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RESUMO 
Algumas organizações se unem em alianças estratégicas para gerar oportunidades potenciais 

de criação de valor e prosperar em mercados competitivos, aprimorando em conjunto a gestão 

de custos. Nesse aspecto, a gestão de custos interorganizacionais (GCI) busca economias de 

custos ao longo da cadeia como um todo, ou de parte dela, sendo uma das possibilidades para 

alcançar melhores resultados. Nesse aspecto, um dos custos que merecem atenção em todos os 

segmentos são tributários, visto a elevada carga tributária no Brasil. Dessa forma as 

organizações tendem a identificar caminhos lícitos para reduzir os custos tributários de seus 

negócios. Ao verificar que em alguns casos os tributos incidentes nas operações de venda são 

impactados pelas operações de compra é clara a ligação do planejamento tributário com a 

GCI. Nesse sentido, a proposta da pesquisa é verificar como o planejamento tributário se 

insere dentro dos mecanismos incentivadores para adoção da GCI ao investigar, através de 

uma pesquisa aplicada, determinadas operações de quatro organizações, sendo duas do setor 

alimentício e duas do setor de automação industrial. A pesquisa mapeou e simulou cenários de 

operações de compra e venda entre as organizações de um mesmo setor, além de entrevistar 

seus gestores. Constatou-se que, com mudanças sensíveis nas configurações da cadeia de 

valor é possível a redução lícita de custos tributários para as organizações. Logo concluiu-se 

que o planejamento tributário não é um novo mecanismo incentivador para a adoção da GCI, 

mas pode ser considerado uma ferramenta importante para evidenciar os benefícios 

resultantes da atuação conjunta das organizações na gestão de seus custos. 
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Área Temática: Controladoria e Contabilidade Gerencial (CCG). 

 

1 INTRODUÇÃO 

As empresas para se manterem ativas em um mercado competitivo, devem priorizar 

pontos fundamentais tais como seus custos, maior qualidade de produtos e serviços, uma vez 

que os clientes estão cada vez mais exigentes. Para alcançar tais objetivos, as organizações 

procuram por técnicas de gerenciamento de custos, que garantam este diferencial. Conforme 

Braga e Braga (2011), as empresas reconhecem que não dispõem internamente de todos os 

recursos para isoladamente, minimizar custos e atingir vantagem competitiva no mercado. 

Assim sendo, as empresas estão se unindo em alianças estratégicas com objetivo de otimizar 

os resultados dos envolvidos nas transações. Desta forma, Das e Teng (2000) enfatizam que a 

razão para formação de alianças é a potencial oportunidade de criação de valor. Estes autores 

afirmam ainda que, o desempenho da aliança depende do alinhamento dos recursos entre os 

parceiros.  

Uma das alternativas utilizadas para atingir estas metas é a Gestão de Custos 

Interorganizacionais (GCI). Segundo Camacho (2010) a GCI é uma abordagem de gestão de 

custos que excede os limites individuais de cada empresa, na busca de economias de custos ao 

longo da cadeia, como um todo, ou de um segmento dela. Para Pereira, Venturini, Wegner e 

Braga (2010), os empresários perceberam que terão maiores benefícios através da associação 

interorganizacional, tais como acesso a novos mercados, ganhos em escala, acesso à 

fornecedores, o que isoladamente, a curto prazo, não seria possível.  

Diante de uma carga tributária elevada, os empreendedores, no Brasil, buscam várias 

maneiras de reduzir seus custos, em particular os tributários (Lima & Duarte, 2007). De 

acordo com Campos (2007), as empresas procuraram identificar caminhos lícitos que 

possibilitem a redução do impacto proporcionado pela incidência e recolhimento de tributos 

em seus negócios. Um destes caminhos é o planejamento tributário, conceituado por Nishioka 

(2010) como legítima economia de tributos, ou seja, realizado a partir de atos lícitos, sem que 

haja contorno da lei tributária. Caso a empresa elabore o planejamento tributário de forma 

individualizada, pode conseguir minimizar os custos com tributos de suas operações de venda. 

Porém, é possível que tais operações sejam impactadas pelos processos de compra, que 

podem gerar créditos tributários, o que potencializa a importância da GCI. 

Neste contexto, esta pesquisa procura resolver o seguinte problema: como o 

planejamento tributário se insere dentro dos mecanismos incentivadores para adoção da GCI? 

Buscando responder esta questão, o objetivo geral deste trabalho é identificar, a partir da 

análise de dois casos, evidências resultantes do planejamento tributário que sejam capazes de 

enquadrá-lo (ou não) como um mecanismo incentivador para adoção da GCI.  

Este trabalho se justifica por se tratar de uma temática ainda pouco abordada nos 

âmbitos acadêmicos e de mercado e também pelo fato dos setores onde as empresas que 

constituem a amostra se enquadram, apresentam grande notoriedade para economia.  Assim, 

deseja-se verificar se os resultados encontrados no planejamento tributário podem servir de 

incentivo para as empresas adotarem a prática da GCI.  

A presente pesquisa se divide em cinco seções, sendo a primeira a parte introdutória, 

seguida pela revisão de literatura. Na terceira e quarta seções, são apresentadas a metodologia, 

simulação e análise dos resultados respectivamente. Por fim, a quinta seção é constituída das 

considerações finais do presente estudo. 

 

 

 



 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Gestão de custos interorganizacionais e cadeias de valor 

Conforme Souza e Rocha (2009) a GCI é definida como um processo interativo de 

gerenciamento de custos que abrange outras organizações de uma cadeia de valor, não se 

restringindo, portanto, a própria empresa. Segundo os mesmos autores, a GCI tem como 

finalidade proporcionar vantagem competitiva para aqueles que a adotam, objetivando o 

gerenciamento de custos, considerando perspectiva, além de limites contábeis, físicos e 

operacionais. Assim, a GCI, para atingir tais objetivos, procura otimizar os custos globais em 

uma cadeia de valor na obtenção de vantagem competitiva sobre cadeias concorrentes. 

Segundo Gonzaga, Aillon, Fehr, Borinelli e Rocha (2012), a cadeia de valor pode ser 

entendida como “uma sequência lógica de atividades inter-relacionadas, em que a cada elo, 

insumos, trabalho e capital são transformados para criar valor, desde a origem dos recursos 

até o destino final dado pelo último consumidor”. Conforme Camacho (2010) a cadeia de 

valor representa o ambiente no qual se pode praticar a GCI.  

De acordo com Souza e Rocha (2009), as cadeias de valor podem ser classificadas a 

partir da estrutura de mercado no qual as mesmas se encontram. Souza (2008) expõe que 

existem três tipos de cadeias, sendo elas, tirania (onde apenas uma empresa domina toda a 

rede), oligarquia (duas ou mais empresas dominantes dividindo o poder de negociação na 

cadeia de valor) e democracia (não existe dominação na cadeia de valor). 

Para Verschoore e Balestrin (2008), a cooperação em rede por meio da cadeia de 

valor, assume um papel relevante na sociedade atual, explicando fenômenos organizacionais 

que envolvam agentes econômicos interdependentes. Dentro deste contexto, Souza e Rocha 

(2009), expõem que o propósito maior da CGI é a garantia de um retorno total para a cadeia 

de valor como um todo, encontrando soluções por meio de ações coordenadas entre as 

organizações envolvidas, considerando que individualmente, seria difícil alcançarem 

determinados objetivos como a redução de custos.  

Considerando as técnicas ou instrumentos previstos pela GCI, estes transcendem as 

fronteiras das empresas tanto compradoras quanto vendedoras, ao buscar a redução de custos, 

por meio de parcerias interinstitucionais. Essas parcerias envolvem maior nível de interação 

entre fornecedores e clientes e buscam alternativas de se beneficiarem dessa relação, 

usufruindo de suas diferentes capacidades (Cooper & Slagmulder, 2004).  

Dentre os diversos instrumentos que auxiliam a aplicação da GCI, desponta-se o open-

book accounting (OBA), definido como ferramenta gerencial capaz de proporcionar a 

integração e a troca de informações importantes entre as empresas que constituem a cadeia de 

valor (Souza, Braga & Krombauer, 2014). 

Ademais, a GCI busca a redução dos custos de transação na cadeia de valor, por meio 

da minimização da assimetria informacional entre as empresas que a compõem e a diminuição 

de incerteza em relação aos eventos e decisões dos agentes (Souza & Rocha, 2009). 

Segundo Souza e Borinelli (2009) não basta que uma empresa deseje a GCI para que a 

mesma ocorra, porque as relações entre as empresas, seus fornecedores e seus clientes 

geralmente envolvem conflitos de interesses, pois cada parte procura maximizar seus ganhos. 

Assim, fatores condicionantes são necessários para o sucesso da implantação da GCI. 

Conforme mencionam Cooper e Slagmulder (2004) os fatores motivacionais seriam: 

interdependência, estabilidade, cooperação, perspectiva de benefícios mútuos e confiança.  

Souza e Borinelli (2009) afirmam também que além dos fatores condicionantes, as 

organizações devem decidir sobre os mecanismos de controle utilizados pelos envolvidos na 

cadeia. Para Souza e Rocha (2009), estes mecanismos previstos pela GCI podem ser 

segregados em três tipos: disciplinadores, capacitores e incentivadores. Conforme Souza 



 

 

(2008), os mecanismos disciplinadores objetivam regrar, desenvolver e criar obrigações que 

nortearão o relacionamento entre as entidades que adotam a GCI. Os capacitores são 

instrumentos que apresentam capacidade, competência e possibilidade de resolver 

dificuldades na GCI com vistas a se atingir o objetivo final, auxiliando, portanto, na resolução 

dos problemas encontrados. Por fim, os incentivadores são instrumentos que gratificam as 

partes, sendo que a referida gratificação pode ser monetária ou não.  

Em relação aos instrumentos incentivadores da GCI, Souza e Rocha (2009) apontam 

alguns tipos de acordos entre as organizações, que fomentam a prática tais como: a) ganhos 

igualitários; b) divisões proporcionais aos investimentos de cada parte; c) ganho a ser 

usufruído somente pelo fornecedor que terá que se comprometer a manter os preços por 

determinado tempo; d) ganho a ser usufruído apenas pelo comprador, tendo o fornecedor a 

prerrogativa de utilizar os métodos e técnicas aperfeiçoadas em conjunto com suas relações 

com outros clientes; e) investimento feito pelo fornecedor que será beneficiado pelo repasse 

no preço sob forma de aumento; f) investimento feito pelo comprador que será ressarcido 

através de desconto no preço por certo período de tempo. Cada empresa avalia quais destes 

pontos são mais importantes dentro dos objetivos traçados e isto pode definir a adesão ou não 

à gestão de custos interorganizacionais, visto que atingir as metas das organizações 

envolvidas é necessário para tal estímulo.  

 

2.2 Planejamento tributário 

Na visão de Fabretti (2009) o planejamento tributário pode ser visto como a escolha da 

melhor alternativa legal e lícita, antes da ocorrência do fato gerador, visando economia de 

impostos. Scholes e Wolfson (1992) complementam esse entendimento, acrescentando que o 

planejamento tributário eficaz é aquele que se baseia em todos os aspectos envolvidos no 

negócio e não apenas no tributário. 

O planejamento tributário requer análise de implicações fiscais de um fato gerador 

para todas as partes envolvidas na transação, onde não deve ser considerado apenas os 

impostos explícitos (diretos), mas também os impostos implícitos (indiretos). O planejamento 

tributário eficaz reconhece que os impostos representam uma parcela dos custos das empresas, 

que devem ser considerados no planejamento a ser implementado (Scholes & Wolfson, 1992). 

De acordo com Bonner, Davis e Jackson (1992), o planejamento tributário corporativo 

exige primeiramente que profissionais tributários identifiquem os problemas e oportunidades 

de planejamento tributário (questões), para em seguida encontrar maneiras de resolver os 

problemas e abordar as oportunidades de maneira adequada. 

Armstrong, Blouin e Larcker (2012), empregando técnicas estatísticas na análise de 

informações sobre os principais componentes da remuneração de executivos, numa amostra 

de 423 grandes empresas americanas de capital aberto, com dados de 2002 a 2006, 

verificaram que as variáveis taxa efetiva de imposto e medidas alternativas de agressividade 

fiscal fornecem pouca evidência de que as empresas da amostra incentivam seus executivos a 

tomarem medidas para reduzir a carga tributária, embora forneçam incentivos para reduzir o 

nível de despesas com impostos divulgadas nas demonstrações contábeis. Eles descobriram, 

inclusive, que a compensação dos executivos tributaristas está negativamente associada às 

taxas de impostos efetivas das empresas da amostra. 

Graham, Hanlon, Shevlin e Shroff (2014), aplicando questionários à cerca de 600 

executivos, concluíram que há uma preocupação com os efeitos adversos da reputação de uma 

empresa para se evitar o planejamento tributário. Do modo similar, na visão da pesquisa, é 

importante que uma estratégia de planejamento tributário não prejudique os lucros por ação, 

classificando em mesmo nível de importância a taxa efetiva de imposto e os impostos pagos 

em dinheiro. 



 

 

Nesse sentido Silva, Carpinetti, Silva e Alvareli (2011) destacam que o planejamento 

tributário proporciona vantagens como: evitar o pagamento de tributos desnecessários; 

diminuir o risco da incidência de tributos; acelerar processos administrativos e operacionais; 

permitir maior controle do fluxo de caixa, com visão mais integrada dos custos; reduzir 

custos, influenciando no preço do produto ou serviço, tornando a empresa mais competitiva.  

Reinders e Martinez (2016) afirmam que embora tenham se acentuado nos últimos 

anos, a literatura brasileira ainda está carente de pesquisas sobre planejamento tributário. 

Neste trabalho, ao analisarem os efeitos que o planejamento tributário teria sobre a 

rentabilidade atual e futura de 204 empresas negociadas na Bovespa, não confirmaram a 

hipótese de que as empresas mais agressivas tributariamente teriam a possibilidade de serem 

mais rentáveis no futuro. Acreditam que as empresas quando adotam práticas mais agressivas 

de planejamento fiscal, comprometem-se com vários custos não tributários, como por 

exemplo, aumento dos riscos de terem suas operações fiscais questionadas pelo Fisco, 

podendo ter gastos iguais ou até superiores ao resultado da economia de impostos.  

A relação do planejamento tributário com a Gestão de Custos Interorganizacionais se 

consolida na redução de custos. Silva et al. (2011) destacam que o planejamento tributário 

proporciona vantagens como evitar o pagamento de tributos desnecessários; acelerar 

processos administrativos e operacionais; permitir maior controle do fluxo de caixa, com 

visão mais integrada dos custos; reduzir custos, influenciando no preço do produto ou serviço, 

tornando a empresa mais competitiva. Para Faria, Soares, Rocha e Rossi (2013) a GCI tem 

foco na minimização de custos, gerando vantagens competitivas frente aos concorrentes. 

Desse modo, o planejamento tributário pode sugerir configurações integradas das operações 

de compra e venda, que resultem em um menor custo com tributos diretamente ligados a estes 

processos, enfatizando assim, o mérito da GCI. 

 

3 METODOLOGIA 

O presente estudo pode ser classificado quanto à natureza como pesquisa aplicada, por 

apresentar como objetivo a demonstração da diferença de custo dos tributos em decorrência 

do planejamento tributário e aplicação de GCI para quatro empresas, sendo duas indústrias de 

chocolate e as outras restantes, do setor de automação industrial. De acordo com a definição 

de Silva e Menezes (2005) objetiva a geração de conhecimento, porém dirigidos à solução de 

problemas específicos.  

Em relação à abordagem do problema, o presente estudo é classificado como 

qualitativo. Conforme Oliveira (2003), a pesquisa qualitativa apresenta como objetivo 

evidenciar características não observadas através do estudo quantitativo o que ocorre devido à 

superficialidade desse último.  

Com relação aos objetivos do estudo, o mesmo se classifica como exploratório. Cervo 

e Bervian (2007), expõem que o estudo exploratório é normalmente o passo inicial no 

processo de pesquisa pela experiência e auxílio que traz na formulação de hipóteses 

significativas para posteriores pesquisas. 

Para operacionalização do trabalho, foi realizada inicialmente uma pesquisa 

documental em fontes primárias e secundárias, por meio de exame de materiais diversos, 

caracterizando, portanto, uma parte da estratégia de pesquisa. 

As fontes primárias constituíram-se de documentos fiscais emitidos na venda dos 

produtos. Segundo Oliveira (2003), a pesquisa documental é a forma de coleta de dados em 

relação a documentos escritos ou não, denominados fontes primárias. Considera-se 

documento qualquer informação sob a forma de textos (Fachin, 2006). 



 

 

Os dados secundários utilizados para o desenvolvimento do estudo compreendem as 

leis que instituíram os tributos e regimes tributários vigentes no Brasil e que regulam os 

tributos envolvidos nas simulações realizadas neste estudo.  

Em seguida, a pesquisa se baseou em entrevistas semi-estruturadas com os sócios das 

duas empresas mineiras, que constituem o elo mais forte da cadeia da qual fazem parte, por 

terem características tiranas. Focou-se principalmente na apresentação dos estudos do 

planejamento tributário, avaliando como seria seus comportamentos diante de uma 

reconfiguração industrial observados diante de uma potencial redução de custos, com 

possibilidade de ganhos para ambas as partes. Na concepção de Martins e Theóphilo (2009), 

este tipo de entrevista é uma técnica de coleta de informações caracterizadas por uma certa 

percepção seletiva do entrevistador com foco no esclarecimento da questão de pesquisa. Os 

dados e as entrevistas foram coletados de 08 de junho a 25 de junho de 2016, confirmados 

pelos respondentes para em seguida, serem utilizados como dados qualitativos e quantitativos 

fundamentais para esta pesquisa. 

 

3.1 Os casos 

A amostra do presente estudo é constituída por quatro empresas, cuja escolha se 

justifica pela maior facilidade de acesso às informações que compõem os dados do presente 

trabalho, portanto, a amostragem é não probabilística. Cabe destacar que, foi acordado com as 

empresas componentes da amostra que não seriam expostas quaisquer informações que 

pudessem levar a identificação das mesmas. Portanto, as mesmas foram nomeadas com nomes 

diferentes da realidade. Os números apresentados também são fictícios. 

O primeiro grupo é formado por duas empresas (A e B) que atuam como indústria e 

comércio de chocolates e são localizadas no estado de Minas Gerais e Rio de Janeiro, 

respectivamente. A empresa A possui 12 anos de mercado, faturamento médio anual de 

R$150.000,00, 3 clientes ativos, enquadrada no regime tributário Simples Nacional. A 

empresa B, é tributada pelo Lucro Presumido que pela legislação do Imposto de Renda, 

aplica-se o percentual de presunção de 8% para o IRPJ, conforme o art. 518 do Decreto nº 

3.000/1999 e 12% para CSLL, de acordo com o art. 22 da Lei nº10.684/2003, em operações 

de venda de mercadorias. Sobre a base de cálculo do lucro presumido, aplica-se a alíquota de 

15%, tanto no IRPJ quanto no CSLL. O PIS será calculado pela aplicação da alíquota de 

0,65% sobre o faturamento (Lei nº 9.715/1998) e COFINS será apurada pela alíquota de 3% 

sobre as vendas, pela Lei Complementar nº 70/1991. A apuração do ICMS varia de acordo 

com a operação e o NCM do produto. 
As outras duas empresas (C e D) estão sediadas em Minas Gerais, sendo que a C, 

exerce atividades de comércio e prestação de serviços e a D, possui atividades de indústria, 

comércio e prestação de serviços. A empresa C possui 13 anos de mercado, faturamento 

médio anual de R$1.550.000,00 e 20 clientes ativos. As duas organizações deste grupo são 

tributadas pelo Lucro Presumido. 

Foi realizada coleta de dados contábeis das empresas analisadas para elaboração do 

estudo através de práticas de planejamento tributário, com vistas à redução destes custos da 

cadeia de valor entre dois conjuntos de empresas, nas operações de compra e venda de 

mercadorias e industrialização de produtos, através de propostas de alterações sensíveis 

observadas nestas transações entre as empresas, visando economia tributária lícita sem 

prejuízo de qualquer outro aspecto acordado entre as partes. 

 

4 SIMULAÇÕES E ANÁLISE DE RESULTADOS 

4.1 Simulação e análise com as indústrias de chocolate A e B 



 

 

Analisando uma transação comercial entre A e B, temos a seguinte situação: O 

primeiro ponto a ser levantado pelo planejamento tributário é a correta classificação do 

produto industrializado. A empresa A vende bombons, que por não ter uma classificação 

específica, melhor se agrupa à Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 1806.9000, que 

pela Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI, 2012), se 

relaciona a “outros chocolates” e “outras preparações alimentícias que contenham cacau”. O 

NCM constante na nota fiscal de venda é o 1806.1000, referente à cacau em pó, com adição 

de açúcar ou de outros edulcorantes.  

 
Tabela 1 - Operação de venda da empresa A 

Quantidade Unidade Preço Unitário Preço Total 

5000 Bombons R$1,90 R$9.500,00 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

O valor a ser pago mensalmente pelas empresas optantes pelo Simples Nacional, será 

determinado pela aplicação das alíquotas presentes nas tabelas dos Anexos I a VI sobre a base 

de cálculo referente à receita bruta, relacionada à venda de bens e serviços em operações 

próprias, ao preço dos serviços prestados, excluindo-se as vendas canceladas e os descontos 

incondicionais concedidos (LC nº 123/2006, arts. 3º e 18). 

A alíquota de 4,5% é atribuída devido à atividade industrial e a receita bruta nos 

últimos 12 meses. O proprietário da empresa A foi questionado se teria pretensão de adotar a 

GCI com B, tendo como resultado a busca de situações que gerassem economias tributárias 

lícitas, porém o mesmo respondeu que não havia interesse. 
 

Tabela 2 - Impostos devidos na operação de venda da empresa A 

Regime Tributário Alíquota Valor do imposto sobre vendas 

Simples Nacional 4,5% R$427,50 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A empresa B, compra os bombons, os divide em quantidades de 50 unidades, 

acondiciona em embalagem própria e os disponibiliza para venda. Com esta compra a 

empresa produziria 100 embalagens de bombons. Cada embalagem é colocada à venda ao 

preço de R$276,59, sendo valor unitário dos bombons de R$5,53. Caso todo este estoque, 

considerando o NCM 1806.1000 (da compra), fosse vendido por R$27.659,00, por ser uma 

empresa do Lucro Presumido, os seguintes impostos seriam devidos sobre o faturamento:  
 

Tabela 3 -  Operação de venda da empresa B 

Quantidade Unidade Preço Unitário Preço Total 

100 Embalagens R$276,59 R$27.659,00 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Com o faturamento de R$27.659,00 da empresa B, ocorrido na operação de venda, 

incidirá impostos descritos na Tabela 4, a serem pagos pela empresa e serem incorporados aos 

custos dos seus produtos vendidos. 

 
Tabela 4 - Impostos devidos na operação de venda da empresa B 

PIS COFINS IR CSLL ICMS Total 

R$179,78 R$829,77 R$331,91 R$298,72 
R$5.531,80 - R$118,75 

= R$ 5.413,05 
R$7.053,23 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 



 

 

A alíquota do ICMS/RJ em operações internas é de 18%, conforme art.14 do 

Regulamento do ICMS do Rio de Janeiro (Decreto nº 27.427/2000). Porém, a alíquota efetiva 

é de 20%, devido os 2% do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP). O valor de R$ 

118,75 corresponde a 1,25% alocado na alíquota de 4,5% do Simples Nacional ao ICMS e 

que pode ser utilizado como crédito nesta circunstância. As outras alíquotas foram tratadas em 

tópicos anteriormente especificados. Verifica-se, portanto, que o custo da compra acrescido 

aos impostos da venda, totaliza R$16.553,23. 

Salienta-se que estes valores são assertivos, sendo apenas esta operação considerada, 

pois tem impostos trimestrais que seriam impactados caso houvesse outras vendas nestes 

períodos.  

Nesta configuração inicialmente, parece não existir uma melhoria econômica para os 

participantes da cadeia, por não se vislumbrar um retorno explícito do gerenciamento de 

custos. Porém, seria orientado, conforme entendimento da Receita Federal, que ambas as 

empresas enquadrassem corretamente o produto de acordo com a Tabela TIPI. Nesse caso, a 

empresa A não teria custo adicional, uma vez que a mercadoria comercializada ainda será 

manipulada de alguma forma por outra indústria e por apurar o imposto do Simples Nacional, 

pela alíquota onde o IPI está incorporado. Já a empresa B, ao utilizar o NCM errado, estaria 

sonegando impostos, pois o bombom teria IPI na alíquota de 5%, alterando o valor total da 

nota fiscal para R$29.041,95. Neste contexto, a Lei nº 8.137/1990 em seu art.1º trata crime 

contra a ordem tributária como ato de suprimir ou reduzir tributo que incorrer em condutas 

como elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso 

ou inexato (Machado, 2015). 

 
Tabela 5 - Operação de venda da empresa B com o NCM correto 

Quantidade Unidade Preço unitário IPI unitário Preço total 

100 Embalagens R$276,59 R$ 13,8295 R$ 29.041,95 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Na tabela a seguir encontram-se os valores dos impostos incidentes sobre o 

faturamento a serem pagos pela empresa B ao vender R$29.041,95 em mercadorias. Tais 

valores compõe a base dos custos dos produtos vendidos da empresa B. O valor do IPI não 

integra a base de cálculo dos impostos federais (PIS, COFINS, IR e CSLL). O ICMS-ST foi 

calculado considerando a revenda para distribuidor no estado do Rio de Janeiro. 

 
Tabela 6 -  Impostos devidos na operação de venda da empresa B, com o NCM correto 

PIS COFINS IR CSLL ICMS-ST IPI Total 

R$179,78 R$829,77 R$331,91 R$298,72 R$ 2.710,89 R$1.382,95 R$5.734,02 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Portanto, o custo da compra juntamente com os impostos de venda, totaliza 

R$15.234,02. 

Cenário nº 1: Empresa B solicita uma industrialização especial, onde A já entregue o 

produto totalmente pronto para venda. 

A empresa A, ao inserir as atividades de separar, fornecer a embalagem e embalar os 

bombons, passaria o preço unitário para R$2,50. Como agora B vai apenas revender os 

produtos, A terá que destacar o ICMS-ST na nota fiscal e recolher ao estado do Rio de 

Janeiro. Este valor recolhido anteriormente de ICMS-ST será ressarcido pelo cliente na 

quitação da nota. 

 
Tabela 7 - Operação de venda da empresa A – Cenário nº 1 

Quantidade Unidade Preço Preço Total ICMS-ST sobre Valor total das 



 

 

Unitário vendas vendas 

5000 Bombons R$2,50 R$12.500,00 R$1.725,25 R$14.225,25 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Aparentemente pelo aumento no total das vendas que é o fato gerador dos tributos, 

haveria um acréscimo considerável no valor dos impostos a serem pagos. Isto não ocorre, 

porque a alíquota é reduzida no percentual referente ao ICMS, que já foi pago anteriormente.  

 
Tabela 8 -  Impostos devidos na operação de venda da empresa A – Cenário nº 1 

Regime Tributário Alíquota Valor do imposto sobre vendas 

Simples Nacional (4,5% - 1,25%) = 3,25% R$ 462,32 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Esta operação de venda (Tabela 9), considerando o NCM correto, é idêntica à Tabela 3 

(condição atual) devido a configuração proposta. 

 
Tabela 9 - Operação de venda da empresa B – Cenário nº 1 

Quantidade Unidade Preço Unitário Preço Total 

100 Embalagens R$ 276,59 R$ 27.659,00 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Vendendo-se todo o estoque, pelo preço de R$27.659,00, agora os impostos devidos 

seriam os indicados na tabela 10, passando o custo com a compra e impostos a totalizar 

R$15.865,43. Esta alteração deve-se ao ICMS ter sido pago antecipadamente calculado sobre 

a compra e nesta ocasião, não ser devido o IPI, porque os produtos seriam revendidos. 

Enfatiza-se que, além desta redução, a empresa B ainda eliminaria atividades em seu processo 

produtivo, o que consequentemente ocasionaria uma diferença significativa. 
 

Tabela 10 - Impostos devidos na operação de venda da empresa B – Cenário nº 1 

PIS COFINS IR CSLL ICMS IPI Total 

R$179,78 R$829,77 R$331,91 R$298,72 - - R$1.640,18 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Ao terceirizar itens significantes, as empresas recorrem à GCI para desenvolver 

contextos relacionais que não caiam na simples dicotomia do mercado de hierarquias, tendo 

como consequência disso cálculos das decisões de compra mais complexos, não sendo 

possível desenvolver contratos que especificam todos os resultados das potenciais interações 

(Cooper & Slagmulder, 2004). Esta afirmação vai ao encontro com os resultados apresentados 

nas simulações, onde a decisão da forma de comprar impacta significativamente nos valores 

de impostos a serem pagos. 

Cenário nº 2: Empresa B envia toda a matéria prima para a fabricação dos bombons e 

as embalagens. 

A natureza desta operação será uma industrialização por encomenda, onde a empresa 

B comprará toda a matéria prima e remeterá para a empresa A fabricar os chocolates. 

Supondo que o custo da matéria prima, embalagens e os custos para que as mercadorias sejam 

entregues em MG, fique em R$2.500,00 e que a empresa A negocie R$7.000,00 para fabricar.  

Esta operação de venda resultará em uma guia do Simples Nacional no valor de R$ 

315,00, a ser paga pela empresa A, conforme Tabela 11.  
 

Tabela 11 - Impostos devidos na operação de venda da empresa A – Cenário nº 2 

Regime Tributário Alíquota Valor do imposto sobre vendas 

Simples Nacional 4,5%  R$315,00 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 



 

 

A Tabela 12 foi elaborada com o intuito de evidenciar a diferença entre o custo com a 

compra e impostos nos cenários atual e nº1. Inicialmente o cenário atual, considerando o 

NCM correto seria menos oneroso na quantia de R$ 631,41, porém, a redução de atividades 

na empresa B, sugere uma economia considerável ao se optar pelo cenário 1. Para empresa A 

também o cenário atual proporcionaria um imposto R$ 34,82 menor que no cenário 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabela 12 - Comparativo do cenário atual com o Cenário nº 1  

Cenário atual Cenário nº 1 

Empresa A Empresa B Empresa A Empresa B 

Valor das 

vendas 

R$ 

9.500,00 

PIS R$ 179,78 

Valor das 

vendas 

R$ 

12.500,00 

PIS R$ 179,78 

COFINS R$ 829,77 COFINS R$ 829,77 

IR R$ 331,91 IR R$ 331,91 

CSLL R$ 298,72 CSLL R$ 298,72 

ICMS-

ST 

R$ 2.710,89 ICMS - 

IPI R$ 1.382,95 IPI - 

Subtotal 
R$ 

9.500,00 
Subtotal R$ 5.734,02 

ICMS-

ST sobre 

vendas 

R$1.725,25 
Subtotal R$1.640,18 

Subtotal R$14.225,25 

Custo das mercadorias compradas 

e dos impostos incidentes sobre a 

venda da empresa B 

R$ 15.234,02 

Custo das mercadorias compradas e 

dos impostos incidentes sobre a venda 

da empresa B 

R$15.865,43 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Com o propósito de completar as comparações de todas as sugestões com o cenário 

atual, a Tabela 13 foi elaborada. 

 
Tabela 13 – Comparativo do cenário atual com o Cenário nº 2 

Cenário atual Cenário nº 2 

Empresa A Empresa B Empresa A Empresa B 

Valor das 

vendas 

R$ 

9.500,00 

PIS R$ 179,78 

Valor da 

industrialização 

R$ 

7.000,00 

PIS R$ 179,78 

COFINS R$ 829,77 COFINS R$ 829,77 

IR R$ 331,91 IR R$ 331,91 

CSLL R$ 298,72 CSLL R$ 298,72 

ICMS-

ST 

R$ 2.710,89 ICMS-

ST 

R$ 2.710,89 

IPI R$ 1.382,95 IPI R$ 1.382,95 

Subtotal 
R$ 

9.500,00 
Subtotal R$ 5.734,02 Subtotal 

R$ 

7.000,00 Subtotal R$ 5.734,02 

Custo das mercadorias compradas 

e dos impostos incidentes sobre a 

venda da empresa B 

R$ 15.234,02 

Custo das mercadorias compradas (R$ 

2.500,00), industrialização e impostos 

incidentes sobre a venda da empresa B 

R$ 

15.234,02 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Nota-se que a diferença entre o cenário atual e o nº 2, analisando a empresa A seria de 

R$ 112,50 (variação do Simples Nacional) e da empresa B (custo da compra acrescido aos 



 

 

impostos da venda), não existe, salientando que o exame da operação completa aponta que a 

economia de B seria maior, devido a eliminação de atividades em seu processo produtivo. 

Presume-se, a partir das evidências das simulações do planejamento tributário, que ao 

utilizá-lo com mecanismo para implantação da gestão de custos interorganizacionais 

benefícios seriam obtidos por ambas empresas. Nestas circunstâncias, percebe-se, portanto, 

que as propostas ajudam a reduzir a assimetria de informações entre compradores e 

fornecedores acerca da relação entre as especificações de produtos estabelecidas pelo 

comprador e seus custos resultantes. A investigação interorganizacional permite a 

identificação e implantação de maiores reduções de custos ao longo da cadeia (Cooper e 

Slagmulder, 2004). 

Cabe ressaltar que, ao apresentar as simulações para o proprietário da empresa A ele 

verificou que as mudanças não eram complexas e possíveis de serem executadas, portanto 

considerou a possibilidade de propor a adoção da GCI à empresa B, desde que houvesse uma 

forma justa de dividir os resultados. Esse ponto pode ser confirmado por Pereira et al. (2010) 

ao afirmarem que as relações interorganizacionais podem ser encerradas por haver assimetrias 

de benefícios entre as empresas, devido tamanho, localização, público-alvo, capacidade 

gerencial. 

 

4.2 Simulação e análises com as empresas C e D, do setor de automação industrial  

A empresa C possui consultoria tributária sendo, portanto, adepta ao planejamento 

tributário. Analisando uma operação comercial onde a organização adquirirá da empresa D 

painéis automatizados, tem-se a cotação inicial de D evidenciada na Tabela 14. 

 
Tabela 14 - Proposta inicial da empresa D 

Quantidade Unidade Preço Unitário Preço Total 
ICMS-ST 

sobre vendas 

Valor total das 

vendas 

15 Painel R$44.862,95 R$672.944,25 R$82.599,73 R$755.543,98 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Considerando o total das vendas de R$ 755.543,98, ao concretizar esta operação, a 

empresa D teria que pagar os valores descritos na tabela abaixo, referentes a impostos. 

 
Tabela 15 -  Impostos devidos pela empresa D, na venda da proposta inicial 

PIS COFINS IR CSLL ICMS IPI Total 

R$ 4.374,14 R$ 20.188,33 R$8.075,33 R$7.267,80 - R$100.941,64 R$140.847,24 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Ao analisar os resultados do planejamento tributário por operação, a empresa C opta 

por comprar os equipamentos e enviar para a empresa D apenas industrializar e propõe que 

sejam desmembradas as atividades, visto que a automatização dos painéis é um serviço de 

engenharia e deveria ser cobrado à parte. Assim, a tabela abaixo evidencia a nova proposta da 

empresa D em conformidade com as solicitações da empresa C: 

 
Tabela 16 – Nova proposta da empresa D 

Quantidade Unidade Preço Unitário Preço Total Valor total das vendas 

15 Industrialização R$ 2.935,91 R$ 44.038,65 
R$ 244.038,63 

15 Automação R$ 13.333,33 R$ 199.999,98 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Esta alternativa reduz o total das vendas para R$ 244.038,63, pois o custo de aquisição 

dos equipamentos de R$ 428.905,62 será pago diretamente pela empresa C. 

 
Tabela 17 - Impostos devidos por D na concretização da venda da contraproposta de C 



 

 

PIS COFINS IR CSLL ICMS IPI ISSQN TOTAL 

R$1.586,25 R$7.321,16 R$10.880,77 R$6.235,62 - - R$5.000,00 R$31.023,80 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Considerando o custo de aquisição e acrescendo o valor dos serviços da empresa D e o 

custo do ICMS-ST que agora, por ser uma industrialização por encomenda, passa a ser devido 

na entrada dos painéis na empresa C, no valor de R$ 5.405,47, totaliza-se o custo de R$ 

678.349,72, o que evidencia uma economia de R$ 77.194,26 para a empresa C, na operação 

de compra. 

Pela diferença de impostos que seriam pagos na concretização da venda nos dois 

casos, há uma economia, pela empresa D de R$ 109.823,44. Como a operação é 

industrialização por encomenda, há suspensão do IPI, sendo o mesmo destacado pela empresa 

C, no momento da venda do produto. 

Porém, a empresa C sendo conhecedora do processo industrial, sabe que a empresa D 

pode ter um custo menor na industrialização, pois utiliza profissionais de quem não são 

exigidas competências técnicas e por este motivo, uma mão de obra mais barata. Assim, 

recomenda que a empresa D analise de maneira mais apurada o custo desta industrialização e 

seu valor cobrado, a fim de vislumbrarem benefícios para as duas empresas, viabilizando a 

aplicação da GCI. 

 
Tabela 18 -  Nova Proposta gerada a partir da sugestão de GCI 

Quantidade Unidade Preço Unitário Preço Total Valor total das vendas 

15 Industrialização R$ 1.000,00 R$ 15.000,00 
R$ 244.038,63 

15 Automação R$ 15.269,24 R$ 229.038,63 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Ao analisar que o custo de aquisição dos equipamentos e o valor dos serviços da 

empresa D foram mantidos, valor do ICMS-ST reduziria para R$ 1.938,06, totalizando R$ 

674.882,31, sinalizando uma economia de R$ 80.661,67 para a empresa C, na compra. Cabe 

salientar que esta empresa terá o custo de 15% de IPI sobre o valor da venda do produto, por 

se equiparar a indústria nesta situação, o que impulsiona a divisão justa dos benefícios.  

Nesta nova configuração, os impostos devidos por D são apresentados na Tabela 19 e 

resultam em uma diferença de R$106.832,46 da proposta inicial.  

 
Tabela 19 -  Impostos devidos por D, no caso da aceitação da prática de GCI 

PIS COFINS IR CSLL ICMS IPI ISSQN TOTAL 

R$1.586,25 R$7.321,16 R$12.623,09 R$6.758,31 - - R$5.725,97 R$34.014,78 

Fonte: Elaborado pelos autores 

De acordo com Fayard, Lee, Leitch e Kettinger (2012), fatores intangíveis, tais como 

conhecimento relevante, rede e clima de comunicações, incluindo confiança entre as empresas 

constituem elementos importantes para estender as práticas de GCI nos contextos relacionais. 

Além disso, esses autores também verificaram que a utilização da gestão de custos 

interorganizacionais através da contabilidade gerencial proporcionou benefícios sólidos. Em 

consonância com o argumento anterior, na entrevista o proprietário da empresa C considerou 

a relação com a empresa D estável, por ter um alto grau de confiabilidade mútua e desde o 

início, se mostrou receptivo à adoção da gestão de custos interorganizacionais. Quando as 

simulações foram apresentadas, o interesse se consolidou, porém, o fato da divisão dos 

benefícios não se apresentar de forma igualitária, porém o mais equilibrado possível, foi 

pontuado como motivador para se propor nas operações e, portanto, no relacionamento entre 

as empresas. Este posicionamento concorda com a afirmativa de Camacho, Rocha, Moraes e 

Marques (2015), onde a divisão justa não significa, necessariamente, dividir os benefícios em 



 

 

partes iguais, pois é difícil estabelecer critérios prévios de divisão, porque alguns deles podem 

surgir de forma, às vezes, inesperada.  Estes mesmos autores, em um estudo sobre a GCI com 

hospitais privados no Brasil, analisaram se confiança, estabilidade, benefícios mútuos, 

cooperação e dependência dos fornecedores e planos de saúde seriam fatores condicionantes 

para a prática da GCI. Concluíram que confiança e benefícios mútuos nos planos de saúde são 

inibidores da GCI e a estabilidade com fornecedores é um incentivador. Os outros itens, 

sugerem outras pesquisas.  

A tabela abaixo foi elaborada com os pontos incentivadores de acordo com Souza e 

Rocha (2009), já citados anteriormente, a fim de verificar se as empresas analisadas se 

enquadram ou não nestes quesitos. 

 
 

 

 

Tabela 20 – Presença ou ausência dos fatores fomentadores da prática da GCI 

Descrição 

Reconfigurações propostas 

Empresas 

A e B 

Empresas 

C e D 

Ganhos igualitários Não Não 

Divisões proporcionais aos investimentos Não Não 

Ganho usufruído apenas pelo fornecedor Não Não 

Ganho usufruído apenas pelo comprador Não Não 

Investimento do fornecedor repassado no preço Não Não 

Investimento do comprador ressarcido por desconto Não Não 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Ao averiguar a Tabela 20, nota-se que os mecanismos incentivadores apontados por 

Souza e Rocha (2009) não estão presentes nas operações das empresas estudadas.  

 

5 CONCLUSÕES 

A proposta do presente estudo foi verificar como o planejamento tributário se insere 

dentro dos mecanismos incentivadores para adoção da GCI investigando as operações de 

organizações do setor alimentício e de automação industrial. Para tanto, analisou-se os dados 

coletados de 08 de junho a 25 de junho de 2016 por meio de pesquisa documental em notas 

fiscais emitidas na venda dos produtos, leis que regulam os tributos compreendidos nas 

simulações e entrevistas semi-estruturadas com os sócios das empresas que constituíam o elo 

mais forte da cadeia envolvida. As evidências encontradas apontam algumas práticas 

tributárias, que em conjunto com a gestão de custos interorganizacionais apresentam 

benefícios claros para as empresas envolvidas em uma cadeia de valor.  

Assim sendo, verificou-se que o planejamento tributário no contexto examinado, 

poderia ser considerado como instrumento fomentador para adoção da GCI, corroborando 

com Cooper e Slagmulder (2004) que apontam que os mecanismos incentivadores mais 

encontrados, são aqueles que sejam capazes de oferecer possíveis benefícios mútuos. Desse 

modo, caso as empresas concordassem em trabalhar conjuntamente, poderiam obter 

benefícios econômicos de seus projetos conjuntos. Porém, o objetivo geral de identificar 

evidências que fossem capazes de enquadrar ou não o planejamento tributário como um 

mecanismo incentivador para adoção da Gestão de Custos Interorganizacionais foi atendido 

ao observar que o mesmo, não se apresenta como um novo estímulo a esta prática, pois os 

fatores retratados, principalmente voltados à perspectiva de benefícios mútuos e confiança, já 

haviam sido apontados por Cooper e Slagmulder (2004).  



 

 

O estudo contribui com pesquisas por se tratar de uma temática ainda pouco abordada 

nos âmbitos acadêmicos e de mercado, ressaltando a significância da Gestão de Custos 

Interorganizacionais na otimização de custos na cadeia de valor e na criação de possibilidades 

de obtenção de vantagem competitiva sobre as cadeias concorrentes (Souza & Rocha, 2009), 

enfatizando a relevância do planejamento tributário como uma ferramenta potencial para 

esclarecer os benefícios a serem conquistados resultantes desta parceria. 

Como limitações desta pesquisa citam-se: i) por se referir apenas a quatro 

organizações, esses resultados só podem ser tratados para estas empresas, permitindo pouca 

base para generalização científica; e ii) a não utilização de teoria para fundamentar o trabalho. 

As entrevistas aos proprietários demonstraram que caso não seja vislumbrada a recompensa 

justa, torna-se desinteressante às empresas a adoção da GCI, o que indica um possível conflito 

de agência entre os membros da cadeia de valor. Para futuras pesquisas, propõe-se que: i) este 

trabalho seja replicado em outros contextos; ii) se verifique a forma pela qual a Teoria da 

Agência pode explicar o fato do planejamento tributário ser um instrumento auxiliar aos 

métodos incentivadores da adoção da gestão de custos interorganizacionais e iii) se analise 

maneiras pelas quais o planejamento tributário em conjunto com a GCI pode impactar na 

rentabilidade futura das empresas.  
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