Eles preparam as apurações
dos tributos. Também troco ideias com o Controller da Holding ABC. Eu troco figurinhas com
profissionais de outras empresas que são meus pares. A Holding ABC contratou uma empresa de
consultoria tributária que já há bastante tempo, revisa a carga tributária e a declaração de imposto de renda
das empresas do Grupo. Esta consultoria também coordena um comitê fiscal que se reúne periodicamente
para discutir assuntos de natureza tributária e também responder consultas formuladas diretamente pelas
empresas, ou pelo CSC. O Grupo ABC também é auditado pela empresa de auditoria KPMG. A
LODUCCA também contratou uma advocacia de partido que auxilia em algumas questões tributárias,
especialmente no que se refere à defesa de despachos decisórios.

Pereira
O’Dell

Newstyle

&

É tudo feito no CSC. Aqui apenas tem uma funcionária que me ajuda e tenho eu. Uso o sistema ADN Net
que é financeiro. Não é contábil nem fiscal. Porisso tenho que confiar em tudo que o CSC faz. Há uma
empresa de consultoria tributária, contratada pela Holding ABC, para revisar a carga tributária e
declaração de imposto de renda de suas empresas e também organizar um comitê fiscal. As consultas que o
CSC faz também são respondidas por ela.
Eu e o meu contador fazemos uma checagem do que é feito pelo CSC, tanto do ponto de vista contábil,
quanto do ponto de vista tributário. Nós comparamos as apurações que fazemos aqui com as apurações que
o CSC faz lá. Como há algumas poucas contas que o CSC controla lá, como depreciação, por exemplo, as
diferenças então aparecem. Fazemos coisas aqui porque temos atividades aqui que as demais empresas do
Grupo não têm. Inclusive, temos ICMS aqui, que as demais não têm. Tem coisa que o CSC não teria como
assumir a atividade contábil e fiscal. O próprio Protheus, a NEWSTYLE será a última. E haverá coisas que
nem serão possíveis de estarem no Protheus. Somos assinantes do IOB e às vezes fazemos consultas, como
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fazemos ao próprio CSC. Sabemos que há uma consultoria externa, na área tributária, que faz algumas
revisões nas apurações dos tributos e na declaração de imposto de renda. Além disto, conduz as reuniões
do comitê fiscal. Eu não tenho participado destas reuniões, mas recebo as atas. Não recebo os relatórios
das revisões.
Sunset
Rocker

e

A empresa utiliza os serviços contábeis e fiscais do CSC. Tenho a minha diretora financeira que faz uma
checagem do que é feito pelo CSC. Eu assino todos os cheques de pagamento. Eu tenho os valores de
referência em minha cabeça. Se os números relativos aos tributos não me cheiram bem, eu questiono. Eu
sei o que é razoável em termos de valores dos tributos que a SUNSET tem que pagar todo mês. O nosso
sistema atual é bom, mas será melhor ainda quando o Grupo implantar os módulos do Protheus. O Grupo
ABC utiliza os serviços de uma empresa externa de consultoria tributária. Também tenho um auditor
externo que me audita algumas contas. Ele tem a questão tributária no radar dele.

Tudo

A gente envia as notas fiscais para o CSC quando a gente tem dúvidas. Mas, geralmente a gente lança as
notas fiscais em nosso sistema que é o ADNet e faz as retenções. Mas, logo teremos o Protheus que é
muito melhor do que o atual. A minha gerente financeira é detalhista. Quando é algo diferente, as pessoas
subordinadas a ela perguntam quando tem dúvida. De qualquer modo, ela revisa o pagamento antes dele
ocorrer de fato. Quando a coisa é mais complicada, a minha gerente traz o assunto para mim. O meu
pessoal já fez treinamentos sobre retenções. As apurações de carga tributária são feitas pelo CSC. Temos
uma empresa externa de consultoria tributária que revisa as apurações feitas pelo CSC, responde consultas
do CSC e da gente e lidera um comitê fiscal que reúne profissionais de todas as empresas do Grupo.
Quando julgamos necessário, contratamos assessoria jurídica também. Tem também a KPMG que audita o
Grupo.

BFerraz

Eu tenho um funcionário que é contador e que conhece um pouco da área tributária, que faz uma revisão,
bem como esclarece dúvida dos demais funcionários que fazem o input das notas fiscais no sistema e as
retenções tributárias. Quando ele tem dúvidas, vai direto ao CSC tirá-las, ou vêm a mim. A contabilidade e
as apurações de carga tributária são feitas pelo CSC. Está chegando a hora de utilizarmos o Protheus, que é
um sistema mais completo e com critérios mais rigorosos de acesso. Há uma empresa de consultoria que
tem sido o nosso recurso externo, pois nos ajuda em relação a algumas consultas que fazemos, revisa as
apurações feitas pelo CSC e organiza e coordena um comitê fiscal, no qual participam profissionais de
todas as empresas do Grupo ABC. Em alguns casos específicos, contratamos advogados externos. Somos
auditados pela KPMG.

CDN

O contador da empresa prepara os pagamentos, faz as retenções fiscais e a apuração dos tributos. Há uma
pessoa embaixo do contador que dá entrada nas notas fiscais. Eu busco informações no sistema Datasul.
Usamos o Sistema Datasul que tem os módulos de: contabilidade, folha de pagamentos e financeiro. A
empresa tem um consultor tributário externo. Também utilizo o Fiscosoft e a Cenofisco. A empresa é
auditada pela E&Y. Sei que o Grupo ABC contrata uma empresa de consultoria tributária para fazer
revisões das apurações de tributos e da declaração de imposto de renda, mas como a CDN entrou no Grupo
há pouco tempo, ainda não passamos por essas revisões. Também usamos escritórios de advocacia.

CSC

A nossa área fiscal é segregada entre cadastro, tributos diretos e indiretos. São 10 funcionários. Há líderes
de célula para cada grupo de funcionários e um coordenador que está acima dos líderes. E tem eu que
estou acima do coordenador. Há um time para cuidar dos Tributos Indiretos, inclusive as retenções na
fonte. Utilizamos os sistemas financeiros ADSolution e ADNet. O que estamos construindo no Protheus,
primeiramente, o formato do trabalho: estou trazendo uma Central de Recebimentos para o CSC. E o
Protheus estará amarrado. O sistema estará parametrizado. Tanto faz a informação entrar pelo CSC ou
pelas empresas, o sistema estará parametrizado. Usamos a ferramenta do Easyway para tributos diretos:
PIS, COFINS, IRPJ e CSLL. É um programa específico para tributos diretos. “De” “Para” do contábil para
o Easyway. O Protheus começará em 01-01-14 com a primeira empresa. Nosso maior problema e gargalo
é que o Protheus não apurará PIS e COFINS. Ele não tem uma rotina. O Easyway não tem interface com o
SPED. Hoje, eu já alimento os dois sistemas. A empresa tem uma empresa de consultoria tributária,
contratada pela Holding ABC, para revisar a carga tributária e para revisar a declaração de imposto de
renda de suas empresas. Esta consultoria também coordena um comitê fiscal que se reúne periodicamente
para discutir assuntos de natureza tributária e também responder consultas formuladas diretamente pelas
empresas, ou pelo CSC. O Grupo ABC é auditado pela KPMG. No final do ano ela analisa a base fiscal
dos tributos e da DIPJ. Não tão a fundo como a Consultoria Tributária faz. Quando há um assunto
específico, pedimos suporte a assessores jurídicos.

Holding
ABC – CCO

Como sou o responsável pelas atividades desenvolvidas pelo CSC, entendo que todos os seus funcionários
são recursos internos. Também sou responsável pelo Departamento Jurídico Corporativo, que conta com
dois advogados. O Departamento de Pessoal corporativo também é subordinado a mim (não tenho o RH,
mas o DP de todas as empresas). No mais, tenho embaixo de mim as Áreas de TI Corporativo e de
Compras Corporativas. Sou responsável pelo sistema de informação contábil e gerencial. Tenho lutado
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muito para conseguir ter na Holding um Departamento de Auditoria Interna. Ainda não o temos. Não
tenho nenhum procedimento interno na Holding de checagem da Área Tributária das empresas. Eu nem
me preocupo muito com a área tributária. Preocupo-me com a falta de governança. As coisas deveriam
estar mais definidas. Estamos no momento de mudanças do ponto de vista de governança, no topo das
empresas. Estamos implantando o Protheus da Totvs. O módulo da contabilidade já está implantado. O
Protheus vai “engessar” um pouco as coisas. Assim, teremos mais controle sobre os processos e
procedimentos das empresas. A gente tem que dosar o engessamento, pois somos empresas de prestação
de serviços. Com o Protheus teremos um ERP decente em funcionamento. O Diretor do CSC está sempre
alinhado comigo. Sempre que precisa trocar ideias e dividir decisões, me liga. Recursos externos, temos
uma empresa de consultoria tributária e uma empresa de auditoria independente. Temos também
escritórios de advocacia que consultamos sobre temas complexos e também contratamos para a realização
de due diligence de empresas targets. Trabalho preventivo só externo.
Holding
ABC - CFO

Temos o pessoal do CSC e o Departamento Jurídico Corporativo, que conta com dois advogados. Que eu
tenha conhecimento, na Holding, não há procedimento específico de revisão dos temas tributários.
Recursos externos, temos uma empresa de consultoria tributária e uma empresa de auditoria independente,
além dos advogados que consultamos, ou que contratamos para realizar Due Diligence em empresas-alvo
de nossas aquisições.
Fonte: Elaborado pelo Pesquisador

Das respostas obtidas dos 16 executivos entrevistados o pesquisador pode observar o
seguinte:


100% consideram como recurso do sistema de informações gerenciais utilizados
na identificação de riscos tributários: (i) eles próprios; e, (ii) a empresa de
consultoria tributária contratada pelo Grupo ABC (16/16);



94% consideram: (i) seus funcionários; (ii) a equipe do CSC; e, (iii) o sistema de
TI atual (15/16);



69% consideram os escritórios de advocacia que contratam, ou que são contratados
pela Holding ABC (11/16);



63% consideram a empresa de auditoria independente que é contratada pela
Holding ABC (10/16);



Os demais recursos citados encontram-se numa faixa que varia entre 6% (1/16) e
38% (6/16) e, porisso, não são aqui destacados pelo pesquisador, embora constem
da Tabela 5.

Em síntese, pode-se verificar, por meio da análise das respostas dadas pelos executivos
entrevistados, que a maioria absoluta (100%) se considera como recurso do sistema de
informações gerenciais da empresa utilizados na identificação de riscos tributários, bem como
a empresa de consultoria tributária. Adicionalmente, pode-se constatar que a grande maioria
(94%) também considera seus funcionários diretos, os funcionários do CSC e o ERP atual
como recursos e, a maioria (69%), os escritórios de advocacia, que são seguidos de perto
(63%) pela empresa de auditoria externa.
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A Tabela 5, elaborada pelo pesquisador com base no conteúdo do Quadro 1, evidencia
a relação percentual entre a quantidade de vezes em que o recurso do sistema de informações
gerenciais foi citado e o total de executivos entrevistados.
Tabela 5: Percentual que o recurso do SIG foi citado.

RECURSOS

Africa Bferraz CDN

DM9

DM9
Rio

DM9 Sul Interbrand Loducca Newstyle

Pereira
Rocker Sunset
& O'Dell

Tudo

CSC

Holding Holding
ABC
ABC
CCO
CFO

Total do Percentual do
Recurso
Recurso
Citado por
Citado por
Entrevistado Entrevistado

Eu (o entrevistado)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

16

100%

Empresa de Consultoria Tributária

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

16

100%

Funcionários

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

15

94%

CSC

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

94%

ERP Atual

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

15

94%

Escritório de Advogacia

1

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

11

69%

Empresa de Auditoria Independente (Big
Four)

1

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

10

63%

Gerente Financeiro

1

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

6

38%

ERP Protheus da Totvs (em implantação)

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

1

0

6

38%

Empresa de Auditoria Independente (Big
Four) 2

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

25%

Auditoria Interna por uma das sócias

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

25%

Contador

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

13%

Líderes de Equipe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

2

13%

Supervisor

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

2

13%

Diretor Financeiro

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

13%

Auditor Independente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

13%

Controller

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

6%

Profissionais de Outras Empresas do Ramo

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

6%

Consultor Tributário

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

6%

Consultoria da IOB

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

6%

Consultoria da FISCOSOFT

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

6%

Consultoria CENOFISCO

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

6%

EasyWay

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

6%

Total de Recursos Utilizados pela Empresa

9

6

9

10

10

10

10

9

7

5

8

8

7

11

10

6

Percentual do Total de Recursos Utilizados
pela Empresa

39%

26%

39%

43%

43%

43%

43%

39%

30%

22%

35%

35%

30%

48%

43%

26%

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador

A utilização de profissionais internos e externos, bem como de um ERP vai ao
encontro do que dispõe o referencial teórico. Conforme citado na Pergunta 1, Ching (1997)
conceituou recursos como itens ou elementos econômicos utilizados para realização de
atividades (material, mão de obra, tecnologia, equipamento, instalações).
4.2.3.6.


Da Pergunta 6:
Caso afirmativo, que procedimentos de informações gerenciais a
empresa utiliza para identificar os riscos tributários?

O Quadro 2 evidencia as respostas obtidas dos entrevistados, literalmente transcritas,
quando questionados a respeito de que procedimentos de informações gerenciais a empresa
utiliza para identificar riscos tributários.
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Quadro 2: Respostas à Pergunta 6
Africa

Como eu disse, eu mesmo percebo as variações e questiono. A minha gerente financeira também. Nós
questionamos o CSC quando temos dúvida. Mas, o double check que fazemos aqui não é formal ou
formalizado. As apurações fiscais são feitas pelo CSC. Não realizamos nenhum procedimento interno de
revisão. Só a empresa externa de consultoria tributária é que revisa as apurações dos tributos e a
declaração de imposto de renda. Portanto, temos os procedimentos de revisão que são adotados pela
empresa de consultoria tributária e as reuniões de comitê fiscal que ela organiza e coordena. Às vezes,
fazemos consultas à consultoria tributária, diretamente, ou através do CSC. Existe também a auditoria
externa, mas a revisão é superficial, apenas para suportar o parecer. Quando o tema exige, consultamos
advogados externos.

DM9,
DM9Sul,
DM9Rio
e
Interbrand

Conforme acabei de explicar, nem sempre quem cadastra a nota fiscal que chegou é alguém do financeiro.
Tem gente que tem noção e tem gente que não tem noção tributária. A pessoa vai ao sistema e verifica se o
cliente está cadastrado ou não. Se não tiver, o funcionário pede ajuda ao nosso setor financeiro. Se ainda
sim persistir a dúvida, aí a gente consulta o CSC. Mas, eu sei que precisamos recrutar melhor e treinar
melhor as pessoas. O meu gerente financeiro tem até conversado com os clientes, especialmente quanto às
notas fiscais de repasse. O meu gerente financeiro é meticuloso. Quando ele não consegue resolver alguma
coisa, sozinho, conversa com o time do CSC, ou com a consultoria tributária, ou até comigo, antes de
tomar uma decisão. As apurações fiscais são feitas pelo CSC. Eu faço double check visualmente. Eu tenho,
às vezes, identificado erros, pois os números que me são apresentados me chamam a atenção, quando saem
do que entendo que seria o razoável. Mas, não tenho certeza de que, no detalhe, as coisas estão corretas.
Mas, sei que o CSC é conservador. Eu acredito que as apurações estejam corretas. Tenho um pouco de
preocupação com o PIS e COFINS, quanto ao reconhecimento de créditos sobre as aquisições de insumos.
A empresa de consultoria tributária faz, periodicamente, a revisão da carga tributária da empresa e de sua
declaração de imposto de renda, organiza e coordena as reuniões de comitê fiscal e responde as consultas
feitas tanto pelo CSC, quanto pela própria DM9DDB, pelo meu gerente financeiro, ou por mim mesmo.

Loducca

Eu entendo o seguinte, que todos os pagamentos diários eu é que aprovo. Eles são preparados pela
controller da LODUCCA. Eu consigo ver as classificações fiscais dos documentos. Assim, com a minha
revisão, eu aproveito para treinar porque eu digo o que está errado, porque está errado, qual é o certo, para
que a pessoa não erre mais. As apurações fiscais feitas pelo CSC são comparadas por mim com o
orçamento que eu fiz para a agência. Quando eu vejo que tem alguma diferença, eu verifico o que é. E já
peguei muita coisa assim, adotando este procedimento. Veja que eu troco ideias com o Controller da
Holding ABC. Como eu disse, eu faço umas checagens com colegas de outras empresas que são
concorrentes. A empresa de consultoria tributária adota procedimentos independentes de revisão da carga
tributária da empresa e de sua declaração de imposto de renda. Além disto, organiza e coordena as
reuniões de comitê fiscal. Também adota o procedimento de formalizar as respostas às consultas feitas
tanto pelo CSC, quanto pela própria LODUCCA, na minha pessoa, ou na pessoa do meu gerente
financeiro. Existe também a auditoria externa, que adota os procedimentos impostos pelo órgão regulador
de sua atividade.

Pereira
O’Dell

&

São os que acabei adiantando na resposta anterior. Eu e o meu contador fazemos uma checagem do que é
feito pelo CSC. Nós comparamos as apurações que fazemos aqui com as apurações que o CSC faz lá. Tem
coisa que o CSC não teria como assumir a atividade contábil e fiscal. O próprio Protheus, a NEWSTYLE
será a última. E haverá coisas que nem serão possíveis de estarem no Protheus. Como somos assinantes do
IOB e às vezes fazemos consultas, entendo que seja um procedimento externo que visa minimizar riscos
em fazer alguma coisa errada. Também consultamos o CSC, neste sentido. O único ponto é que seu
pessoal não conhece o ICMS da nossa operação. Sabemos que há uma consultoria externa, na área
tributária, que faz algumas revisões nas apurações dos tributos e na declaração de imposto de renda. Além
disto, conduz as reuniões do comitê fiscal. Eu não tenho participado destas reuniões, mas recebo as atas.
Não recebo os relatórios das revisões.

Newstyle

Sunset
Rocker

Como eu disse, tenho uma menina que me ajuda e tenho eu mesma. Ela dá entrada nas notas fiscais e eu
verifico se as retenções tributárias estão corretas. A empresa é muito nova. Acho que não tem riscos
tributários relevantes, ou que não sejam conhecidos. As apurações fiscais feitas pelo CSC, mas nós aqui
não revisamos nada que ele faz. Conforme já disse, fica por conta da empresa de consultoria tributária. Já
participei de algumas reuniões do comitê e sempre recebo as atas ainda que eu não tenha participado de
uma ou outra reunião. Eu ainda não fiz consultas diretamente para esta consultoria, nem tive acesso a
relatório algum que tenha sido emitido por ela.

e

Como eu disse, a empresa utiliza os serviços contábeis e fiscais do CSC. Seu pessoal processa a nossa
contabilidade e faz as apurações dos tributos. Tenho a minha diretora financeira que faz uma checagem do
que é feito pelo CSC. Eu assino todos os cheques de pagamento. Eu tenho os valores de referência em
minha cabeça. Se os números relativos aos tributos não me cheiram bem, eu questiono. Eu sei o que é
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razoável em termos de valores dos tributos que a SUNSET tem que pagar todo mês. A empresa de
consultoria tributária faz o trabalho dela de revisão. Ela revisa a apuração dos tributos e revisa a declaração
de imposto de renda. Acho muito boas as reuniões de comitê fiscal que essa consultoria promove no Grupo
ABC. Discutimos temas fiscais e decisões são tomadas de maneira tempestiva. Ela também responde
consultas pelo CSC. Às vezes, também fazemos consultas diretamente. A SUNSET, também, contrata uma
empresa de auditoria pequena que faz algumas checagens nos relatórios gerenciais. É um pouco mais do
que isto. Olha a coisa como um todo. A cada seis meses no máximo. Ele pode mergulhar mais se achar
necessário. Antes de a SUNSET entrar no Grupo, a participação dela era mais forte. Agora, com o CSC,
ficamos menos preocupados. Mas, o auditor ainda olha algumas coisas para mim. É mais para antever
alguma coisa.
Tudo

Como eu disse, a gente envia as notas fiscais para o CSC quando a gente tem dúvidas. Mas, geralmente a
gente lança as notas fiscais em nosso sistema que é o ADNet e faz as retenções. A minha gerente
financeira é detalhista. Quando ele não consegue, conversa com o CSC ou com a consultoria tributária, ou
até comigo se for o caso de tomar uma decisão mais relevante. O CSC tem a sua rotina de apurar os
tributos das empresas do Grupo. Temos uma empresa externa de consultoria tributária que revisa as
apurações feitas pelo CSC, responde consultas do CSC e da gente e lidera um comitê fiscal que reúne
profissionais de todas as empresas do Grupo. Também contratamos assessores jurídicos quando o assunto
é complicado e requer opinião de especialistas jurídicos externos.

BFerraz

Com eu já disse, eu tenho um funcionário que é contador e que conhece um pouco da área tributária, que
faz uma revisão, bem como esclarece dúvida dos demais funcionários que fazem o input das notas fiscais
no sistema e as retenções tributárias. Quando ele tem dúvidas, vai direto ao CSC tirá-las. A contabilidade,
bem como as apurações de carga tributária são feitas pelo CSC. Como eu já comentei, há uma empresa de
consultoria que tem sido o nosso recurso externo, pois nos ajuda em relação a algumas consultas que
fazemos, revisa as apurações feitas pelo CSC e organiza e coordena um comitê fiscal, no qual participam
profissionais de todas as empresas do Grupo ABC. Em alguns casos específicos, contratamos advogados
externos.

CDN

Como falei há pouco, o contador da empresa prepara os pagamentos e faz as retenções fiscais. Há uma
pessoa embaixo do contador que dá entrada nas notas fiscais. O contador prepara as planilhas de apuração
dos tributos (em excell). Repassa a informação para o Financeiro efetuar os pagamentos. A contabilidade e
as apurações fiscais ainda são feitas aqui mesmo na CDN. Ainda não estamos no CSC. Eu busco
informações no sistema Datasul e faço algumas verificações. Fazemos conciliação de tudo. Como eu disse,
a empresa tem um consultor tributário externo que faz a revisão dos assuntos mais relevantes. Ele dá um
contraponto, pois é muito legalista. Também utilizo o Fiscosoft e a Cenofisco, que me respondem algumas
consultas e me enviam informações, diariamente, por e-mail, sobre alterações na legislação tributária. A
E&Y é contratada para fazer o que os auditores chamam de Exame Limitado (faz visitas trimestrais),
porque não chega a ser uma auditoria para emissão de parecer. Ela também faz Revisão de Declaração do
Imposto de Renda. Sei que o Grupo ABC contrata uma empresa de consultoria tributária para fazer
revisões das apurações de tributos e da declaração de imposto de renda, mas como a CDN entrou no Grupo
há pouco tempo, ainda não passamos por essas revisões.

CSC

A nossa área fiscal é segregada entre cadastro, tributos diretos e indiretos. São 10 funcionários. Fazem as
apurações. Fazemos conciliação. Temos alguns riscos que foram mapeados, mas não de forma
formalizada. Há líderes de célula para cada grupo de funcionários. Tudo tem double check. 80% é manual
(no Excell). Não é feito em sistema. O coordenador – que está acima dos líderes – também se envolve na
revisão. Há um time para cuidar dos Tributos Indiretos, inclusive as retenções na fonte. Os sistemas
financeiros ADSolution e ADNet geram os DARFs. Aí, a gente, em planilha de Excell, faz o confronto
entre o financeiro e o contábil. Há um risco na qualidade da informação que foi imputada nas empresas.
Ou seja, não temos como ter certeza se o documento foi imputado corretamente. O documento só chega ao
CSC depois. Isto é hoje. O que estamos construindo no Protheus, primeiramente, o formato do trabalho:
estou trazendo uma Central de Recebimentos para o CSC. E o Protheus estará amarrado. O sistema estará
parametrizado. Tanto faz a informação entrar pelo CSC ou pelas empresas, o sistema estará parametrizado.
Classificação e análise via Central de Notas Fiscais. Teremos acesso às notas fiscais para analisarmos
tempestivamente e não como é hoje, muito tempo depois. As empresas do “A” (Advertising) dão mais
conforto para nós, porque nós é que fazemos o cadastro dos fornecedores. Isto acontece no ADSolution.
Usamos a ferramenta do Easyway para tributos diretos: PIS, COFINS, IRPJ e CSLL. É um programa
específico para tributos diretos. “De” “Para” do contábil para o Easyway. As apurações vêm do Easyway.
Eu faço o trabalho de trás para frente. Já no Protheus tudo isto será teoricamente mitigado. A Central de
Notas das empresas do “A” será aqui. Para as do “B” teremos alguém nosso circulando pelas empresas
para dar orientações e fazer verificações. Fizemos revisão de cadastro em todas as agências. O Protheus
começou em 01-01-14 com a primeira empresa. Nosso maior problema e gargalo é que o Protheus não
apurará PIS e COFINS. Ele não tem uma rotina. Em algumas empresas temos um descasamento entre o
que estamos informando no SPED e as apurações. Não teremos a informação detalhada linha a linha, nota
fiscal a nota fiscal, dentro do Protheus. Assim, não conseguiremos alimentar o SPED. Hoje, faço o
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trabalho de trás para frente. Aí, eu vou ao Financeiro e peço para tirar daqui e colocar ali, do ponto de vista
de tomada de crédito ou não. O Easyway não tem interface com o SPED. Hoje, eu já alimento os dois
sistemas. A área fiscal da CDN ainda não está aqui no CSC. A própria contabilidade é processada lá. Mas,
já há um cronograma definido para trazê-la para o CSC, o mais rápido possível. Todo o trabalho é revisado
por uma pessoa do fiscal e, além disto, fazemos todas as conciliações. Além disto, tem algumas coisas que
estão em andamento. O meu Coordenador Fiscal tem um controle em excell aonde ele vai ticando tudo que
foi entregue ou não. O Grupo ABC contratou uma empresa de consultoria tributária, para revisar a carga
tributária e para revisar a declaração de imposto de renda de suas empresas. Esta consultoria também
coordena um comitê fiscal que se reúne periodicamente para discutir assuntos de natureza tributária e
também responder consultas formuladas diretamente pelas empresas, ou pelo CSC. O Grupo ABC também
é auditado pela KPMG. No final do ano ela analisa a base fiscal dos tributos e da DIPJ. Não tão a fundo
como a Consultoria Tributária faz. Quando há um assunto específico, pedimos suporte a assessores
jurídicos.
Holding
ABC – CCO

O CSC tem a sua rotina contábil e fiscal. Há segregação de funções e times especializados em
contabilidade, tributos diretos e tributos indiretos. Há líderes de célula e coordenadores. Acima deles está o
Diretor do CSC. No Departamento Jurídico Corporativo cuidamos do relacionamento com escritórios
externos de advocacia e também desempenhamos algumas atividades de cunho societário. O
Departamento de Pessoal Corporativo cuida da Folha e das rotinas trabalhistas e previdenciárias. A Área
de TI Corporativo está cuidando da implantação do Protheus. A Área de Compras Corporativas centraliza
todas as contratações de serviços de terceiros. Sou responsável pelo sistema de informação contábil e
gerencial. Sou eu que preparo o Book Mensal que tem 60 páginas de informações gerenciais das empresas.
Como já falei, não tenho nenhum procedimento interno na Holding de checagem da Área Tributária das
empresas. Eu nem me preocupo muito com a área tributária. Acho que o CSC está preparado para cuidar
disto. Ficarei mais tranquilo ainda quando o Módulo Fiscal do Protheus estiver implementado. Estamos no
momento de mudanças do ponto de vista de governança, no topo das empresas. Estamos criando alguns
comitês. Com o Protheus teremos mais controle sobre os processos e procedimentos das empresas. A gente
tem que dosar o engessamento, pois somos empresas de prestação de serviços. Com o Protheus teremos
um ERP decente em funcionamento. O Diretor do CSC está sempre alinhado comigo. Sempre que precisa
trocar ideias e dividir decisões, me liga. Recursos externos, temos uma empresa de consultoria tributária e
uma empresa de auditoria independente. A de consultoria realiza algumas revisões cujo resultado nos é
reportado periodicamente. Também cuida do comitê fiscal que já funciona há vários anos. Nele, temos
sempre discutido tempestivamente assuntos de natureza fiscal. Temos também escritórios de advocacia
que consultamos sobre temas complexos e também contratamos para a realização de due diligence de
empresas targets. A empresa de auditoria audita todas as empresas para poder emitir seu parecer na
Holding ABC. De alguma forma, ainda que com alguma limitação de escopo, também olha a área
tributária das empresas. Os advogados externos emitem mensalmente um relatório de andamento dos
processos judiciais. Trabalho preventivo mesmo só externo. Não adotamos nenhum procedimento
específico de revisão, internamente.

Holding
ABC - CFO

Não tenho conhecimento detalhado sobre os procedimentos do CSC. Isto fica a cargo do CCO da Holding.
É ele que cuida disto. O Departamento Jurídico da Holding me auxilia no interface com escritórios de
advocacia. A Governança do Grupo está sendo aperfeiçoada, inclusive por conta de alguns comitês que
estão sendo criados. Recursos externos, temos uma empresa de consultoria tributária e uma empresa de
auditoria independente. Quem faz o contato com a empresa de consultoria tributária, que realiza algumas
revisões, é o CCO da Holding. Ele, juntamente com o sócio da empresa de consultoria, também coordena
o comitê fiscal, que já está funcionando há bastante tempo. A KPMG audita as empresas para poder emitir
seu parecer na Holding ABC. Os escritórios de advocacia enviam, mensalmente, seus relatórios de
acompanhamento das causas jurídicas.
Fonte: Elaborado pelo Pesquisador

Das respostas obtidas dos 16 executivos entrevistados o pesquisador pode observar o
seguinte:


100% afirmaram que adotam o procedimento de tirar dúvidas dos subordinados e
de fazer algumas verificações, com o objetivo de identificar riscos tributários
(16/16);



100% afirmaram que a empresa de consultoria tributária faz a revisão da carga
tributária e da declaração de imposto de renda e organiza e cordena as reuniões de
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comitê fiscal e que eles consideram tais procedimentos como identificadores de
riscos tributários (16/16);


94% afirmaram que a equipe do CSC é responsável pela contabilidade das
empresas e pela apuração dos tributos, o que significa, em sua visão, uma maior
possibilidade de identificação de riscos tributários (15/16), do que se tais
procedimentos fossem internos na empresa;



88% informaram que, como parte dos procedimentos que objetivam identificar
riscos tributários, há funcionários diretos que imputam dados relativos a notas
fiscais no sistema de ERP atual e que tal procedimento sofre checagens (double
check) (14/16);



69% consideram como procedimento do sistema de informações gerenciais
utilizados na identificação de riscos tributários, os pareceres emitidos por
assessores jurídicos externos;



63% consideram como procedimento do sistema de informações gerenciais
utilizados na identificação de riscos tributários, o trabalho realizado na área
tributária da empresa, pela empresa de auditoria independente, ainda que com o
escopo limitado, para suportar a emissão do seu parecer de auditoria independente
sobre as demonstrações financeiras da empresa (10/16);



Os demais procedimentos citados encontram-se numa faixa que varia entre 6%
(1/16) e 38% (6/16) e, porisso, não são aqui destacados pelo pesquisador, embora
constem da Tabela 6.

Em síntese, pode-se verificar, por meio da análise das respostas dadas pelos executivos
entrevistados, que a maioria absoluta (100%) adota os seguintes procedimentos, com o
objetivo de identificar riscos tributários: (i) esclarecem dúvidas dos subordinados e fazem
algumas verificações; e, (ii) contratam empresa de consultoria tributária que faz a revisão da
carga tributária e da declaração de imposto de renda e organiza e cordena as reuniões de
comitê fiscal.
Adicionalmente, pode-se constatar que a grande maioria (94%) considera que o fato de
a equipe do CSC ser responsável pela contabilidade das empresas e pela apuração dos
tributos, significa uma maior possibilidade de identificação de riscos tributários e, a maioria
(69% e 63%, respectivamente), considera que os pareceres emitidos por assessores jurídicos
externos e o trabalho realizado na área tributária da empresa pela empresa de auditoria
independente, ainda que com o escopo limitado a suportar a emissão do seu parecer de
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auditoria independente sobre as demonstrações financeiras da empresa, representam
procedimentos de identificação de riscos tributários.
A Tabela 6, elaborada pelo pesquisador com base no conteúdo do Quadro 2, evidencia
a relação percentual entre a quantidade de vezes em que o procedimento do sistema de
informações gerenciais foi citado e o total de executivos entrevistados.
Tabela 6: Percentual que o procedimento do SIG foi citado

PROCEDIMENTOS

Eu (entrevistado) tiro dúvidas e faço algumas
checagens
Empresa de Consultoria Tributária faz a
revisão da carga tributária e da declaração de
imposto de renda e organiza e coordena as
reuniões de comitê fiscal
CSC é o Responsável pela Contabilidade e
pela Apuração de Tributos

Africa Bferraz CDN

DM9

DM9
Rio

DM9 Sul Interbrand Loducca Newstyle

Pereira
Rocker Sunset
& O'Dell

Tudo

CSC

Holding
ABC
CCO

P e rc e n tu a l
re la tivo à
Qu a n tid a d e
q u a n tid a d e
d e ve z e s e m
d e ve z e s e m
que o
Holding
que o
p ro c e d ime n to
ABC
p ro c e d ime n t
fo i c ita d o e m
o fo i c ita d o
CFO
re la ç ã o a o
e m re la ç ã o
to ta l d e
a o to ta l d e
e n tre vis ta d o s
e n tre vis ta d o
s

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

16

100%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

16

100%

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

94%

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

14

88%

1

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

11

69%

1

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

10

63%

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

1

0

6

38%

1

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

6

38%

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

25%

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

25%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

2

13%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

2

13%

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

13%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

13%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

13%

Funcionários imputam dados no EasyWay

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

6%

Controller revisa o trabalho dos funcionários

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

6%

Eu discuto temas tributários com
profissionais de outras empresas do ramo

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

6%

Consultor Tributário faz algumas verficações
em alguns aspectos tributários da empresa

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

6%

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

6%

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

6%

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

6%

Funcionários imputam dados no ERP Atual
Escritório de Advogacia emite opinião legal
sobre certos temas mais complexos
Empresa de Auditoria Independente (Big
Four) faz revisão superficial da área
tributária, para fins de emissão do seu
parecer
ERP Protheus da Totvs AINDA ESTÁ em
implantação. Propiciará maior controle, pois
é mais amarrado, engessado.
Gerente Financeiro revisa o trabalho dos
funcionários
Auditoria Interna por uma das sócias faz a
revisão com base na SOX, inclusive de temas
tributários
2ª Empresa de Auditoria Independente (Big
Four) faz revisão superficial da área
tributária, para fins de emissão do seu
parecer
Líderes de Equipe revisam o trabalho dos
funcionários
Supervisor revisa o trabalho dos Líderes de
Equipe
Contador imputa dados no ERP Atual
Diretor Financeiro revisa o trabalho dos
funcionários
Auditor Independente faz revisão dos
relatórios gerenciais da empresa e também
de alguns temas tributários

Consultamos a IOB a respeito de algumas
dúvidas na área tributária
Consultamos o FISCOSOFT a respeito de
algumas dúvidas na área tributária
Consultamos a CENOFISCO a respeito de
algumas dúvidas na área tributária
Total de Procedimentos Utilizados pela
Empresa
Percentual do Total de Procedimentos
Utilizados pela Empresa

8

5

8

9

9

9

9

8

6

4

7

7

6

10

9

5

36%

23%

36%

41%

41%

41%

41%

36%

27%

18%

32%

32%

27%

45%

41%

23%

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador

A ação desenvolvida - por profissionais internos e/ou externos - para se atingir um
determinado objetivo (procedimento) que, no caso em tela, seria a identificação de riscos
tributários, vai ao encontro do que dispõe o referencial teórico. Conforme citado na Pergunta
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2, procedimento significa a própria atuação ou a ação desenvolvida para que se consubstancie
a coisa pretendida, pondo-se em movimento, segundo a sucessão ordenada, os meios que se
pode dispor (SILVA, 2005, p. 1.100).
A complexidade e o dinamismo da legislação tributária brasileira justifica a utilização
de procedimentos pela empresa, na identificação de riscos tributários, quer seja através de
profissionais (recursos) internos e/ou externos. Segundo Rocha (2006, p. 219 e 223),
prolifera-se nas leis tributárias o uso de conceitos indeterminados, ficções e presunções que
tornam a legislação complexa e difícil de ser compreendida por seus aplicadores. Ainda mais
quando, por uma questão de praticidade, delegaram-se aos contribuintes as tarefas de
apuração, recolhimento e, muitas vezes, de fiscalização dos tributos.

4.2.3.7.


Da Pergunta 7:
A empresa identifica a probabilidade de ocorrência e o impacto
financeiro potencial dos riscos tributários (ou seja, prepara um mapa
específico de gestão de riscos tributários - MEGRT)?

O Quadro 3 evidencia as respostas obtidas dos entrevistados, literalmente transcritas,
quando questionados se a empresa identifica a probabilidade de ocorrência e o impacto
financeiro potencial dos riscos tributários (ou seja, prepara um MEGRT).
Quadro 3: Respostas à Pergunta 7
Africa

A elaboração nunca foi formal. Este mapa não existe, ao menos de maneira formal. A gente procura
cumprir a lei no que a gente pode. Pode acontecer o não cumprimento por ignorância nossa, ou porque
avaliamos o risco e tomamos a decisão. Mais eu sei exatamente quais são os riscos tributários que a
AFRICA convive. Procuro sempre estar alinhada com a Holding ABC.

DM9,
DM9Sul,
DM9Rio
e
Interbrand

Só em minha cabeça. E os co-presidentes sabem. Temos reunião toda segunda-feira. Especificamente em
relação à parte tributária, os acionistas, inclusive ABC e DDB, sabem dos principais riscos. Os despachos
decisórios, que são notificações emitidas eletronicamente pela Receita Federal, eles sabem que existem,
mas não em termos de valores. Conceitualmente, pelo menos, ninguém pode afirmar que não sabia do
risco, exceto a DDB no que se refere aos despachos decisórios. As auditorias também não sabem por que
não há provisões e porque os despachos decisórios estão na fase administrativa. Aí, não aparecem na
circularização dos advogados.

Loducca

Este mapa não existe formalmente porque todos os procedimentos estão dentro da legalidade. Os
pouquíssimos riscos tributários que existem estão no meu mapa mental de risco. Os demais sócios da
empresa sabem também quais são eles.

Pereira
O’Dell

&

Isto tudo é feito de maneira informal. Não há um procedimento estruturado. Mas, sabemos quais são os
riscos tributários que a empresa tem.

Newstyle

Sunset
Rocker

Este mapa não existe. Os pouquíssimos riscos tributários que existem estão no radar dos sócios, ainda que
apenas em suas cabeças.

e

Tenho a clara ideia de quais são os riscos tributários. Os principais riscos tributários estão claros em minha
cabeça. Mas, não tenho mapa de riscos elaborado através da utilização de alguma metodologia que esteja
disponível no mercado.
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Tudo

Não que exista uma metodologia para isto. Os principais riscos tributários estão mapeados em minha
cabeça. Não tenho uma metodologia para fazer o mapa de riscos.

BFerraz

Não temos uma metodologia para fazer o mapa de riscos. Os principais riscos tributários estão mapeados,
apenas, mentalmente.

CDN

Este mapa não existe. Os pouquíssimos riscos tributários que existem estão mentalizados aqui, na minha
cabeça. Por imposição do Kinea tivemos que rever alguns procedimentos. Segundo a Holding do ABC,
estamos conseguindo atingir as metas impostas pelo Conselho de Administração, via Kinea.

CSC

Hoje, não. Mas, está em meus planos de montar um mapa, uma grade de riscos, com valor específico e
probabilidade de ocorrência. Hoje, tenho uma ideia dos riscos, mas não de maneira estruturada.
Especialmente quando estamos com uma fiscalização, corremos atrás dos potenciais valores envolvidos.
Ou seja, a coisa ainda acontece de maneira reativa.

Holding
ABC – CCO

Hoje, não. Nem Mapa Específico de Riscos Tributários, nem Mapa Geral de Risco Corporativo. Ainda não
foi exigido. Mas, acaba de ser criado o Comitê de Governança. Eu e o CFO da Holding ABC estamos lá. O
Mapa de Risco vai ter que sair. O Kinea fez o Mapa de Risco Corporativo dele, quando fez o Due
Diligence para a compra de participação societária na Holding ABC. Mensalmente, fazemos Reunião de
Resultado – N2, nas empresas. Discutimos Orçamento, inclusive questões tributárias, especialmente
aquelas levantadas pelo Kinea. Sempre estão o Presidente e o Diretor Financeiro de cada empresa visitada.

Holding
ABC - CFO

Não. A não ser quando o Kinea entrou no Grupo, momento em que realizou um Due Diligence e
identificou riscos, inclusive tributários.
Fonte: Elaborado pelo Pesquisador

Das respostas obtidas dos 16 executivos entrevistados o pesquisador pode observar o
seguinte:


100% afirmaram que o mapa de riscos tributários não existe; ao menos, de maneira
formal e estruturada. Só existe em suas cabeças, o que sugere a existência de um
Mapa Mental de Riscos (16/16);



50% afirmaram que o Controller e o CFO da Holding ABC sabem dos riscos
tributários da empresa, embora não estejam documentados (8/16);



As demais respostas encontram-se numa faixa que varia entre 6% (1/16) e 38%
(6/16) e, porisso, não são aqui destacadas pelo pesquisador, embora constem da
Tabela 7.

Em síntese, pode-se verificar, por meio da análise das respostas dadas pelos executivos
entrevistados, que a maioria absoluta (100%) afirmou que o MEGRT não existe; ao menos, de
maneira formal e estruturada. Só existe em suas cabeças. E, exatamente a metade deles (50%)
informaram que o Controller e o CFO da Holding ABC sabem dos riscos tributários da
empresa, embora não estejam documentados.
A Tabela 7, elaborada pelo pesquisador com base no conteúdo do Quadro 3, evidencia
a relação percentual entre a quantidade de vezes em que a resposta foi citada pelos
entrevistados quando perguntados se a empresa identifica a probabilidade de ocorrência e o
impacto financeiro potencial dos riscos tributários em relação ao total de entrevistados.
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Tabela 7: Percentual que a resposta foi citada, quanto se a empresa identifica a probabilidade de ocorrência
e o impacto financeiro potencial dos riscos tributários.

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA E
IMPACTO FINANCEIRO POTENCIAL DOS
Africa Bferraz CDN
RISCOS TRIBUTÁRIOS - MAPA DE RISCOS
TRIBUTÁRIOS

O mapa de riscos tributários não existe; ao
menos, de maneira formal e estruturada. Só
existe em minha cabeça.
O CCO e o CFO da Holding ABC sabem dos
riscos tributários, embora não estejam
documentados
O presidente da empresa sabem dos riscos
tributários, embora não estejam
documentados
Os demais sócios da empresa sabem dos
riscos tributários, embora não estejam
documentados
A outra sócia majoritária também sabem dos
riscos tributários, embora não estejam
documentados
O Presidente da Holding ABC sabem dos
riscos tributários, embora não estejam
documentados
O Conselho de Administração da Holding
ABC sabem dos riscos tributários, embora
não estejam documentados
Está em meus planos montar o mapa de riscos
tributários.
Acaba de ser criado o Comitê de Governança.
O Mapa de Risco vai ter que sair
O diretor financeiro da empresa sabem dos
riscos tributários, embora não estejam
documentados
Total de Procedimentos Utilizados pela
Empresa
Percentual do Total de Procedimentos
Utilizados pela Empresa

DM9

DM9
Pereira
DM9 Sul Interbrand Loducca Newstyle
Rocker Sunset Tudo
Rio
& O'Dell

CSC

Qua ntida de
de ve ze s e m
que a
Holding Holding
re s po s ta fo i
ABC
ABC
c ita da e m
CCO
CFO
re la ç ã o a o
to ta l de
e ntre vis ta do s

P e rc e ntua l
re la tivo à
qua ntida de
de ve ze s e m
que a
re s po s ta fo i
c ita da e m
re la ç ã o a o
to ta l de
e ntre vis ta do
s

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

16

100%

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

8

50%

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

6

38%

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

25%

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

25%

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

3

19%

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

3

19%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

6%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

6%

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

6%

3

1

4

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

2

6

5

14%

5%

18%

23%

23%

23%

23%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

9%

27%

23%

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador

A não preparação formal e estruturada do MEGRT não vai ao encontro do que dispõe
o referencial teórico, pois, considerando-se que a governança tributária é espécie do gênero
governança corporativa, a primeira é a maneira pela qual as organizações são conduzidas,
dirigidas e administradas visando otimizar a sua carga tributária, identificando oportunidades
de sua redução e minimizando a possibilidade de ocorrência de contingências (riscos) fiscais.
Através da governança tributária, a empresa busca identificar a hipótese mais benéfica
de incidência de tributos, para permitir que suas atividades possam, licitamente, ser
beneficiadas por redução de carga tributária, ou inseridas em âmbito de não incidência de
tributos. A empresa também deve minimizar a geração de contingências (riscos) fiscais
(OLIVEIRA NETO, A.M., 2012, p. 34). E, o MEGRT é espécie do gênero MGRC (ver
inferência feita à Pergunta 8).
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4.2.3.8.


Da Pergunta 8:
Caso não exista um MEGRT, existe a preparação de um mapa geral de
riscos corporativos (MGRC)?

Pôde-se observar, por meio da análise das respostas dadas por 100% dos executivos
entrevistados, que não existe a preparação formal e estruturada de um MGRC nas empresas
do Grupo ABC.
A não preparação formal e estruturada do MGRC não vai ao encontro do que dispõe a
literatura, pois, considerando-se que as organizações enfrentam incertezas e que o grande
desafio dos executivos é determinar quanto de incerteza a empresa é capaz de monitorar para
continuar gerando valor, a adoção de um MGRC é percebido como uma ferramenta de gestão
necessária, capaz de criar uma cultura de prevenção para mitigar os riscos e gerar
oportunidades para os negócios, apoiada em uma estrutura de controles internos fortes e
eficazes (SÁ, 2009).

4.2.3.9.


Da Pergunta 9:
A empresa estabelece medidas e procedimentos de gestão de riscos
tributários para a sua minimização, imunização ou transferência?

Pode-se observar, por meio da análise das respostas dadas por 100% dos executivos
entrevistados, que as empresas estabelecem medidas e procedimentos de gestão de riscos
tributários para a sua minimização, imunização ou transferência.
Conforme comentado na Pergunta 6, a ação desenvolvida - por profissionais internos
e/ou externos -, para se atingir um determinado objetivo (procedimento) que, no caso em tela,
seria a identificação de riscos tributários, vai ao encontro do que dispõe o referencial teórico.
Conforme citado na Pergunta 2, procedimento significa a própria atuação ou a ação
desenvolvida para que se consubstancie a coisa pretendida, pondo-se em movimento, segundo
a sucessão ordenada, os meios que se pode dispor (SILVA, 2005, p. 1.100).
A complexidade e o dinamismo da legislação tributária brasileira justifica a utilização
de procedimentos pela empresa, na identificação de riscos tributários, quer seja através de
profissionais (recursos) internos e/ou externos. Segundo Rocha (2006, p. 219 e 223),
prolifera-se nas leis tributárias o uso de conceitos indeterminados, ficções e presunções que
tornam a legislação complexa e difícil de ser compreendida por seus aplicadores. Ainda mais
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quando, por uma questão de praticidade, delegaram-se aos contribuintes as tarefas de
apuração, recolhimento e, muitas vezes, de fiscalização dos tributos.
4.2.3.10. Da Pergunta 10:


Caso negativo, por que a empresa não estabelece medidas e
procedimentos de gestão de riscos tributários para a sua minimização,
imunização ou transferência?

Pode-se observar, por meio da análise das respostas dadas por 100% dos
executivos entrevistados, que este questionamento não se aplica às empresas do Grupo ABC.

4.2.3.11. Da Pergunta 11:


Caso positivo, quais são as medidas e procedimentos de gestão de
riscos tributários estabelecidos pela empresa para a sua minimização,
imunização ou transferência?

O Quadro 4 evidencia as respostas obtidas dos entrevistados, literalmente transcritas,
quando questionados quais são as medidas e procedimentos de gestão de riscos tributários
estabelecidos pela empresa para a sua minimização, imunização ou transferência.
Quadro 4: Respostas à Pergunta 11.
Africa

Tenho procurado minimizar os riscos conhecidos, que são poucos. Trocando pessoas, melhorando os
processos. Procurando ter estruturas operacionais compatíveis com a existência da empresa, fazendo
algumas duplas checagens. Também conto com as revisões que são feitas pela empresa de consultoria
tributária e com o próprio trabalho desenvolvido pelo CSC. O fato de a empresa ser auditada pela KPMG
também me proporciona um sentimento de minimização de riscos. Ou seja, os já comentados.

DM9,
DM9Sul,
DM9Rio
e
Interbrand

Os procedimentos internos e externos já comentados nesta entrevista. Basicamente as revisões que são
feitas, tanto internamente quanto com o auxílio de empresa de consultoria tributária. Temos duas
auditorias externas: KPMG e a DELOITTE pelo Kinea. Interna de cumprimento da Lei Sarbanes-Oxley SOX. A controller da DDB da Argentina vem me auditar e eu audito o México. Tenho consultoria
tributária externa. Tenho os escritórios de advocacia PINHEIRO NETO e, o KRAKOVIAK, com a
questão da MANAM. Percebo melhorias no time do CSC que está estabilizado e, tecnicamente, mudou
para melhor. Eu sou um ex-auditor. Pela minha formação, eu tendo a ser conservador. Não acho que dá
para fazer o que a gente quer. Eu me sinto protegido. Não me sinto imune, mas protegido. Não está
perfeito. Pode melhorar, mas já está bom.

Loducca

Os procedimentos internos e externos que já falei. Basicamente as revisões internas e as da empresa de
consultoria tributária, além da auditoria da KPMG e o suporte da advocacia de partido.

Pereira
O’Dell

&

Os procedimentos são os que já conversamos e explicamos.

Newstyle
Sunset
Rocker

Tudo

Como eu disse apenas a checagem que eu faço das retenções tributárias e as revisões feitas com o auxílio
de empresa de consultoria tributária. Penso que o CSC faça as suas verificações e checagens.

e

Como eu já falei, nada muito estruturado. Os procedimentos internos e externos que existem são os que já
conversamos. Já estou utilizando o Módulo Financeiro do Protheus. O risco diminuiu, pois é um sistema
mais rígido. Com o Protheus a coisa será diferente.
São aqueles que comentei nas perguntas anteriores. Mas, nada que siga uma metodologia para isto.
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BFerraz

Embora não existe uma metodologia implementada para isto, são aqueles que comentei nas perguntas
anteriores.

CDN

Os que já relatei anteriormente. Basicamente as revisões que são feitas, tanto internamente quanto com o
auxílio de um consultor tributário.

CSC

Os procedimentos internos e externos já explicados por mim. Basicamente as revisões que são feitas, tanto
dentro de casa, quanto pela consultoria tributária e também pela própria KPMG, ainda que mais
superficialmente. A própria criação do CSC ajuda a minimizar riscos porque tem gente especializada e os
procedimentos contábeis e fiscais são mais padronizados e corporativos. Ou seja, não corremos o risco de
cada empresa fazer do jeito que acha melhor, ou mais correto.

Holding
ABC – CCO

Os vários que já comentei até agora.

Holding
ABC - CFO

Os comentados anteriormente.
Fonte: Elaborado pelo Pesquisador

Pode-se observar, por meio da análise das respostas dadas por 100% dos executivos
entrevistados, que os procedimentos adotados pela empresa são aqueles já citados nas
respostas à Pergunta 6.
Conforme comentado na resposta às Perguntas 6 e 9 acima, a ação desenvolvida - por
profissionais internos e/ou externos - para se atingir um determinado objetivo (procedimento)
que, no caso em tela, seria a identificação de riscos tributários, vai ao encontro do que dispõe
o referencial teórico. Conforme citado na Pergunta 2, procedimento significa a própria
atuação ou a ação desenvolvida para que se consubstancie a coisa pretendida, pondo-se em
movimento, segundo a sucessão ordenada, os meios que se pode dispor (SILVA, 2005, p.
1.100).
A complexidade e o dinamismo da legislação tributária brasileira justifica a utilização
de procedimentos pela empresa, na identificação de riscos tributários, quer seja através de
profissionais (recursos) internos e/ou externos. Segundo Rocha (2006, p. 219 e 223),
prolifera-se nas leis tributárias o uso de conceitos indeterminados, ficções e presunções que
tornam a legislação complexa e difícil de ser compreendida por seus aplicadores. Ainda mais
quando, por uma questão de praticidade, delegaram-se aos contribuintes as tarefas de
apuração, recolhimento e, muitas vezes, de fiscalização dos tributos.

4.2.3.12. Da Pergunta 12:


O conselho de administração estabelece o apetite, a tolerância e,
consequentemente, o perfil de risco tributário (ou corporativo) da
empresa?
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O Quadro 5 evidencia as respostas obtidas dos entrevistados, literalmente transcritas,
quando questionados se o conselho de administração estabelece o apetite, a tolerância e,
consequentemente, o perfil de risco tributário (ou corporativo) da empresa.
Quadro 5: Respostas à Pergunta 12.
Africa

Por escrito, penso que não. Mas, o Presidente, ou o Controller, ou o CFO da Holding do ABC têm
conhecimento dos riscos. Os demais sócios da AFRICA, não. Só se for algo muito relevante. Todo mês
temos uma reunião interna de resultado com os outros sócios da AFRICA. Depois, converso com o
Controller e com o CFO da Holding ABC. Do ponto de vista da Holding, o Controller nos passou algumas
diretrizes tributárias, depois que o Kinea ingressou no Grupo. Ele monitora para ver se a AFRICA tem
conseguido atingir os limites estabelecidos pelo Conselho de Administração da Holding.

DM9,
DM9Sul,
DM9Rio
e
Interbrand

Por escrito, que eu saiba, não. Agora, nos temos um conselho de sócios da DM9DDB que se reúne
mensalmente. Ninguém pode dizer que não sabia, embora eu não tenha nada por escrito. É sempre uma
conversa. A Holding ABC não participa destas reuniões semanais. O Controller da Holding ABC nos
passou algumas diretrizes fiscais, mas muito em função do Kinea. A Holding fica de olho, fica encima
verificando se estamos adotando medidas para atingir os limites e diretrizes estabelecidos pelo Conselho
de Administração. A DM9DDB tem um representante (convidado) no Conselho de Administração.

Loducca

Que eu saiba, por escrito não. Temos um conselho de sócios da LODUCCA que se reúne semanalmente
para conversar sobre tudo que se refira a empresa. E eu, toda vez que sinto necessidade, falo sobre riscos
tributários. Então, ninguém pode dizer que não sabia, embora eu não tenha nada por escrito. É sempre uma
conversa verbal. Do ponto de vista da Holding ABC, eu e o Presidente da LODUCCA, recentemente,
fomos convidados para uma reunião com o Presidente e com o Controller da Holding para que nos
passassem algumas diretrizes, inclusive, do ponto de vista tributário, por conta da entrada do Kinea no
Grupo e no Conselho de Administração. Ou seja, falamos do apetite e da tolerância a certos riscos
tributários que a empresa está sujeita. E a Holding tem monitorado para ver se a LODUCCA tem
procurado resolver os assuntos e buscado atingir os limites estabelecidos pelo Conselho de Administração.

Pereira
O’Dell

&

Embora de uma maneira, penso, não muito estruturada, sim. Ao menos, temos sido informados de algumas
diretrizes que vem de lá, após a entrada do novo sócio, o Kinea, na Holding ABC. Ficamos sabendo delas
através do CFO da Holding que sempre aparece aqui para discutir os resultados mensais da empresa. Os
demais sócios sabem também.

Newstyle

Sunset
Rocker

Por escrito acho que não. Aqui dentro, quando acho necessário, a conversa é verbal com os demais sócios.
O Controller e o CFO da Holding ABC sempre aparecem por aqui para passar diretrizes e para cobrar
resultados. A PEREIRA & O‟DELL tem tentado resolver os assuntos e buscado atingir os limites
estabelecidos pelo Conselho de Administração, mas tem coisa que não é tão simples e fácil de atingir,
apesar do esforço da empresa.

e

Agora, aqui na SUNSET os sócios se reúnem semanalmente para conversar sobre tudo que se refira à
empresa. E eu, toda vez que sinto necessidade, falo sobre riscos tributários. Às vezes eu saio da reunião do
comitê fiscal e já passo o que foi discutido lá. Então, ninguém pode dizer que não sabia, embora eu não
tenha nada por escrito. É sempre uma conversa. O Controller da Holding ABC nos passou algumas
diretrizes tributárias, em função do novo acionista da Holding, o Kinea.

Tudo

Apenas as diretrizes que nos foram passadas pelo Controller da Holding, depois que o Kinea adquiriu
participação na Holding ABC. Ele sabe e monitora as diretrizes e o que temos feito em relação aos riscos.

BFerraz

Só aquelas que o CFO da Holding nos passou e monitora as diretrizes, depois que o Kinea comprou ações
da Holding ABC.

CDN

Por escrito, não que eu tenha conhecimento. Sei de algumas diretrizes tributárias que foram exigidas pelo
Kinea. Aqui na CDN os sócios são sempre informados por mim, dos riscos tributários que temos. A
Holding do ABC, via seu CFO, sempre aparece por aqui para monitorar o cumprimento de metas,
inclusive do ponto de vista tributário.

CSC

Que eu saiba, por escrito não. É sempre uma conversa verbal. Eu sei que o Kinea levantou os potenciais
riscos, inclusive tributários. Aí, passou algumas diretrizes, baseados no levantamento da empresa de
auditoria que fez o Due Diligence. O Controller da Holding ABC nos passou algumas diretrizes do ponto
de vista tributário, por conta da entrada do Kinea no Grupo. Ele monitora o nosso trabalho, sempre. Fala-
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me tudo que está acontecendo, porque sabe que haverá efeitos contábeis e fiscais.
Holding
ABC – CCO

É sempre uma conversa informal, salvo o que o Kinea levantou sobre potenciais riscos tributários. Aí,
passou sim algumas diretrizes, baseados no Due Diligence que foi feito por uma empresa de auditoria
externa. É com base nessas diretrizes que converso e cobro resultado das empresas, nas reuniões mensais
em que discutimos resultado e orçamento.

Holding
ABC - CFO

Não, de forma estruturada. Quem se preocupou com isto foi o Kinea, quando entrou no Grupo. Os pontos
levantados pelo Kinea servem de base para conversarmos mensalmente com as empresas, para
verificarmos se os pontos estão sendo encaminhados e tratados como deveriam.
Fonte: Elaborado pelo Pesquisador

Das respostas obtidas dos 16 executivos entrevistados o pesquisador pode observar o
seguinte:


100% afirmaram que o estabelecimento, pelo conselho de administração, do
apetite, da tolerância e, consequentemente, do perfil de risco tributário (ou
corporativo) da empresa, em seu entendimento, não ocorre por escrito e de forma
estruturada (16/16);



81% informaram que os demais sócios da empresa sabem dos riscos tributários da
empresa (13/16);



69% afirmaram que o Controller da Holding ABC sabe dos riscos tributários da
empresa (11/16);



56% informaram que o Controller da Holding lhes passou algumas diretrizes
tributárias, quando o Kinea entrou no Grupo ABC (9/16);



56% afirmaram que o Controller da Holding monitora a empresa, em bases
mensais, para ver se está conseguindo atingir os limites de riscos estabelecidos
pelo conselho de administração, via Kinea (9/16);



50% afirmaram que o CFO da Holding ABC sabe dos riscos tributários da empresa
(8/16);



44% informaram que o CFO da Holding lhes passou algumas diretrizes tributárias,
depois que o Kinea entrou no Grupo ABC (7/16);



44% afirmaram que o CFO da Holding monitora a empresa, em bases mensais,
para ver se está conseguindo atingir os limites de riscos estabelecidos pelo
conselho de administração, via Kinea (7/16);



As demais respostas consideradas encontram-se numa faixa que varia entre 13%
(2/16) e 25% (4/16) e, porisso, não são aqui destacadas pelo pesquisador, embora
constem da Tabela 8.

Em síntese, pode-se verificar, por meio da análise das respostas dadas pelos executivos
entrevistados, que a maioria absoluta (100%) afirmou que o estabelecimento, pelo conselho
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de administração, do apetite, da tolerância e, consequentemente, do perfil de risco tributário
(ou corporativo) da empresa, em seu entendimento, não ocorre por escrito e de forma
estruturada. A grande maioria (81%) informou que os demais sócios da empresa sabem dos
riscos tributários da empresa.
A maioria (69%) e a metade (50%) afirmaram, respectivamente, que o Controller e o
CFO da Holding ABC sabem dos riscos tributários da empresa. A maioria (56%) e um pouco
menos da metade (44%) informaram, respectivamente, que o Controller e o CFO da Holding
lhes passaram algumas diretrizes tributárias, quando o Kinea entrou no Grupo ABC. A
maioria (56%) e um pouco menos da metade (44%) afirmaram que o Controller e o CFO da
Holding monitoram a empresa, em bases mensais, para ver se estão conseguindo atingir os
limites de riscos estabelecidos pelo conselho de administração, via Kinea.
A Tabela 8, elaborada pelo pesquisador com base no conteúdo do Quadro 5, evidencia
a relação percentual entre a quantidade de vezes em que a resposta foi citada pelos
entrevistados quando perguntados se o conselho de administração estabelece o apetite, a
tolerância e, consequentemente, o perfil de risco tributário (ou corporativo) da empresa em
relação ao total de entrevistados.
Tabela 8: Percentual que a resposta foi citada, quanto se o CA estabelece apetite, tolerância e perfil de risco tributário
(ou corporativo)

APETITE, TOLERÂNCIA E PERFIL DE RISCO Africa Bferraz CDN

Por escrito e de forma estruturada, entendo
1
que não
Os demais sócios da empresa sabem dos
0
riscos tributários da empresa
O Controller da Holding sabe dos riscos
1
tributários da empresa
O Controller da Holding nos passou algumas
diretrizes tributárias, depois que o Kinea
1
entrou no Grupo ABC
O Controller da Holding monitora a
empresa, em bases mensais, para ver se
1
estamos conseguindo atingir os limites de
riscos estabelecidos pelo CA, via Kinea
O CFO da Holding sabe dos riscos tributários
0
da empresa
O CFO da Holding nos passou algumas
diretrizes tributárias, depois que o Kinea
0
entrou no Grupo ABC
O CFO da Holding monitora a empresa, em
bases mensais, para ver se estamos
0
conseguindo atingir os limites de riscos
estabelecidos pelo CA, via Kinea
O Presidente da Holding sabe dos riscos
1
tributários da empresa
Os demais sócios da empresa não sabem dos
1
riscos tributários da empresa
Total de Procedimentos Utilizados pela
6
Empresa
Percentual do Total de Procedimentos
60%
Utilizados pela Empresa

DM9

DM9
Rio

DM9 Sul Interbrand Loducca Newstyle

Pereira
Rocker Sunset
& O'Dell

Tudo

CSC

P e rc e n tu a l
re la tivo à
Qu a n tid a d e
q u a n tid a d e
d e ve z e s e m
d e ve z e s e m
que a
Holding Holding
que a
re s p o s ta fo i
re s p o s ta fo i
ABC
ABC
c ita d a e m
c ita d a e m
CCO
CFO
re la ç ã o a o
re la ç ã o a o
to ta l d e
to ta l d e
e n tre vis ta d o s
e n tre vis ta d o
s

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

16

100%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

13

81%

0

0

1

1

1

1

1

0

1

0

0

1

1

1

1

11

69%

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

0

9

56%

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

0

9

56%

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

8

50%

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

1

7

44%

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

1

7

44%

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

4

25%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

13%

5

5

5

5

5

5

6

5

6

5

5

5

4

7

7

50%

50%

50%

50%

50%

50%

60%

50%

60%

50%

50%

50%

40%

70%

70%

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador
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O não estabelecimento, pelo conselho de administração, do apetite, da tolerância e,
consequentemente, do perfil de risco tributário (ou corporativo) da empresa, por escrito e de
forma estruturada, não vai ao encontro do que dispõe a literatura, pois o conselho de
administração deve assegurar-se de que a diretoria identifica, preventivamente – por meio de
um sistema de informações adequado – e lista os principais riscos aos quais a organização está
exposta, além da sua probabilidade de ocorrência, a exposição financeira consolidada a esses
riscos e as medidas e os procedimentos adotados para sua prevenção ou mitigação. (IBGC,
2009, p. 31).

4.2.3.13. Da Pergunta 13:


Existe interação entre a diretoria e o conselho de administração,
quando da elaboração, revisão e monitoramento do MEGRT (ou
MGRC), de modo que o GRTrib (ou GRCorp) seja retroalimentado?

O Quadro 6 evidencia as respostas obtidas dos entrevistados, literalmente transcritas,
quando questionados se existe interação entre a diretoria e o conselho de administração,
quando da elaboração, revisão e monitoramento do MEGRT (ou MGRC), de modo que o
GRTrib (ou GRCorp) fosse retroalimentado.

Quadro 6: Respostas à Pergunta 13.
Africa

O Conselho de Administração é do ABC, mas há um sócio da AFRICA que faz parte do Conselho, como
convidado. O Presidente da AFRICA também está no Conselho. Percebo que existe alguma interação,
ainda que informal. O Controller da Holding interage comigo.

DM9,
DM9Sul,
DM9Rio
eInterbrand

Informalmente. A DM9DDB tem um convidado no Conselho de Administração. E o Controller da Holding
interage com a gente, mensalmente. Posso dizer que há alguma retroalimentação, sim. Mas, não de forma
proposital ou estruturada.

Loducca

De maneira formal e estruturada, não. A coisa é meio que informal. O que existe é um Acordo de Sócios
entre a Holding ABC e os demais sócios da LODUCCA definindo várias diretrizes no sentido do que pode
e o que não poder ser feito sem a participação da Holding ABC, mas não do ponto de vista tributário.
Procuro interagir com o Controller da Holding.

Pereira
O’Dell

Newstyle

&

Sim, mas é informal. A coisa é meio que informal. Penso que a PEREIRA & O‟DELL de São Francisco é
que deve interagir mais com a Holding ABC. Eu reporto para eles e eles reportam para o Holding ABC. A
interação local e interna que existe hoje é entre eu e o pessoal do CSC. Eles é que me dizem inclusive o
que passou a ser diretriz em função da entrada do Kinea no Grupo ABC. Converso muito com o CFO da
Holding.
Há interação entre os sócios da NEWSTYLE. A conversa é muito aberta. A retroalimentação ocorre
naturalmente, ainda que informalmente. Eles lá na Holding têm uma percepção que a NEWSTYLE é
estruturada; não é uma empresa perdida. Há uma troca mensal de informações, com o CFO da Holding.
Falamos com ele sobre o resultado, falamos sobre questões tributárias também. Quando digo que não dá
para fazer, eles insistem, mas nós temos que atender os dois lados. É agora. Agora, não. Agora, não dá
ainda. Calma! Nós vamos chegar lá. Eu também gostaria, mas ainda não dá para fazer isto, ou desta forma.
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Sunset
Rocker

e

Há interação entre os sócios da SUNSET. Nós aqui conversamos sobre riscos tributários. O Presidente
entende o que eu falo sobre assuntos tributários. A Holding ABC, através do seu CFO, interage com a
gente, mensalmente. Assim, penso que a retroalimentação ocorre, mas muito informalmente.

Tudo

Não há interação entre os sócios da TUDO, no que se refere a riscos tributários. Nós aqui não conversamos
sobre riscos tributários. Eles não entendem nada de tributos. Um ou outro assunto é repassado para eles,
especialmente em relação às diretrizes que têm sido passadas pelo Conselho em função da entrada do
Kinea. O Controller da Holding interage com a gente, mensalmente, através do seu Controller. Assim, a
retroalimentação ocorre de alguma forma, ainda que de maneira não formal.

BFerraz

Não há interação aqui sobre riscos tributários. Nós aqui não conversamos sobre riscos tributários. Já
fizemos isto no passado. Eles não entendem muito de tributos. A não ser as diretrizes que foram passadas
pelo Conselho, através do CFO, por conta da entrada do Kinea. Mensalmente, o Controller da Holding
interage com a gente. Então, a retroalimentação, de certa forma, ocorre, ainda que informalmente.

CDN

Existe é um Conselho de Sócios aqui na CDN. Sempre que eu acho necessário, converso com eles, mas
numa abordagem não tão profunda. Com o Conselho de Administração da Holding ABC interagimos
indiretamente, via o CFO da Holding.

CSC

De maneira formal e estruturada, não. A coisa é informal. A não ser pontos específicos que foram
identificados pelo Kinea conforme eu já mencionei. O Controller da Holding ABC disseminou os assuntos
específicos pelas empresas do Grupo. Mas, são coisas pontuais.

Holding
ABC – CCO

Como eu disse na resposta da questão anterior, é sempre uma conversa informal, salvo o que o Kinea
levantou sobre potenciais riscos tributários. Aí, passou sim algumas diretrizes, baseados no Due Diligence
que foi feito. É com base nessas diretrizes que converso e cobro resultado das empresas, nas reuniões
mensais em que discutimos resultado e orçamento. Depois das reuniões mensais e quando há reunião do
Conselho de Administração, faço um relato do que conversei com a administração das empresas. Assim,
considero que há um processo de retroalimentação, ainda que informal e não estruturado.

Holding
ABC - CFO

O Conselho diretamente, não. Quem faz tal interação são o CFO e o CCO da Holding. Com base nos
pontos levantados pelo Kinea fazemos follow-up nas empresas. Nas reuniões do Conselho de
Administração, fazemos um resumo das nossas conversas com a administração das empresas. Ou seja, de
certa forma, o processo é retroalimentado, ainda que de maneira amadorística.
Fonte: Elaborado pelo Pesquisador

Das respostas obtidas dos 16 executivos entrevistados o pesquisador pode observar o
seguinte:


56% afirmaram que a interação entre a diretoria e o conselho de administração,
quando da elaboração, revisão e monitoramento do MEGRT (ou MGRC), de modo
que o GRTrib (ou GRCorp) fosse retroalimentado ocorre de maneira informal e
não estruturada, via Controller da Holding, que se reune, mensalmente, com o
Presidente e o Diretor Financeiro da empresa (9/16);



44% afirmaram que a interação ocorre de maneira informal e não estruturada, via
CFO da Holding, que se reune, mensalmente, com o presidente e o diretor
financeiro da empresa (7/16);



As demais respostas consideradas encontram-se numa faixa que variava entre 13%
(2/16) e 31% (5/16) e, porisso, não são aqui destacados pelo pesquisador, embora
constem da Tabela 9.
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Em síntese, pode-se verificar, por meio da análise das respostas dadas pelos executivos
entrevistados, que a maioria (56%) e um pouco menos da metade (44%) afirmaram,
respectivamente, que a interação entre a diretoria e o conselho de administração, quando da
elaboração, revisão e monitoramento do MEGRT (ou MGRC), de modo que o GRTrib (ou
GRCorp) fosse retroalimentado ocorre de maneira informal e não estruturada, via Controller e
CFO da Holding, que se reunem, mensalmente, com o presidente e o diretor financeiro da
empresa.
A Tabela 9, elaborada pelo pesquisador com base no conteúdo do Quadro 6, evidencia
a relação percentual entre a quantidade de vezes em que a resposta foi citada pelos
entrevistados quando perguntados se existe interação entre a diretoria e o conselho de
administração, quando da elaboração, revisão e monitoramento do MEGRT (ou MGRC), de
modo que o GRTrib (ou GRCorp) fosse retroalimentado, em relação ao total de entrevistados.
Tabela 9: Percentual que a resposta foi citada, quanto se existe interação entre a diretoria e o CA, na
elaboração, revisão e monitoramento do MEGRT (ou MGRC), para que o GRTrib (ou GRCorp) seja
retroalimentado.

INTERAÇÃO entre a Diretoria e o Conselho
Africa Bferraz CDN
de Administração - CA (Questão 13)

A interação é informal e de maneira não
estruturada, via Controller da Holding, que
se reune mensalmente com o Presidente e o
Diretor Financeiro da empresa
A interação é informal e de maneira não
estruturada, via CFO da Holding, que se
reune mensalmente com o Presidente e o
Diretor Financeiro da empresa
Um sócio da empresa é membro do CA
Um sócio da empresa participa do CA como
convidado
Faço a ponte entre o que converso
mensalmente nas empresas e o CA e viceversa
Total de Procedimentos Utilizados pela
Empresa
Percentual do Total de Procedimentos
Utilizados pela Empresa

DM9

DM9
Pereira
DM9 Sul Interbrand Loducca Newstyle
Rocker Sunset Tudo
Rio
& O'Dell

CSC

Qua ntida de
de ve ze s e m
que a
Holding Holding
re s po s ta fo i
ABC
ABC
c ita da e m
CCO
CFO re la ç ã o a o
to ta l de
e ntre vis ta do s

P e rc e ntua l
re la tivo à
qua ntida de
de ve ze s e m
que a
re s po s ta fo i
c ita da e m
re la ç ã o a o
to ta l de
e ntre vis ta do
s

1

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

0

9

56%

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

1

7

44%

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

3

19%

1

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

31%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

13%

3

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

3

3

60%

20%

20%

40%

40%

40%

40%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

60%

60%

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador

A não interação entre a diretoria e o conselho de administração, quando da
elaboração, revisão e monitoramento do MEGRT (ou do MGRC), de modo que o GRTrib (ou
do GRCorp) fosse retroalimentado, de maneira formal e estruturada, não vai ao encontro do
que dispõe a literatura. Pois, para que o conselho de administração possa efetivamente
identificar, priorizar e garantir a gestão eficaz da exposição da organização aos diversos riscos
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que podem afetar o seu negócio, deve apresentar uma atitude proativa, requerendo
informações baseadas no GRCorp. Isto se tornará possível na medida em que os conselheiros
tenham conhecimento suficiente sobre o tema e consigam avaliar os modelos, ferramentas e
medidas utilizadas (IBGC, 2007, p. 11).

4.2.3.14. Da Pergunta 14:


Caso afirmativo, em que periodicidade ocorre esta interação?

O Quadro 7 evidencia as respostas obtidas dos entrevistados, literalmente transcritas,
quando questionados a respeito da periodicidade em que ocorre esta interação.
Quadro 7: Respostas dos entrevistados quando questionados a respeito da periodicidade em que ocorre esta
interação
Africa

O Controller e o CFO da Holding ABC todos os meses vêm saber como estão os resultados. Quando
julgamos necessário, falamos sobre algum tema tributário. Mas, como já disse, a AFRICA tem
representantes no Conselho de Administração da Holding ABC.

DM9,
DM9Sul,
DM9Rio
e
Interbrand

Em bases mensais a Holding do ABC vem aqui para fazer as suas verificações. Falamos sobre temas
fiscais.

Loducca

Como já falei, fomos chamados para uma reunião há alguns meses. Não sei se seremos chamados outra
vez. Mas, o Controller e o CFO da Holding ABC, em bases mensais, vêm saber a quantas andam os
resultados, se estamos cumprindo as metas. Quando necessário, falamos sobre questões tributárias.

Pereira
O’Dell

&

Com os sócios, no mínimo, mensalmente. O CFO da Holding ABC em bases mensais vêm saber dos
resultados. Vez por outra, falamos sobre questões tributárias.

Newstyle

Sunset
Rocker

O Controller e o CFO da Holding ABC, em bases mensais, vêm saber como estão os resultados e metas.
Aí também discutimos sobre assuntos tributários.

e

Com os sócios não há periodicidade determinada. O Controller da Holding ABC em bases mensais vêm
aqui discutir os resultados. Falamos também sobre riscos fiscais, quando sinto a necessidade, ou ele.

Tudo

Como disse na resposta anterior, na TUDO não. Mas, com o Controller da Holding, em bases mensais.

BFerraz

Com o Controller da Holding, mensalmente.

CDN

Em bases mensais, tanto com os sócios da CDN, quanto com a Holding ABC.

CSC

Sempre que o Controller da Holding julga necessário, fala conosco sobre riscos tributário. Da mesma
forma, fazemos o mesmo. Levamos para ele temas fiscais que entendemos poderem representar risco
tributário.

Holding
ABC – CCO

Sempre que julgo necessário, nas reuniões mensais falo sobre questões tributárias. Por sua vez, a
administração das empresas também traz a mim alguma preocupação tributária que tenham. Eu e o CFO
da Holding ABC interagimos bem com o Presidente da Holding e com o Conselho de Administração.

Holding
ABC - CFO

Eu e o CCO da Holding ABC fazemos um bom “link” com o Conselho de Administração, o Presidente da
Holding e com a administração das empresas, ao menos, mensalmente.
Fonte: Elaborado pelo Pesquisador
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Das respostas obtidas dos 16 executivos entrevistados o pesquisador pode observar o
seguinte:


50% afirmaram que a periodicidade da interação entre a diretoria e o conselho de
administração, quando da elaboração, revisão e monitoramento do MEGRT (ou
MGRC), de modo que o GRTrib (ou GRCorp) fosse retroalimentado, ocorre
através do Controller da Holding ABC, mensalmente (8/16);



44% afirmaram que a periodicidade da referida interação ocorre nas reuniões do
conselho de administração (7/16);



44% afirmaram que a periodicidade da referida interação ocorre através do CFO da
Holding ABC, mensalmente (7/16);



As demais respostas consideradas encontram-se na faixa de 6% (1/16) e, porisso,
não são aqui destacados pelo pesquisador, embora constem da Tabela 10.

Em síntese, pode-se verificar, por meio da análise das respostas dadas pelos executivos
entrevistados, que a maioria (56%) e um pouco menos da metade (44%) afirmaram,
respectivamente, que a interação entre a diretoria e o conselho de administração, quando da
elaboração, revisão e monitoramento do MEGRT (ou MGRC), de modo que o GRTrib (ou
GRCorp) fosse retroalimentado ocorre através do Controller e do CFO da Holding ABC,
mensalmente. Um pouco menos da metade (44%) afirmaram que a periodicidade da referida
interação ocorre nas reuniões do conselho de administração. Neste caso, em função de a
empresa ter um membro ou um convidado no conselho de administração.
A Tabela 10, elaborada pelo pesquisador com base no conteúdo do Quadro 7,
evidencia a relação percentual entre a quantidade de vezes em que a resposta foi citada pelos
entrevistados quando perguntados em que periodicidade ocorre a interação entre a diretoria e
o conselho de administração, quando da elaboração, revisão e monitoramento do MEGRT (ou
MGRC), de modo que o GRTrib (ou GRCorp) fosse retroalimentado, em relação ao total de
entrevistados.
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Tabela 10: Percentual que a resposta foi citada, quanto em que periodicidade ocorre interação da diretoria e
o CA, na elaboração, revisão e monitoramento do MEGRT (ou MGRC), para que o GRTrib (ou GRCorp)
seja retroalimentado.

PERIODICIDADE da INTERAÇÃO

Africa Bferraz CDN DM9

DM9
Pereira
DM9 Sul Interbrand Loducca Newstyle
Rocker Sunset Tudo
Rio
& O'Dell

Quantidade
de ve ze s e m
que a
Holding Holding
re sposta foi
CSC ABC ABC
c itada e m
CCO CFO re laç ão ao
total de
e ntre vistados

Pe rc e ntual
re lativo à
quantidade
de ve ze s e m
que a
re sposta foi
c itada e m
re laç ão ao
total de
e ntre vistado
s

Através do Controller da Holding,
mensalmente

1

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0

8

50%

Com o CA, em suas reuniões

1

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

7

44%

Através do CFO da Holding, mensalmente

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

1

7

44%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

6%

2

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

67%

33%

33%

67%

67%

67%

67%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

67%

67%

Através do Controller da Holding, sempre
que ele ou eu julgamos necessário
Total de Procedimentos Utilizados pela
Empresa
Percentual do Total de Procedimentos
Utilizados pela Empresa

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador

A maneira como há a interação entre o conselho e a diretoria (e não, a periodicidade
em si) não vai ao encontro do que dispõe a literatura (ver inferência e comparação com o
referencial teórico às Perguntas 12 e 13), tendo em vista que ocorre apenas em relação à três
empresas do Grupo ABC (AFRICA, DM9 e a Holding ABC), ou seja, em apenas 21% do
total de empresas. Nos demais casos, a interação ocorre de maneira indireta, através do
Controller e do CFO da Holding ABC.

4.2.3.15. Da Pergunta 15:


A empresa sofreu algum tipo de autuação fiscal? Neste caso, a empresa
tinha conhecimento da existência da situação motivadora da autuação?
No caso de haver algum recurso ou procedimento de informações
gerenciais para identificação dos riscos tributários, ele foi
implementado antes ou depois da autuação?

O Quadro 8 evidencia as respostas obtidas dos entrevistados, literalmente transcritas,
quando questionados se a empresa sofreu algum tipo de autuação fiscal. Em caso positivo, se
a empresa tinha conhecimento da existência da situação motivadora da autuação. E, no caso
de haver algum recurso ou procedimento de informações gerenciais para identificação dos
riscos tributários, se foi implementado antes ou depois da autuação.
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Quadro 8: Respostas à Pergunta 15.
Africa

Despachos decisórios motivados por erros de preenchimento de declarações ou falta de documento em
períodos não muito recentes. Ou seja, não foram emitidos por que há um risco fiscal envolvido. Nunca
pensamos em desenvolver informação gerencial para este tipo de coisa. Volta e meia eu tomo um susto
danado. Mas, é coisa que vem do passado. Da época do contador anterior. Agora, auto de infração lavrado
por fiscal, não. Fico com medo porque eu não fico com um documento aqui. Vai tudo para o CSC. Esta
coisa me incomoda por que não está no meu controle. Mas, não criei procedimentos novos.

DM9,
DM9Sul,
DM9Rio
e
Interbrand

Alguns despachos decisórios. Eu não imaginava que estivesse errado. Mesmo porque eu não estava aqui
na época. É coisa da época do contador anterior. A maioria por erro de preenchimento. Nunca pensamos
em desenvolver informação gerencial para este assunto. As autuações fiscais a gente sabia sim que poderia
acontecer, pelo modo que o planejamento fiscal foi implementado. Mas, foi decisão tomada pelo sócio
controlador, à época.

Loducca

Só notificação eletrônica. Não tenho informação gerencial para isto, nem antes nem depois. Às vezes o
valor é tão baixo que é melhor pagar. Agora, auto de infração lavrado por fiscal, não temos.

Pereira
O’Dell

&

O histórico de autuações aqui na NEWSTYLE é zero.

Newstyle
Sunset
Rocker

Até agora não sofremos autuação alguma. Até porque a empresa é muito nova. Não temos nada de forma
estruturada para identificar riscos tributários.

e

A gente sempre soube que a nossa atividade tem um risco. Certa vez, aconteceu um questionamento fiscal
que eu já sabia que poderia acontecer e aconteceu. Hoje, a gente procura adotar algumas ações preventivas.
Não adotei nada novo antes, ou depois do questionamento.

Tudo

A gente sempre soube que a nossa atividade tem um risco. Sabíamos que podíamos ser autuados, em
função do repasse. Evento não é propaganda e publicidade. Logo, o tratamento tributário é diferente. Mas,
a gente decidiu usar o mesmo tratamento. Os clientes também já não estão aceitando mais o repasse
quando se trata de evento. Tem até cliente que mandou bitributar. Ou seja, a autuação fiscal que ocorreu
nós já sabíamos que poderia ocorrer. O Presidente da TUDO sabe do auto de infração. Ele sabe do valor
envolvido. O auto de infração é de 2007 no valor de R$ 300.000,00. Mas, não há nada específico antes ou
depois da autuação. No mais, despachos decisórios de períodos mais antigos.

BFerraz

Evento não é propaganda e publicidade. E nós aqui faturamos alguns serviços que são Evento, como
Propaganda e Publicidade. A gente sempre soube que não era e que há risco porque o tratamento tributário
não é o mesmo nos dois casos. A BFERRAZ está sob fiscalização, no momento. Tenho quase certeza que
seremos autuados. Mas, nós e a Holding já sabíamos do risco, ainda que a empresa venha a ser autuada.
Sempre achamos defensável caso viessemos a ser autuados. De qualquer modo, andamos fazendo alguns
ajustes em cláusulas contratuais para melhorar a precisão quanto à prestação dos nossos serviços. Há
despachos decisórios também, mas relacionados a eventos do passado.

CDN

Uma ou outra notificação eletrônica. Mas, por algum preenchimento errado, ou por erro de cruzamento da
própria Receita Federal. Nunca desenvolvemos informação gerencial para isto. Às vezes o valor é tão
baixo que é melhor pagar. Agora, auto de infração lavrado por fiscal, não. Autuação é zero.

CSC

Na maioria são despachos decisórios de períodos mais antigos e não, autos de infração. Temos poucos
autos de infração. Erros de preenchimento nosso, ou mesmo de processamento das informações pela
Receita Federal. Não desenvolvemos informação gerencial para isto. Alguns procedimentos foram
implementados após o auto de infração. Por exemplo, padronização de contratos, ampliação do escopo de
contratos, etc.

Holding
ABC – CCO

Não tenho tido surpresas, como tinha no passado, relacionadas a autos de infração. O que algumas
empresas do Grupo têm recebido são despachos decisórios (notificações eletrônicas) emitidos pelos
computadores da Receita Federal, relativos a momentos do passado; não, autos de infração emitidos por
fiscais em visitas presenciais. São erros de preenchimento nosso, ou mesmo de processamento das
informações pela Receita Federal. Temos poucos autos de infração. O Grupo não desenvolveu informação
gerencial nem antes nem depois. Salvo, algumas padronizações que fizemos em contratos, para suportar
melhor os serviços que contratamos e para os quais somos contratados.
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Holding
ABC – CFO

Quem cuida disto é o CSC, O CCO da Holding e a administração das empresas. Prefiro não me manifestar
a respeito.
Fonte: Elaborado pelo Pesquisador

Das respostas obtidas dos 16 executivos entrevistados o pesquisador pode observar o
seguinte:


50% afirmaram que a empresa recebeu despachos decisórios (notificações
eletrônicas do Fisco Federal) e que não sabiam da possibilidade deles, nem
tomaram a iniciativa de desenvolver algum recurso ou procedimento de
informação gerencial, antes ou depois que os receberam (8/16);



31% afirmaram que a empresa recebeu autos de infração lavrados presencialmente
pelo auditor fiscal e que sabiam da possibilidade deles, mas não tomaram a
iniciativa de desenvolver algum recurso ou procedimento de informação gerencial,
antes ou depois que receberam os autos de infração (5/16).

Em síntese, pode-se verificar, por meio da análise das respostas dadas pelos executivos
entrevistados, que exatamente a metade afirmou que a empresa apenas recebeu despachos
decisórios e que não sabiam da possibilidade deles, nem tomaram a iniciativa de desenvolver
algum recurso ou procedimento de informação gerencial, antes ou depois que os receberam. E
menos da metade (31%) afirmaram que a empresa recebeu autos de infração e que sabiam da
possibilidade deles, mas não tomaram a iniciativa de desenvolver algum recurso ou
procedimento de informação gerencial, antes ou depois que os receberam.
A Tabela 11, elaborada pelo pesquisador com base no conteúdo do Quadro 8,
evidencia a relação percentual entre a quantidade de vezes em que a resposta foi citada pelos
entrevistados quando perguntados se a empresa sofreu algum tipo de autuação fiscal. Em
caso positivo, se a empresa tinha conhecimento da existência da situação motivadora da
autuação. E, no caso de haver algum recurso ou procedimento de informações gerenciais para
identificação dos riscos tributários, se foi implementado antes ou depois da autuação, em
relação ao total de entrevistados.
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Tabela 11: Percentual que a resposta foi citada, quanto se, quando a empresa sofreu autuação fiscal,
conhecia a situação motivadora e se algum recurso ou procedimento de informações gerenciais foi
implementado antes ou depois.

AUTUAÇÃO FISCAL

Africa Bferraz CDN DM9

Despachos Decisórios, que são notificações
eletrônicas do Fisco Federal. Não sabíamos
antes, nem tomamos a iniciativa de
desenvolver algum recurso ou procedimento
de informação gerencial, nem antes nem
depois
Auto de Infração lavrado presencialmente
pelo Auditor Fiscal. Sabíamos que poderia
ocorrer, mas não desenvolvemos recurso ou
procedimento para isto
Total de Procedimentos Utilizados pela
Empresa
Percentual do Total de Procedimentos
Utilizados pela Empresa

DM9
Pereira
DM9 Sul Interbrand Loducca Newstyle
Rocker Sunset Tudo
Rio
& O'Dell

CSC

Qua ntida de
de ve ze s e m
que a
Holding Holding
re s po s ta fo i
ABC
ABC
c ita da e m
CCO CFO re la ç ã o a o
to ta l de
e ntre vis ta do s

P e rc e ntua l
re la tivo à
qua ntida de
de ve ze s e m
que a
re s po s ta fo i
c ita da e m
re la ç ã o a o
to ta l de
e ntre vis ta do
s

1

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

1

0

8

50%

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

5

31%

1

1

1

2

0

0

0

1

0

0

0

1

2

2

2

0

50%

50%

50%

100%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

50%

100%

100%

100%

0%

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador

A falta de algum recurso ou procedimento de informação gerencial, antes ou depois de
despachos decisórios e de autos de infração, não vai ao encontro do que dispõe o referencial
teórico. A adoção de um MGRC é percebida como uma ferramenta de gestão necessária,
capaz de criar uma cultura de prevenção para mitigar os riscos e gerar oportunidades para os
negócios, apoiada em uma estrutura de controles internos fortes e eficazes (SÁ, 2009). Tal
afirmação ganha importância, já que, do ponto de vista de fiscalização, arrecadação e combate
à sonegação, as autoridades fiscais vêm ganhando eficiência e sofisticação tecnológica,
principalmente após a instituição do SPED (Decreto n. 6.022 e IN RFB n.787, 2007), o que
aumenta a possibilidade de detecção de erros na escrituração fiscal dos contribuintes e a
consequente emissão de despachos decisórios e de autos de infração.

4.2.3.16. Da Pergunta 16:


O conselho de administração e a diretoria executiva recebem relatórios
periódicos abordando os riscos tributários e sua evolução?

O Quadro 9 evidencia as respostas obtidas dos entrevistados, literalmente transcritas,
quando questionados se o conselho de administração e a diretoria executiva recebem
relatórios periódicos abordando os riscos tributários e sua evolução.
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Quadro 9: Respostas à Pergunta 16
Africa

Não temos relatórios internos. O que recebemos são os relatórios enviados pela consultoria tributária
externa, por conta das revisões que ela faz. Também recebemos as atas das reuniões bimensais do comitê
fiscal. A Holding ABC também recebe relatórios de posicionamento dos processos jurídicos e da auditoria
da KPMG.

DM9,
DM9Sul,
DM9Rio
e
Interbrand

Não que sejam gerados por nós dentro de casa. Recebemos, eu e o Controller da Holding e o Diretor do
CSC relatórios enviados pela consultoria externa. A KPMG envia o parecer para a Holding. A E&Y para o
Kinea. Fora os relatórios dos advogados externos os processos judiciais. E as atas das reuniões bimensais
do comitê fiscal.

Loducca

Gerados internamente, não. Eu, o Controller da Holding ABC e o Diretor do CSC recebemos relatórios
semestrais da revisão de carga tributária e anual de revisão de declaração de imposto de renda, que são
enviados pela consultoria externa. Ela também envia as atas do comitê fiscal. Além disto, a Holding recebe
o parecer da KPMG. A Holding também recebe relatórios dos advogados externos a respeito do
andamento dos processos.

Pereira
O’Dell

&

Nunca falamos na necessidade de sua geração e envio. Lá na Holding ABC e lá no CSC fiquei sabendo
que recebem os relatórios que são enviados pela consultoria tributária externa. Nunca os recebi. Só recebo
as atas do comitê fiscal, mesmo não tendo estado participando das reuniões.

Newstyle

Sunset
Rocker

Apenas os relatórios enviados pela consultoria tributária externa, mas eu ainda não tive acesso. Recebo as
atas das reuniões bimensais do comitê fiscal também.

e

Nunca fiz ou fui cobrado por relatórios internos. Agora, a consultoria tributária envia seus relatórios para o
Controller da Holding ABC e para o Diretor do CSC. Não tenho recebido esses relatórios. Só recebo as
atas do comitê fiscal. Além disto, a Holding recebe o parecer da KPMG. O que eu sempre recebo são as
atas das reuniões do comitê fiscal.

Tudo

Internos, não. Externos somente os que a empresa de consultoria tributária emite; inclusive, as atas do
comitê fiscal. Ou de algum advogado, quando demandado. A KPMG também envia o seu relatório, para a
Holding, da auditoria que realiza.

BFerraz

Relatórios internos não existem. Relatórios externos, só aqueles que são emitidos pelos advogados
externos e pela consultoria tributária externa, bem como as atas do comitê fiscal. A auditoria externa envia
um relatório para a Holding, relativo aos seus trabalhos de auditoria.

CDN

Nunca desenvolvemos relatórios internos com esta finalidade. Relatórios externos, só do consultor
tributário ou da auditoria. Sei que a Holding do ABC recebe relatórios que são enviados pela consultoria
externa. Mas, como já falei, ainda não é o caso da CDN, pois não estamos no CSC, nem das reuniões do
Comitê Fiscal já participamos. Nem mesmo as atas.

CSC

Nunca nos solicitaram. O meu Coordenador prepara uma planilha de controle de todos os processos
administrativos e judiciais em andamento. Envia-o também para o nosso Jurídico. Externamente, eu, o
Controller que é da Holding e o Diretor Financeiro de cada empresa do Grupo recebemos relatórios
semestrais da revisão de carga tributária e anual de revisão de declaração de imposto de renda, que são
preparados pela consultoria externa, que também envia mensalmente as atas das reuniões do comitê fiscal.
Além disto, a Holding recebe o parecer da KPMG e relatórios dos advogados externos a respeito do
andamento dos processos. Ou algum parecer jurídico específico.

Holding
ABC – CCO

Interno, só o Book que preparo com informações gerenciais das empresas, quase sempre sem informações
de natureza tributária. Externamente, eu, o Diretor do CSC e os Diretores Financeiros das empresas
recebemos relatórios das revisões realizadas pela consultoria externa. Aqui na Holding recebemos o
parecer de auditoria emitido pela KPMG e os relatórios dos advogados. Todos os participantes do comitê
fiscal (eu, os diretores financeiros e gerentes financeiros das empresas e o diretor do CSC) recebemos as
atas das reuniões do comitê fiscal. Além disto, recebo pareceres jurídicos que a Holding ABC encomenda
a escritórios de advocacia.

Holding
ABC - CFO

Interno, só o relatório mensal que preparamos aqui na Holding, com a ajuda dos Diretores Financeiros das
empresas, no qual raramente há informações de natureza tributária. Sei também que, externamente, os
Diretores Financeiros das empresas, o Diretor do CSC e o CCO da Holding receberam relatórios das
revisões realizadas pela consultoria externa, mas não me envolvo com isto. Tenho acesso e leio o parecer
de auditoria emitido pela KPMG e os relatórios dos advogados.
Fonte: Elaborado pelo Pesquisador
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Das respostas obtidas dos 16 executivos entrevistados o pesquisador pode observar o
seguinte:


100% afirmaram que a empresa não produz relatórios internos que abordem riscos
tributários e sua evolução (16/16);



94% informaram que a empresa de consultoria tributária envia, anualmente, o
relatório de revisão da declaração de imposto de renda para o controller da
Holding e o diretor da CSC (15/16);



88% afirmaram que a empresa de consultoria tributária envia, bimensalmente, a
ata das reuniões bimensais do comitê fiscal para o diretor financeiro da empresa, o
controller da Holding, o diretor do CSC e demais participantes da reunião (14/16);



81% informaram que a Holding recebe, anualmente, relatório da auditoria externa
(13/16);



69% informaram que a Holding recebe, mensalmente, relatórios de advogados
externos, a respeito do andamento dos processos judiciais (11/16);



63% informaram que a empresa de consultoria tributária envia, semestralmente, o
relatório de revisão de carga tributária para o diretor financeiro da empresa, o
controller da Holding e o diretor do CSC. (10/16);



As demais respostas consideradas encontram-se na faixa de 31% (5/16) e, porisso,
não são aqui destacadas pelo pesquisador, embora constem da Tabela 12.

Em síntese, pode-se verificar, por meio da análise das respostas dadas pelos executivos
entrevistados, que a maioria absoluta (100%) afirmou que a empresa não produz relatórios
internos que abordem riscos tributários e sua evolução.
A grande maioria (94%, 88% e 81%, respectivamente) informou que: (i) a empresa de
consultoria tributária envia, anualmente, o relatório de revisão da declaração de imposto de
renda para o controller da Holding e o diretor da CSC; (ii) a empresa de consultoria tributária
envia, bimensalmente, a ata das reuniões bimensais do comitê fiscal para o diretor financeiro
da empresa, o controller da Holding, o diretor do CSC e demais participantes da reunião
(14/16); e, (iii) a Holding recebe, anualmente, relatório da auditoria externa;
A maioria (69% e 63%, respectivamente) informou que; (i) a Holding recebe,
mensalmente, relatórios de advogados externos, a respeito do andamento dos processos
judiciais (11/16); e, (ii) a empresa de consultoria tributária envia, semestralmente, o relatório
de revisão de carga tributária para o diretor financeiro da empresa, o controller da Holding e o
diretor do CSC.
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A Tabela 12, elaborada pelo pesquisador com base no conteúdo do Quadro 9,
evidencia a relação percentual entre a quantidade de vezes em que a resposta foi citada pelos
entrevistados quando perguntados se o conselho de administração e a diretoria executiva
recebem relatórios periódicos abordando os riscos tributários e sua evolução.
Tabela 12: Percentual que a resposta foi citada, quanto se CA e a diretoria executiva recebem relatórios
periódicos sobre riscos tributários e sua evolução.

RELATÓRIOS PERIÓDICOS

Não produzimos relatórios internos que
abordem riscos tributários e sua evolução
A consultoria tributária envia anualmente, o
relatório de revisão da declaração de imposto
de renda para o controller da Holding e o
diretor da CSC.
A consultoria tributária envia
bimensalmente, a ata das reuniões bimensais
do comitê fiscal para o diretor financeiro da
empresa, o controller da Holding, o diretor do
CSC e demais participantes da reunião
A Holding recebe anualmemte relatório da
auditoria externa
A Holding recebe mensalmente relatórios de
advogados externos, a respeito do andamento
dos processos judiciais
A consultoria tributária envia
semestralmente o relatório de revisão de
carga tributária para o diretor financeiro da
empresa, o controller da Holding e o diretor
do CSC.
A consultoria tributária envia
semestralmente o relatório de revisão de
carga tributária para o controller da Holding
e o diretor do CSC.
Total de Procedimentos Utilizados pela
Empresa
Percentual do Total de Procedimentos
Utilizados pela Empresa

Africa Bferraz CDN
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

16

100%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

15

94%

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

14

88%

1

1

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

13

81%

1

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

11

69%

1

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

0

10

63%

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

5

31%

6

6

3

6

6

6

6

6

4

4

5

5

6

6

6

3

86%

86%

43%

86%

86%

86%

86%

86%

57%

57%

71%

71%

86%

86%

86%

43%

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador

A falta de produção, pela empresa, de relatórios internos que abordem riscos
tributários e sua evolução, não vai ao encontro do que dispõe a literatura, especialmente se
considerando que a empresa dispõe de aparato tecnológico que deveria estar apto a gerá-los.
Frezatti et al (2009) explica que o SIG é operacionalizado através de aparatos tecnológicos,
como o Enterprise Resource Planing (ERP) e que tal aparato deve fazer chegar aos seus
usuários, as informações entendidas como necessárias à tomada de decisão, através de
relatórios que estiver apto a gerar.
A produção de relatórios externos emitidos pelas empresas de consultoria, advocacia
e auditoria vai ao encontro do que dispõe a literatura. Pois, os relatórios contem informações
que são dados coletados, organizados, ordenados, aos quais são atribuídos significados e
contexto (MCGEE e PRUSAK, 1997). No âmbito dos riscos tributários, tais informações
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poderão ser utilizadas pela gestão para conhecimento e tratamento de tais riscos e
retroalimentação do MEGRT, bem como do GRTrib contido no GRCorp.

4.2.3.17. Da Pergunta 17:


Em caso negativo, por que não os recebe?

O Quadro 10 evidencia as respostas obtidas dos entrevistados, literalmente transcritas,
quando questionados do por que o conselho de administração e a diretoria executiva não
recebem relatórios periódicos abordando os riscos tributários e sua evolução.
Quadro 10: Respostas à Pergunta 17
Africa

Relatórios internos não existem. Somente os externos como já expliquei.

DM9,
DM9Sul,
DM9Rio
e
Interbrand

Internos não existem. Nunca foram solicitados. Quanto aos externos já falei na resposta anterior.

Loducca

Relatórios internos não recebem porque não são gerados e cobrados. Quanto aos externos já falei anteriormente.

Pereira
O’Dell

&

Nunca me foi solicitada a elaboração de relatórios. Quanto aos externos já falei na resposta da questão anterior.

Não recebem porque não existem e não são cobrados. Quanto aos externos, vide resposta anterior.

Newstyle
Sunset
Rocker

e

Os internos, nunca foram solicitados. Quanto aos externos, são os que já falei.

Tudo

Internos nunca foram solicitados. Quanto aos externos já falei.

BFerraz

Nunca nos solicitaram relatórios internos. Quanto aos externos só os que já foram comentados.

CDN

Relatórios internos não recebem porque não são gerados e cobrados. Os externos já falei há pouco.

CSC

Os internos nunca foram solicitados. Os externos já comentei.

Holding ABC
– CCO

Vide resposta anterior.

Holding ABC
- CFO

Vide resposta anterior.

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador

Das respostas obtidas dos 16 executivos entrevistados o pesquisador pode observar o
seguinte:


81% afirmaram que relatórios internos abordando os riscos tributários e sua
evolução nunca são solicitados pelo conselho de administração e pela diretoria
executiva. Quanto aos externos, já são abordados na resposta da questão anterior
(16/16);
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As demais respostas consideradas encontram-se numa faixa de 13% (2/16) a 25%
(4/16) e, porisso, não são aqui destacadas pelo pesquisador, embora constem da
Tabela 13.

Em síntese, pode-se verificar, por meio da análise das respostas dadas pelos executivos
entrevistados, que a grande maioria (81%) afirmou que relatórios internos abordando os riscos
tributários e sua evolução nunca são solicitados pelo conselho de administração e pela
diretoria executiva. Quanto aos externos, já são abordados na resposta da questão anterior.
A Tabela 13, elaborada pelo pesquisador com base no conteúdo do Quadro 10,
evidencia a relação percentual entre a quantidade de vezes em que a resposta foi citada pelos
entrevistados quando perguntados por que o conselho de administração e a diretoria executiva
não recebem relatórios periódicos abordando os riscos tributários e sua evolução.
Tabela 13: Percentual que a resposta foi citada, quanto por que o CA e a diretoria não recebem relatórios
periódicos sobre riscos tributários e sua evolução.

RELATÓRIOS PERIÓDICOS - Não
Recebimento

Africa Bferraz CDN DM9
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0
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1

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

4

25%
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2
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1

1

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

33%

33%

67%

33%

33%

33%

33%

67%

67%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

Total de Procedimentos Utilizados pela
Empresa
Percentual do Total de Procedimentos
Utilizados pela Empresa

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador

A falta de solicitação de relatórios internos abordando os riscos tributários e sua
evolução, pelo conselho de administração e pela diretoria executiva não vai ao encontro do
que dispõe a literatura. Pois, para que o conselho de administração possa efetivamente
identificar, priorizar e garantir a gestão eficaz da exposição da organização aos diversos riscos
que podem afetar o seu negócio, deve apresentar uma atitude proativa, requerendo
informações baseadas no GRCorp. Isto se tornará possível na medida em que os conselheiros
tenham conhecimento suficiente sobre o tema e consigam avaliar os modelos, ferramentas e
medidas utilizadas (IBGC, 2007, p. 11).
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4.2.3.18. Da Pergunta 18:


O conselho de administração se manifesta explicitamente sobre riscos
tributários em seus processos decisórios?

O Quadro 11 evidencia as respostas obtidas dos entrevistados, literalmente transcritas,
quando questionados se o conselho de administração se manifesta explicitamente sobre riscos
tributários em seus processos decisórios.
Quadro 11: Respostas dos entrevistados quando perguntados se conselho de administração se manifesta
explicitamente sobre riscos tributários em seus processos decisórios
Africa

Na minha percepção, o Conselho de Administração sim, mas de maneira informal. Esta é a minha
percepção. A reunião mensal de sócios da AFRICA também não é formalizada.

DM9,
DM9Sul,
DM9Rio
e
Interbrand

O Conselho de Administração se manifestou sobre diretrizes tributárias quando o Kinea entrou no Grupo.
Entre os sócios da DM9 só oralmente, quando ocorre.

Loducca

Quanto ao Conselho de Administração da Holding ABC, entendo que sim, mas não formalmente e muito
em função da entrada do Kinea no Grupo. Quanto ao Conselho de Sócios a manifestação, quando há, é
informal.

Pereira
O’Dell

&

Muito em função da entrada do Kinea no Grupo, acho que o Conselho de Administração se manifesta, mas
não de forma estruturada, escrita.
Sabemos de algumas manifestações, através do CFO da Holding do ABC. Parece-me que são
manifestações pontuais e não formalizadas, ou estruturadas.

Newstyle

Sunset
Rocker

e

Acho que sim. Provavelmente, só verbalmente.

Tudo

Com o Kinea, a coisa mudou um pouco. O Conselho passou a se manifestar, mas que eu saiba não há uma
metodologia para isto.

BFerraz

O Conselho se manifestou sobre riscos tributários, apenas, quando da entrada do Kinea, mas sem uma
metodologia específica para isto.

CDN

Não que eu tenha conhecimento. Sei apenas pelo Controller e pelo CFO da Holding do ABC que algumas
diretrizes quanto a riscos tributários foram passadas pelo Conselho de Administração, por imposição do
Kinea.

CSC

Penso que só a manifestação oral, não formalizada. Mas, de qualquer maneira, ao menos depois do Kinea,
tomamos conhecimento de algumas diretrizes tributárias.

Holding
ABC – CCO

Só o Kinea fez isto quando comprou participação societária na Holding ABC. Ou seja, depois do Kinea,
tomamos conhecimento de algumas diretrizes tributárias, por força do due diligence que ele fez.

Holding
ABC - CFO

A única manifestação explícita que vi aqui foi a do Kinea quando entrou no Grupo.
Fonte: Elaborado pelo Pesquisador

Das respostas obtidas dos 16 executivos entrevistados o pesquisador pode observar o
seguinte:
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75% afirmaram que o conselho de administração se manifestou informalmente
sobre riscos tributários em seus processos decisórios e apenas quando o Kinea
entrou no Grupo ABC (12/16);



As demais respostas consideradas encontram-se na faixa de 25% (4/16) e, porisso,
não são aqui destacadas pelo pesquisador, embora constem da Tabela 14.

Em síntese, pode-se verificar, por meio da análise das respostas dadas pelos executivos
entrevistados, que a grande maioria (75%) afirmou que o conselho de administração se
manifestou informalmente sobre riscos tributários em seus processos decisórios e apenas
quando o Kinea entrou no Grupo ABC.
A Tabela 14, elaborada pelo pesquisador com base no conteúdo do Quadro 11,
evidencia a relação percentual entre a quantidade de vezes em que a resposta foi citada pelos
entrevistados quando perguntados se o conselho de administração se manifesta explicitamente
sobre riscos tributários em seus processos decisórios.
Tabela 14: Percentual que a resposta foi citada, quanto se o CA se manifesta explicitamente sobre riscos
tributários em seus processos decisórios.

MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

Africa Bferraz CDN DM9

DM9
Pereira
DM9 Sul Interbrand Loducca Newstyle
Rocker Sunset Tudo
Rio
& O'Dell

Quantidade
de ve ze s e m
que a
Holding Holding
re sposta foi
CSC ABC ABC
c itada e m
CCO CFO re laç ão ao
total de
e ntre vistados

Pe rc e ntual
re lativo à
quantidade
de ve ze s e m
que a
re sposta foi
c itada e m
re laç ão ao
total de
e ntre vistado
s

De maneira informal e apenas quando o
Kinea entrou no Grupo

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

0

1

1

1

1

12

75%

De maneira informal, sim.

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

4

25%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

50%

50%

50% 50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Total de Procedimentos Utilizados pela
Empresa
Percentual do Total de Procedimentos
Utilizados pela Empresa

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador

A manifestação informal e apenas pontual do conselho de administração sobre riscos
tributários e sua evolução, não vai ao encontro do que dispõe a literatura. Conforme preceitua
o COSO (2004), o GRCorp é um processo desenhado para identificar e responder a eventos
que possam afetar os objetivos estratégicos da organização. Suas diretrizes devem ser
estabelecidas pelo conselho de administração e as ações decorrentes devem ser
implementadas pelos gestores, com o objetivo de prover, com razoável segurança, a
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realização das metas da organização a partir de um adequado alinhamento da estratégia com o
seu apetite a riscos.

4.2.3.19. Da Pergunta 19:


Você considera que, na empresa, o grau de percepção de risco
tributário é alto? Caso afirmativo, isso a faz ter recursos ou
procedimentos de informações gerenciais para identificação dos riscos
tributários compatíveis, que a leva a ter um melhor desempenho
(menores ocorrências tributárias, tais como: pagamento de multa e
juros de mora, erros, reprocessamento de livros, demonstrativos,
declarações e notas fiscais etc.)?

O Quadro 12 evidencia as respostas obtidas dos entrevistados, literalmente transcritas,
quando questionados se consideram que, na empresa, o grau de percepção de risco tributário é
alto. E, em caso afirmativo, se isso a faz ter recursos ou procedimentos de informações
gerenciais para identificação dos riscos tributários compatíveis, que a leve a ter um melhor
desempenho (menores ocorrências tributárias, tais como: pagamento de multa e juros de
mora, erros, reprocessamento de livros, demonstrativos, declarações e notas fiscais etc.).
Quadro 12: Respostas à Pergunta 19
Africa

Os sócios da AFRICA têm zero grau de percepção de risco tributário. A responsabilidade é toda minha.
Porisso, é que procuro me alinhar com a Holding ABC. É isto que eu faço. Afinal, o ABC tem 60% da
AFRICA.

DM9,
DM9Sul,
DM9Rio
e
Interbrand

Sim, embora os sócios não sejam especialistas em tributos.

Loducca

Os sócios da LODUCCA têm alto grau de percepção de risco tributário. Eles não são especialistas, mas
têm uma percepção aguçada de risco. Porisso, eu considero a empresa como conservadora do ponto de
vista tributário.

Pereira
O’Dell

&

Os sócios da NEWSTYLE têm alto grau de percepção de risco tributário. E isto me dá segurança porque
converso e eles entendem. Eles têm muita ciência que, no final das contas, o problema poderá chegar à
pessoa física deles.

Newstyle

Sunset
Rocker

Os sócios da PEREIRA & ODELL têm um bom grau de percepção de risco tributário. Têm consciência
dos poucos problemas relacionados com riscos tributários. Até porque a empresa é muito nova, tem
poucos clientes e poucos funcionários.

e

Os sócios da SUNSET têm um ótimo grau de percepção de risco tributário.

Tudo

Os sócios da TUDO têm baixíssimo grau de percepção de risco tributário.

BFerraz

Os sócios da BFERRAZ têm baixa percepção ao risco tributário.

CDN

Os sócios da CDN têm ótimo grau de percepção de risco tributário.

CSC

Acho que do ponto de vista corporativo o grau de percepção de risco é alto. Ou seja, na Holding ABC e no
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CSC. Nas empresas, nem tanto. A percepção é baixa. Tem melhorado muito. As nossas reuniões de comitê
fiscal ajudou muito na disseminação de risco. Conhecimento do risco eles pegam no comitê. Agora, tem
empresa que é mais preocupada do que outras e sempre corre atrás de perguntar e trocar ideais com a
gente. Tem diretor que se preocupa, procura saber. Monitora os riscos.
Holding
ABC – CCO

Na Holding ABC e no CSC acho que a percepção é alta. Nas empresas, acho que é baixa. Tem melhorado,
mas ainda é baixa.

Holding
ABC - CFO

Aqui na Holding, salvo conselheiros específicos, eu e o CCO, a percepção dos demais é relativamente
baixa. Nas empresas é baixo.
Fonte: Elaborado pelo Pesquisador

Das respostas obtidas dos 16 executivos entrevistados o pesquisador pode observar o
seguinte:


57% (38% + 19%) afirmaram que, na empresa, o grau de percepção ao risco
tributário é alto (9/16);



19% afirmaram que, na Holding ABC, o grau de percepção ao risco tributário é
alto (3/16);



25% informaram que, na empresa, o grau de percepção ao risco tributário é baixo
(4/16);



As demais respostas consideradas encontram-se na faixa de 6% (1/16) e, porisso,
não são aqui destacadas pelo pesquisador, embora constem da Tabela 15.

Em síntese, pode-se verificar, por meio da análise das respostas dadas pelos executivos
entrevistados, que a maioria (57%) afirmou que o grau de percepção ao risco tributário na
empresa é alto; uma minoria (19%) afirmou que é alto na Holding; e, uma minoria (25%)
informou que é baixo na empresa.
A Tabela 15, elaborada pelo pesquisador com base no conteúdo do Quadro 12,
evidencia a relação percentual entre a quantidade de vezes em que a resposta foi citada pelos
entrevistados quando perguntados se consideram que, na empresa, o grau de percepção de
risco tributário é alto. E, em caso afirmativo, se isso a faz ter recursos ou procedimentos de
informações gerenciais para identificação dos riscos tributários compatíveis, que a leve a ter
um melhor desempenho (menores ocorrências tributárias).
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Tabela 15: Percentual que a resposta foi citada, quanto se a percepção de risco tributário é alta. E se a faz
ter recursos ou procedimentos de informações gerenciais para sua identificação e ter menores ocorrências
tributárias

GRAU DE PERCEPÇÃO AO RISCO (Questão
Africa Bferraz CDN DM9
19)

DM9
Pereira
DM9 Sul Interbrand Loducca Newstyle
Rocker Sunset Tudo
Rio
& O'Dell

CSC

Qua ntida de
de ve ze s e m
que a
Holding Holding
re s po s ta fo i
ABC
ABC
c ita da e m
CCO CFO re la ç ã o a o
to ta l de
e ntre vis ta do s

Pe rc e ntua l
re la tivo à
qua ntida de
de ve ze s e m
que a
re s po s ta fo i
c ita da e m
re la ç ã o a o
to ta l de
e ntre vis ta do
s

Alto grau de percepção ao risco tributário

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

6

38%

Baixo grau de percepção ao risco tributário

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

4

25%

Ótimo grau de percepção ao risco tributário

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

3

19%

Na Holding é alto

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

3

19%

No CSC é alto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

2

13%

Zero grau de percepção ao risco tributário

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

6%

Baixíssimo grau de percepção ao risco
tributário

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

6%

Bom grau de percepção ao risco tributário

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

6%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

6%

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

2

22%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

33%

33%

22%

A do CCO, CFO e de Alguns Conselheiros é
alto
Total de Procedimentos Utilizados pela
Empresa
Percentual do Total de Procedimentos
Utilizados pela Empresa

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador

Apenas um pouco mais da metade dos entrevistados afirmou que o grau de percepção
ao risco na empresa é alto. Isto pode ser explicado pela complexidade, dinamismo e
sofisticação do sistema tributário nacional. Rocha (2006, p. 219 e 223) afirma que,
especificamente no que se refere à tributação, a sociedade de risco, no que tange aos seus
aspectos de ambivalência, indeterminação e incerteza, afeta em cheio a vida dos contribuintes
brasileiros, trazendo-lhes insegurança jurídica e confusão na hora de cumprir as suas
obrigações fiscais. Daí a necessidade de recursos e procedimentos independentes de
informações gerenciais que permitam a detecção de riscos tributários.
As empresas do Grupo ABC dispõem de tais recursos e procedimentos. Entretanto, a
falta, em parcela significativa de empresas do Grupo ABC, de executivos com experiência
multifacetada, não vai ao encontro do que preceitua o referencial teórico. Segundo Martin,
Santos e Dias Filho (2004, p. 2), a administração, notadamente a das grandes empresas, tem
se tornado mais complexa e difícil, requisitando profissionais com especialização em diversas
áreas do conhecimento, provocando a separação entre propriedade (sócios) e gestão
(executivos), de modo a permitir que os negócios sejam conduzidos de maneira mais
profissional.
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4.3. Triangulação dos resultados
Por meio da triangulação dos resultados das evidências obtidas e com a análise dos
dados dos questionários, verificou-se que algumas respostas obtidas dos entrevistados vão ao
encontro do que dispõe o referencial teórico, enquanto que várias outras não vão ao seu
encontro. Este resultado está descrito a seguir, onde determinadas constatações obtidas das
fontes pesquisadas precisaram ser repetidas em benefício do seu melhor entendimento.
Durante o processo de análise de conteúdo, o pesquisador caracterizou as respostas das
perguntas 1 a 19 - constantes do roteiro da entrevista presencial, com questionário
semiestruturado com questões abertas (Apêndice A) -, em: (i) respostas que vão ao encontro
do referencial teórico; e, (ii) respostas que não vão ao encontro do referencial teórico,
conforme demonstrado a seguir (as perguntas 3, 4 e 10 são consideradas não aplicáveis às
empresas do Grupo ABC):

4.3.1. Respostas que vão ao encontro do referencial teórico:
Pergunta 1:
A maioria absoluta (100%) afirmou que a empresa utiliza algum recurso (interno ou
externo) de informações gerenciais para identificação dos riscos tributários.
Ching (1997) conceituou recursos como itens ou elementos econômicos utilizados
para realização de atividades (material, mão de obra, tecnologia, equipamento, instalações).
Pergunta 2:
A maioria absoluta (100%) afirmou que a empresa utiliza algum procedimento
(interno ou externo) de informações gerenciais para identificação dos riscos tributários.
Procedimento significa a própria atuação ou a ação desenvolvida para que se
consubstancie a coisa pretendida, pondo-se em movimento, segundo a sucessão ordenada, os
meios que se pode dispor (SILVA, 2005, p. 1.100).
Pergunta 5:
A maioria absoluta (100%) considera como recurso do sistema de informações
gerenciais utilizados na identificação de riscos tributários: (i) eles próprios; e, (ii) a empresa
de consultoria tributária contratada pelo Grupo ABC. A grande maioria (94%) também
considera seus funcionários diretos, os funcionários do CSC e o ERP atual como recursos e, a
maioria (69%), os escritórios de advocacia, que são seguidos de perto (63%) pela empresa de
auditoria externa. Portanto, há a utilização de profissionais internos e externos, bem como de
um ERP.
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Conforme citado na Pergunta 1, Ching (1997) conceituou recursos como itens ou
elementos econômicos utilizados para realização de atividades (material, mão de obra,
tecnologia, equipamento, instalações).
Pergunta 6:
A maioria absoluta (100%) adota os seguintes procedimentos: esclarecem dúvidas dos
subordinados e fazem algumas verificações; e, contratam empresa de consultoria tributária
que faz a revisão da carga tributária e da declaração de imposto de renda e organiza e
coordena as reuniões de comitê fiscal. A grande maioria (94%) considera que o fato de a
equipe do CSC ser responsável pela contabilidade das empresas e pela apuração dos tributos,
significa uma maior possibilidade de identificação de riscos tributários.
A maioria (69% e 63%, respectivamente), considera que os pareceres emitidos por
assessores jurídicos externos e o trabalho realizado na área tributária da empresa, pela
empresa de auditoria independente, ainda que com o escopo limitado a suportar a emissão do
seu parecer de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras da empresa,
representam procedimentos de identificação de riscos tributários.
Logo, há uma ação desenvolvida - por profissionais internos e/ou externos - para se
atingir um determinado objetivo (procedimento) que, no caso em tela, seria a identificação de
riscos tributários. Conforme citado na Pergunta 2, procedimento significa a própria atuação
ou a ação desenvolvida para que se consubstancie a coisa pretendida, pondo-se em
movimento, segundo a sucessão ordenada, os meios que se pode dispor (SILVA, 2005, p.
1.100).
A complexidade e o dinamismo da legislação tributária brasileira justifica a utilização
de procedimentos pela empresa, na identificação de riscos tributários, quer seja através de
profissionais (recursos) internos e/ou externos. Segundo Rocha (2006, p. 219 e 223),
prolifera-se nas leis tributárias o uso de conceitos indeterminados, ficções e presunções que
tornam a legislação complexa e difícil de ser compreendida por seus aplicadores. Ainda mais
quando, por uma questão de praticidade, delegaram-se aos contribuintes as tarefas de
apuração, recolhimento e, muitas vezes, de fiscalização dos tributos.
Pergunta 9:
A maioria absoluta (100%) informou que as empresas estabelecem medidas e
procedimentos de gestão de riscos tributários para a sua minimização, imunização ou
transferência.
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Conforme comentado na Pergunta 6, há nas empresas do Grupo ABC uma ação
desenvolvida - por profissionais internos e/ou externos - para se atingir um determinado
objetivo (procedimento) que, no caso em tela, seria a identificação de riscos tributários.
Conforme citado na Pergunta 2, procedimento significa a própria atuação ou a ação
desenvolvida para que se consubstancie a coisa pretendida, pondo-se em movimento, segundo
a sucessão ordenada, os meios que se pode dispor (SILVA, 2005, p. 1.100).
Pergunta 11:
Pode-se observar, por meio da análise das respostas dadas por 100% dos executivos
entrevistados, que os procedimentos adotados pela empresa são aqueles já citados nas
respostas à pergunta 6.
Conforme comentado nas Perguntas 6 e 9, há nas empresas do Grupo ABC uma ação
desenvolvida - por profissionais internos e/ou externos - para se atingir um determinado
objetivo (procedimento) que, no caso em tela, seria a identificação de riscos tributários.
Conforme citado na Pergunta 2, procedimento significa a própria atuação ou a ação
desenvolvida para que se consubstancie a coisa pretendida, pondo-se em movimento, segundo
a sucessão ordenada, os meios que se pode dispor (SILVA, 2005, p. 1.100).
Pergunta 16:
A grande maioria (94%, 88% e 81%, respectivamente) informou, quanto ao
recebimento de relatórios externos, que: (i) a empresa de consultoria tributária envia,
anualmente, o relatório de revisão da declaração de imposto de renda para o controller da
Holding e o diretor da CSC; (ii) a empresa de consultoria tributária envia, bimensalmente, a
ata das reuniões bimensais do comitê fiscal para o diretor financeiro da empresa, o controller
da Holding, o diretor do CSC e demais participantes da reunião (14/16); e, (iii) a Holding
recebe, anualmente, relatório da auditoria externa;
A maioria (69% e 63%, respectivamente) informou que; (i) a Holding recebe,
mensalmente, relatórios de advogados externos, a respeito do andamento dos processos
judiciais (11/16); e, (ii) a empresa de consultoria tributária envia, semestralmente, o relatório
de revisão de carga tributária para o diretor financeiro da empresa, o controller da Holding e o
diretor do CSC.
Portanto, há a produção de relatórios externos emitidos pelas empresas de consultoria,
advocacia e auditoria. Os relatórios contem informações que são dados coletados,
organizados, ordenados, aos quais são atribuídos significados e contexto (MCGEE e
PRUSAK, 1997). No âmbito dos riscos tributários, tais informações poderão ser utilizadas
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pela gestão para conhecimento e tratamento de tais riscos e retroalimentação do MEGRT,
bem como do GRTrib contido no GRCorp.

4.3.2. Respostas que não vão ao encontro do referencial teórico:
Pergunta 7:
A maioria absoluta (100%) afirmou que o mapa específico de gestão de riscos
tributários (MEGRT) não existe; ao menos, de maneira formal e estruturada. Só existe em
suas cabeças. A metade deles (50%) informou que o Controller e o CFO da Holding ABC
sabem dos riscos tributários da empresa, embora não estejam documentados. Portanto, não há
a preparação formal e estruturada do MEGRT.
Considerando-se que a governança tributária é espécie do gênero governança
corporativa, a primeira é a maneira pela qual as organizações são conduzidas, dirigidas e
administradas visando otimizar a sua carga tributária, identificando oportunidades de sua
redução e minimizando a possibilidade de ocorrência de contingências (riscos) fiscais.
Através da governança tributária, a empresa busca identificar a hipótese mais benéfica de
incidência de tributos, para permitir que suas atividades possam, licitamente, ser beneficiadas
por redução de carga tributária, ou inseridas em âmbito de não incidência de tributos. A
empresa também deve minimizar a geração de contingências (riscos) fiscais (OLIVEIRA
NETO, A.M., 2012, p. 34). E, o MEGRT é espécie do gênero MGRC.
Pergunta 8:
A maioria absoluta (100%) afirmou que não existe a preparação formal e estruturada
de um MGRC nas empresas do Grupo ABC. Portanto, não há a preparação formal e
estruturada do MGRC.
Considerando-se que as organizações enfrentam incertezas e que o grande desafio dos
executivos é determinar quanto de incerteza a empresa é capaz de monitorar para continuar
gerando valor, a adoção de um MGRC é percebido como uma ferramenta de gestão
necessária, capaz de criar uma cultura de prevenção para mitigar os riscos e gerar
oportunidades para os negócios, apoiada em uma estrutura de controles internos fortes e
eficazes (SÁ, 2009).
Pergunta 12:
A maioria absoluta (100%) afirmou que o estabelecimento, pelo conselho de
administração, do apetite, da tolerância e, consequentemente, do perfil de risco tributário (ou
corporativo) da empresa, em seu entendimento, não ocorre por escrito e de forma estruturada.
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A grande maioria (81%) informou que os demais sócios da empresa sabem dos riscos
tributários da empresa.
A maioria (69%) e a metade (50%) afirmaram, respectivamente, que o Controller e o
CFO da Holding ABC sabem dos riscos tributários da empresa. A maioria (56%) e um pouco
menos da metade (44%) informaram, respectivamente, que o Controller e o CFO da Holding
lhes passaram algumas diretrizes tributárias, depois que o Kinea entrou no Grupo ABC. A
maioria (56%) e um pouco menos da metade (44%) afirmaram que o Controller e o CFO da
Holding monitoram a empresa, em bases mensais, para ver se estão conseguindo atingir os
limites de riscos estabelecidos pelo conselho de administração, via Kinea.
Portanto, não há o estabelecimento, pelo conselho de administração, do apetite, da
tolerância e, consequentemente, do perfil de risco tributário (ou corporativo) da empresa, por
escrito e de forma estruturada.
O conselho de administração deve assegurar-se de que a diretoria identifica,
preventivamente – por meio de um sistema de informações adequado – e lista os principais
riscos aos quais a organização está exposta, além da sua probabilidade de ocorrência, a
exposição financeira consolidada a esses riscos e as medidas e os procedimentos adotados
para sua prevenção ou mitigação. (IBGC, 2009, p. 31).
Pergunta 13:
A maioria (56%) e um pouco menos da metade (44%) afirmaram, respectivamente,
que a interação entre a diretoria e o conselho de administração, quando da elaboração, revisão
e monitoramento do MEGRT (ou do MGRC), de modo que o GRTrib (ou do GRCorp) seja
retroalimentado, ocorre de maneira informal e não estruturada, via Controller e CFO da
Holding, que se reunem, mensalmente, com o presidente e o diretor financeiro da empresa.
Portanto, não há interação entre a diretoria e o conselho de administração, quando da
elaboração, revisão e monitoramento do MEGRT (ou do MGRC), de modo que o GRTrib (ou
do GRCorp) seja retroalimentado, de maneira formal e estruturada.
Para que o conselho de administração possa efetivamente identificar, priorizar e
garantir a gestão eficaz da exposição da organização aos diversos riscos que podem afetar o
seu negócio, deve apresentar uma atitude proativa, requerendo informações baseadas no
GRCorp. Isto se tornará possível na medida em que os conselheiros tenham conhecimento
suficiente sobre o tema e consigam avaliar os modelos, ferramentas e medidas utilizadas
(IBGC, 2007, p. 11).
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Pergunta 14:
Um pouco menos da metade (44%) afirmou que a periodicidade da interação entre a
diretoria e o conselho de administração, quando da elaboração, revisão e monitoramento do
MEGRT (ou do MGRC), de modo que o GRTrib (ou do GRCorp) seja retroalimentado, ocorre
nas reuniões do conselho de administração. Neste caso, em função de a empresa ter um
membro ou um convidado no conselho de administração.
A maneira como há a interação entre o conselho e a diretoria (e não, a periodicidade
em si) não vai ao encontro do que dispõe o referencial teórico (ver comentários às Perguntas
12 e 13), tendo em vista que ocorre apenas em relação à três empresas do Grupo ABC
(AFRICA, DM9 e a Holding ABC), ou seja, em apenas 21% do total de empresas. Nos
demais casos, a interação ocorre de maneira indireta, através do Controller e do CFO da
Holding ABC.
Pergunta 15:
Exatamente a metade (50%) afirmou que a empresa apenas recebeu despachos
decisórios e que não sabiam da possibilidade deles, nem tomaram a iniciativa de desenvolver
algum recurso ou procedimento de informação gerencial, antes ou depois que os receberam.
Até porque são oriundos de divergências apontadas em períodos de apuração de um passado
não muito recente. E menos da metade (31%) afirmou que a empresa recebeu autos de
infração e que sabiam da possibilidade deles, mas não tomaram a iniciativa de desenvolver
algum recurso ou procedimento de informação gerencial, antes ou depois que os receberam.
Portanto, há falta de algum recurso ou procedimento de informação gerencial, antes ou depois
do recebimento, pela empresa, de despachos decisórios e de autos de infração.
A adoção de um MGRC é percebida como uma ferramenta de gestão necessária, capaz
de criar uma cultura de prevenção para mitigar os riscos e gerar oportunidades para os
negócios, apoiada em uma estrutura de controles internos fortes e eficazes (SÁ, 2009). Tal
afirmação ganha importância, já que, do ponto de vista de fiscalização, arrecadação e combate
à sonegação, as autoridades fiscais vêm ganhando eficiência e sofisticação tecnológica,
principalmente após a instituição do SPED (Decreto n. 6.022 e IN RFB n.787, 2007), o que
aumenta a possibilidade de detecção de erros na escrituração fiscal dos contribuintes e a
consequente emissão de despachos decisórios e de autos de infração.
Pergunta 16:
A maioria absoluta (100%) afirmou que a empresa não produz relatórios internos que
abordem riscos tributários e sua evolução. Portanto, há a falta de produção, pela empresa, de
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relatórios internos que abordem riscos tributários e sua evolução, o que não deveria ocorrer
considerando-se que a empresa dispõe de aparato tecnológico que deveria estar apto a gerálos.
Frezatti et al (2009) explica que o SIG é operacionalizado através de aparatos
tecnológicos, como o Enterprise Resource Planing (ERP) e que tais aparatos devem fazer
chegar aos seus usuários, as informações entendidas como necessárias à tomada de decisão,
através de relatórios que estiverem aptos a gerar.
Pergunta 17:
A grande maioria (81%) afirmou que relatórios internos, abordando os riscos
tributários e sua evolução, nunca são solicitados pelo conselho de administração e pela
diretoria executiva. Portanto, a falta de solicitação, pelo conselho de administração e pela
diretoria executiva, de relatórios internos abordando os riscos tributários e sua evolução, não
vai ao encontro do que dispõe a literatura.
Para que o conselho de administração possa efetivamente identificar, priorizar e
garantir a gestão eficaz da exposição da organização aos diversos riscos que podem afetar o
seu negócio, deve apresentar uma atitude proativa, requerendo informações baseadas no
GRCorp. Isto se tornará possível na medida em que os conselheiros tenham conhecimento
suficiente sobre o tema e consigam avaliar os modelos, ferramentas e medidas utilizadas
(IBGC, 2007, p. 11).
Pergunta 18:
A grande maioria (75%) afirmou que o conselho de administração se manifestou
informal e pontualmente sobre riscos tributários em seus processos decisórios, apenas quando
o Kinea entrou no Grupo ABC. Portanto, houve a manifestação informal e pontual do
conselho de administração sobre riscos tributários e sua evolução.
Conforme preceitua o COSO (2004), o GRCorp é um processo desenhado para
identificar e responder a eventos que possam afetar os objetivos estratégicos da organização.
Suas diretrizes devem ser estabelecidas pelo conselho de administração e as ações decorrentes
devem ser implementadas pelos gestores, com o objetivo de prover, com razoável segurança,
a realização das metas da organização a partir de um adequado alinhamento da estratégia com
o seu apetite a riscos.
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Pergunta 19:
Um pouco mais da metade (57%) afirmou que o grau de percepção ao risco tributário
na empresa é alto. A minoria (19%) afirmou que é alto na Holding; e, a minoria (25%)
informou que é baixo na empresa..
Isto pode ser explicado pela complexidade, dinamismo e sofisticação do sistema
tributário nacional. Rocha (2006, p. 219 e 223) afirma que, especificamente no que se refere à
tributação, a sociedade de risco, no que tange aos seus aspectos de ambivalência,
indeterminação e incerteza, afeta em cheio a vida dos contribuintes brasileiros, trazendo-lhes
insegurança jurídica e confusão na hora de cumprir as suas obrigações fiscais. Daí a
necessidade de recursos e procedimentos independentes de informações gerenciais que
permitam a detecção de riscos tributários.
As empresas do Grupo ABC dispõem de tais recursos e procedimentos. Entretanto, a
falta, em parcela significativa de empresas do Grupo ABC, de executivos com experiência
multifacetada, não vai ao encontro do que preceitua o referencial teórico. Segundo Martin,
Santos e Dias Filho (2004, p. 2), a administração, notadamente a das grandes empresas, tem
se tornado mais complexa e difícil, requisitando profissionais com especialização em diversas
áreas do conhecimento, provocando a separação entre propriedade (sócios) e gestão
(executivos), de modo a permitir que os negócios sejam conduzidos de maneira mais
profissional.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo geral desta pesquisa foi verificar como as empresas integrantes do Grupo
ABC utilizam o SIG para identificar riscos tributários.
Tal objetivo foi desdobrado em quatro objetivos específicos: (i) identificar os recursos
independentes e interativos de informações gerenciais utilizados pelas empresas do Grupo
ABC para identificar riscos tributários; (ii) identificar os procedimentos independentes e
interativos de informações gerenciais utilizados pelas empresas do Grupo ABC para
identificar riscos tributários; (iii) elaborar uma estrutura de implantação, gerenciamento e
monitoramento de um GRCorp e de um GRTrib, que sirva de referência ao Grupo ABC,
quando do estudo, desenvolvimento e implementação das recomendações feitas pelo
pesquisador; e, (iv) testar, nas empresas do Grupo ABC, a referida estrutura, de modo a
corroborar a sua aplicação prática e suportar a recomendação de que seja replicada e testada
em outras empresas.
O estudo se caracterizou por adotar pesquisa exploratória, bibliográfica e documental,
com abordagem qualitativa e a técnica de análise de conteúdo, para a análise dos dados e
informações coletados.
Após ter feito uma crítica ao referencial teórico e constatado uma lacuna a ser
preenchida, relacionada com a inexistência de um GRTrib, o pesquisador utilizou o
referencial teórico do GRCorp (por entender que riscos tributários é espécie do gênero riscos
corporativos), para elaborar e oferecer uma estrutura de análise, que foi testada nas empresas
do Grupo ABC e poderá ser replicada, testada, criticada e aperfeiçoada em outras empresas.
Desta forma, as empresas do Grupo ABC, bem como outras empresas poderão utilizar a
estrutura constante da Figura 3, elaborada pelo pesquisador, para desenvolver o seu GRCorp
e nele conter o seu GRTrib, ou até mesmo utilizar a referida estrutura para desenvolver
apenas o seu GRTrib.
Assim, com base nas respostas dos entrevistados às perguntas abertas constantes do
roteiro de entrevistas, elaboradas com base na estrutura de implantação, gerenciamento e
monitoramento de um GRCorp e de um GRTrib elaborada pelo pesquisador, este pôde
constatar que as empresas integrantes do Grupo ABC utilizam o SIG para identificar riscos
tributários, através de recursos e procedimentos independentes adequados e que vão ao
encontro do referencial teórico. Entretanto, também constatou que há a ausência, no Grupo
ABC, de um MEGRT e de um MGRC, elaborados por escrito e de maneira estruturada. O
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MEGRT deve estar contido em um GRTRib, a estar contido em um GRCorp, nos moldes da
estrutura constante da Figura 3.
Portanto, a estrutura elaborada pelo pesquisador foi testada no Grupo ABC e poderá
ser replicada por outros pesquisadores em outras empresas, ou mesmos por profissionais de
outras empresas, podendo criticá-la, corroborá-la ou aperfeiçoá-la. Logo, a recomendação é
que a referida estrutura seja aplicada em outras empresas.
O pesquisador considera que, levando-se em conta os recursos e procedimentos já
adotados pelas empresas do Grupo ABC para a identificação de riscos tributários, bem como
do estudo, desenvolvimento e implementação, pelo Grupo, da estrutura de implantação,
gerenciamento e monitoramento de um GRCorp, elaborada pelo pesquisador, as referidas
empresas disporão de um sistema de informações gerenciais, mais consistente, estruturado e
completo, para fins de identificação, classificação, avaliação, mensuração, tratamento,
gerenciamento, informação e comunicação de riscos tributários.
É de se ressaltar que as recomendações constantes desta pesquisa podem contribuir
com as empresas em geral (além daquelas do Grupo ABC), tendo em vista à necessidade de
identificação de riscos tributários, sob o ponto de vista das boas práticas de governança
corporativa.
Deste modo, os recursos e procedimentos de informações gerenciais utilizados pelas
empresas do Grupo ABC para identificarem seus riscos tributários, bem como a estrutura de
implantação, gerenciamento e monitoramento de um GRCorp e de um GRTrib, elaborada
pelo pesquisador, poderão servir também de referência às empresas em geral, quando do
estudo, desenvolvimento e implementação das recomendações feitas pelo pesquisador.
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APÊNDICE A:

ROTEIRO DE ENTREVISTAS

Universidade:

Universidade Presbiteriana Mackenzie – CCSA

Pesquisador:

Arnaldo Marques de Oliveira Neto

Professor Orientador:

Prof. Dr. Henrique Formigoni (UPM)

Professora Co-orientadora:

Profª Drª Isabel Gallego Álvarez (USAL)

PESQUISA:
Governança tributária: a importância dos Sistemas de Informação Gerencial na
identificação de riscos tributários.
PROBLEMA DE PESQUISA:
Como as empresas brasileiras integrantes do Grupo ABC utilizam o sistema de
informações gerenciais (SIG) para identificar riscos tributários1?
OBJETIVO GERAL:
O objetivo geral deste estudo foi verificar como as empresas integrantes do Grupo
ABC utilizam o sistema de informações gerenciais (SIG) para identificar riscos tributários.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Identificar os recursos independentes e interativos de informações gerenciais
utilizados pelas empresas do Grupo ABC para identificar riscos tributários;
Identificar os procedimentos independentes e interativos de informações gerenciais
utilizados pelas empresas do Grupo ABC para identificar riscos tributários.
Elaborar uma estrutura de implantação, gerenciamento e monitoramento de um
Modelo de Gestão de Riscos Corporativos (GRCorp) e de um Modelo Específico de Gestão
de Riscos Tributários (GRTrib), que sirva de referência ao Grupo ABC, quando do estudo,
desenvolvimento e implementação das recomendações feitas pelo pesquisador.

1

Risco: é evento futuro identificado, ao qual é possível associar uma probabilidade de ocorrência; Contingência:
significa eventualidade, possibilidade de que algo aconteça ou não; Tributária: exprime, notadamente, a qualidade ou
a condição de tudo que está sujeito ao pagamento de um tributo; Riscos Externos: são ocorrências associadas ao
ambiente macroeconômico, político, social, natural ou setorial em que a organização opera [...] Que, em geral, não
consegue intervir diretamente sobre estes eventos e terá, portanto, uma ação predominantemente reativa. Isto não
significa que os riscos externos não possam ser “gerenciados”; pelo contrário, é fundamental que a organização esteja
bem preparada para essa ação reativa; Riscos Internos: são eventos originados na própria estrutura da organização
pelos seus processos, seu quadro de pessoal ou de seu ambiente de tecnologia.
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Testar, nas empresas do Grupo ABC, a estrutura de implantação, gerenciamento e
monitoramento do GRCorp e do GRTrib elaborada pelo pesquisador, de modo a corroborar a
sua aplicação prática e suportar a recomendação de que seja replicada, testada, criticada e
aperfeiçoada em outras empresas.

CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA PARA AS EMPRESAS DO GRUPO ABC:
Identificação da adequação dos recursos de informações gerenciais utilizados pelas
empresas do Grupo ABC para identificarem seus riscos tributários, sob o ponto de vista das
boas práticas de governança corporativa;
Identificação da adequação dos procedimentos de informações gerenciais utilizados
pelas empresas do Grupo ABC para identificarem seus riscos tributários, sob o ponto de vista
das boas práticas de governança corporativa;
Recomendação de procedimentos formais às empresas do Grupo ABC (que incluem
recursos e procedimentos de informações gerenciais), a serem utilizados na identificação dos
seus riscos tributários, levando-se em consideração à exposição ao risco que aceitam incorrer;
Elaboração de uma estrutura de implantação, gerenciamento e monitoramento de um
GRCorp e de um GRTrib, que servirá de referência ao Grupo ABC, quando do estudo,
desenvolvimento e implementação das recomendações feitas pelo pesquisador; e,
Teste, nas empresas do Grupo ABC, da estrutura de implantação, gerenciamento e
monitoramento do GRCorp e do GRTrib elaborada pelo pesquisador, de modo a corroborar a
sua aplicação prática, bem como suportar a recomendação de que tal estrutura seja replicada,
testada, criticada e aperfeiçoada em outras empresas.

PERGUNTAS FECHADAS:
1. Caracterização da Organização:
1.1. Nome da Pessoa Jurídica:
1.2. Ramo de Atividade:
1.3. Localização (Cidade e Estado):
1.4. Quantidade de Funcionários:
1.5. Faixa de Faturamento Anual:
1.5.1. Até R$ 1 milhão;
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1.5.2. De R$ 1 a R$ 10 milhões;
1.5.3. De R$ 10 a R$ 50 milhões;
1.5.4. Acima de R$ 50 milhões.
2. Caracterização do Respondente:
2.1. Nome:
2.2. Cargo:
2.3. Tempo no Cargo:
2.4. Tempo de Empresa:
2.5. A Quem se Reporta na Empresa:
2.6. Formação Acadêmica:
2.7. Naturalidade e Nacionalidade:
PERGUNTAS ABERTAS:
1. A empresa utiliza algum recurso (interno ou externo)2 de informações gerenciais
para identificação dos riscos tributários?
2. A empresa utiliza algum procedimento (interno ou externo)3 de informações
gerenciais para identificação dos riscos tributários?
3. Caso negativo, por que a empresa não utiliza ou dispõe de recursos para
identificação dos riscos tributários?
4. Caso negativo, por que a empresa não utiliza ou dispõe de procedimentos para
identificação dos riscos tributários?
5. Caso afirmativo, que recursos de informações gerenciais a empresa utiliza para
identificar os riscos tributários?

2

O vocábulo recurso significa: pedido de auxílio, socorro; meio para resolver algo; riqueza, meios de que se pode
dispor – recursos humanos, tecnológicos, financeiros, naturais (HOUAISS, A; VILLAR, M; FRANCO, F., 2008, p.
638). Do latin recursus, significa: ato ou efeito de recorrer; meio empregado para vencer uma dificuldade ou um
embaraço; ação pela qual se invoca o auxílio, o valimento, o socorro de alguém (CIVITA, 1999, p. 773).
3

Do latin procedere, o vocábulo procedimento quer exprimir, geralmente, o método para que se faça ou se execute
alguma coisa, isto é, o modo de agir, a maneira de atuar, a ação de proceder. Neste sentido, procedimento significa a
própria atuação ou a ação desenvolvida para que se consubstancie a coisa pretendida, pondo-se em movimento,
segundo a sucessão ordenada, os meios que se pode dispor (SILVA, 2005, p. 1.100).
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6. Caso afirmativo, que procedimentos de informações gerenciais a empresa utiliza
para identificar os riscos tributários?
7. A empresa identifica a probabilidade de ocorrência e o impacto financeiro
potencial dos riscos tributários (ou seja, prepara um Mapa Específico de Riscos
Tributários)?
8. Caso não exista um Mapa Específico de Riscos Tributários, existe a preparação de
um Mapa Geral de Riscos Corporativos?
9. A empresa estabelece Medidas e Procedimentos de Gestão de Riscos Tributários
para a sua Imunização ou Transferência?
10. Caso negativo, por que a empresa não estabelece Medidas e Procedimentos de
Gestão de Riscos Tributários para a sua Imunização ou Transferência?
11. Caso positivo, quais são as Medidas e Procedimentos de Gestão de Riscos
Tributários estabelecidos pela empresa para a sua Imunização ou Transferência?
12. O Conselho de Administração estabelece o Apetite, a Tolerância e,
consequentemente, o Perfil de Risco Tributário (ou Corporativo) da empresa4?
13. Existe interação entre a Diretoria e o Conselho de Administração, quando da
Elaboração, Revisão e Monitoramento do Mapa de Riscos Tributários (ou
Corporativos), de modo que o Modelo de Gestão de Riscos Tributários (ou
Corporativos) seja retroalimentado?
14. Caso afirmativo, em que periodicidade ocorre esta interação?
15. A empresa sofreu algum tipo de autuação fiscal? Neste caso, a empresa tinha
conhecimento da existência da situação motivadora da autuação? No caso de haver
algum recurso ou procedimento de informações gerenciais para identificação dos
riscos tributários, ele foi implementado antes ou depois da autuação?
16. O conselho de administração e a diretoria executiva recebem relatórios periódicos
abordando os riscos tributários e sua evolução?
17. Em caso negativo, por que não os recebe?
18. O conselho de administração se manifesta explicitamente sobre riscos tributários
em seus processos decisórios?
19. Você considera que, na empresa, o grau de percepção de risco tributário é alto?
Caso afirmativo, isso a faz ter recursos ou procedimentos de informações
4

Apetite ao risco está associado ao nível de risco que a organização pode aceitar na busca e realização de sua
missão/visão (atividade mais associada à análise prévia dos riscos); tolerância ao risco diz respeito ao nível aceitável
de variabilidade, na realização das metas e objetivos definidos (atividade mais associada ao monitoramento dos riscos).
O conjunto destes dois componentes define o perfil de riscos da organização, no que diz respeito à exposição ao risco
que a mesma aceita incorrer (LUSTOSA, IBGC, 2009, p.30).
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gerenciais para identificação dos riscos tributários compatíveis, que a leva a ter um
melhor desempenho (menores ocorrências tributárias, tais como: pagamento de
multa e juros de mora, erros, reprocessamento de livros, demonstrativos,
declarações e notas fiscais etc.)?

****

