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Resumo
A missão da gestão tributária é identificar e priorizar a mitigação dos principais fatores de risco nas
empresas, para o desenvolvimento de processos que garantam uma gestão adequada, estabelecendo
controles,  revisões periódicas e plano de ação para a mitigação de impactos tributários (Aguiar
2016). Esta pesquisa toma como base a adequação da metodologia de mapeamento de processos e
controles  desenvolvidos  para  a  contabilidade  e  funções  financeiras  utilizando  o  conceito  Lean
Thinking  (Womack  and  Jones  2004)  na  área  tributária.  O  objetivo  deste  estudo  é  propor  a
implantação de um modelo aplicado de gestão de processo de conformidade para a área de Tax
Compliance. Apresenta-se neste trabalho o resultado de uma pesquisa intervencionista, utilizando-se
um modelo de gestão inspirado no Lean Thinking, para garantir o mapeamento das necessidades a
serem supridas quando da gestão de obrigações tributárias acessórias nas empresas. Como resultado
deste  estudo  e  contribuição  para  a  teoria,  foi  elaborado  e  aplicado  um Modelo  de  Gestão  de
Conformidade Tributária, com foco no controle das atividades e desenho do perfil dos profissionais
para a área que,  muito embora tenha sido direcionado para uma empresa específica,  gerou um
modelo  que pode contribuir  com outras  empresas  em geral,  tendo em vista  a  similaridade  das
obrigações acessórias e padrões estabelecidos pelo Governo brasileiro.



1 

 

LEAN TAX MANAGEMENT: MODELO APLICADO DE GESTÃO DE PROCESSO 

DE CONFORMIDADE TRIBUTÁRIA 

 

RESUMO 

A missão da gestão tributária é identificar e priorizar a mitigação dos principais fatores de 

risco nas empresas, para o desenvolvimento de processos que garantam uma gestão adequada, 

estabelecendo controles, revisões periódicas e plano de ação para a mitigação de impactos 

tributários (Aguiar 2016). Esta pesquisa toma como base a adequação da metodologia de 

mapeamento de processos e controles desenvolvidos para a contabilidade e funções 

financeiras utilizando o conceito Lean Thinking (Womack and Jones 2004) na área tributária. 

O objetivo deste estudo é propor a implantação de um modelo aplicado de gestão de processo 

de conformidade para a área de Tax Compliance. Apresenta-se neste trabalho o resultado de 

uma pesquisa intervencionista, utilizando-se um modelo de gestão inspirado no Lean 

Thinking, para garantir o mapeamento das necessidades a serem supridas quando da gestão de 

obrigações tributárias acessórias nas empresas. Como resultado deste estudo e contribuição 

para a teoria, foi elaborado e aplicado um Modelo de Gestão de Conformidade Tributária, 

com foco no controle das atividades e desenho do perfil dos profissionais para a área que, 

muito embora tenha sido direcionado para uma empresa específica, gerou um modelo que 

pode contribuir com outras empresas em geral, tendo em vista a similaridade das obrigações 

acessórias e padrões estabelecidos pelo Governo brasileiro. 
 

Palavras-chave: Tax Compliance; Lean Thinking; Gestão Tributária; Obrigações Acessórias; Gestão de 

Processos. 

 

1. INTRODUÇÃO  

Cumprir com todas as obrigações tributárias acessórias e com o pagamento dos 

impostos não é tarefa fácil para as empresas do mundo inteiro. A existência de variados tipos 

de impostos e contribuições, de vários órgãos do Governo e de múltiplas obrigações fiscais 

acessórias, cria o problema da conformidade tributária (Blackwell, 1993).  

O cumprimento das obrigações fiscais tem sido um dos problemas mais discutidos 

pelos governos e um dos maiores pontos de enforcement dos últimos anos 

(O’SHAUGHNESSY, 2014). Ações como o Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), 

nos Estados Unidos, implementado a partir de 2010, e a Common Reporting Standards da 

OECD, a partir de 2014, mostram a preocupação mundial na troca de informações para 

aumentar o cumprimento das obrigações fiscais ao redor do mundo (OECD, 2018). 

O pagamento de tributos representa a transferência de uma parcela da riqueza gerada 

pela sociedade ao Estado. A tributação deve ser compreendida como um dever de cooperação 

que possibilita a atuação estatal, na forma de distribuição de renda e serviços à população, nas 

suas mais diversas áreas, especialmente na vida social e econômica das pessoas (Brasil) 

2017).  

O Governo determina que, além do pagamento do tributo, diversas obrigações 

acessórias (envio de informações adicionais) devem ser cumpridas pelo contribuinte, seja ele 

pessoa física ou jurídica. No Brasil, as obrigações acessórias são definidas como todas as 

obrigações decorrentes de controle, por parte do governo, para o pagamento dos tributos pelos 

contribuintes, como por exemplo, a entrega de declarações eletrônicas ao Fisco, o correto 

cálculo do tributo a ser recolhido, as devidas retenções em nome de terceiros, o registro nos 

livros pertinentes e o armazenamento dos dados pelo prazo mínimo de cinco anos (Kazuo and 

Nakao 2012).  

Entender a tributação não é tarefa simples, pois envolve diversos campos de 

conhecimento, como por exemplo, o Direito, a Economia e a Contabilidade, entre outros. De 
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acordo com (Plesko, 2004) a política tributária decorre de uma combinação complexa de 

economia e teoria jurídica, interpretada no mundo real por contadores e advogados.  

Como consequência do cumprimento das obrigações para o Fisco, as empresas 

precisam investir em estrutura para o cumprimento das suas obrigações tributárias, sendo isto 

chamado de custo de conformidade tributária (Sandford, 1995), cujo objetivo é mitigar os 

riscos tributários que podem impactar o resultado de uma empresa (Henderson 2005).  

A gestão da área de conformidade tributária (Tax Compliance) compreende aquela 

onde são efetuados todo o controle do processo da validação dos documentos nos livros 

fiscais, o cálculo e recolhimento dos tributos, preenchimento e entrega das obrigações 

acessórias, estruturação de arquivos para apresentação ao fisco brasileiro, incluindo, ainda, a 

realização de auditorias (interna e independente). O gerenciamento de toda a cadeia de 

tributos que envolve esta área é um processo complexo, devido às inúmeras variáveis de 

difícil quantificação e seu grau de risco (Bertolucci, 2001). 

Portanto, é missão da gestão tributária da empresa identificar os principais fatores de 

risco, para o desenvolvimento de processos que possibilitem uma gestão adequada, 

estabelecendo controles, revisões periódicas e plano de ação para a mitigação de impactos 

tributários (Svensson, 2004). Uma gestão tributária eficaz possibilita uma conformidade 

tributária, que mitiga riscos mensuráveis, tais como multas punitivas e outros encargos legais, 

e não mensuráveis, como reputação da empresa (Aguiar, 2016). 

Esta pesquisa toma como base a adequação da metodologia de mapeamento de 

processos e controles desenvolvidos para a contabilidade e funções financeiras utilizando o 

conceito Lean Thinking, para implantação de um modelo de gestão de processos de 

conformidade tributária na Empresa Pesquisada. A automação e controle na área financeira 

traz muitas vantagens para as empresas, pois formaliza e acelera processos, melhorando a 

qualidade e verificação dos dados, bem como possibilitando controles e processos 

padronizados (Fullerton, Kennedy, and Widener, 2013; Maskell, 2006). O conceito de Lean é, 

em sua essência, uma gestão da operação com foco em eficiência e geração de valor para o 

cliente (empresa).  

A aplicação de algumas ferramentas do conceito de Lean, que se iniciou com o Lean 

Manufacturing ou sistema Toyota de produção, nesse estudo é viável e inovador, pois leva em 

consideração conceitos importantes de melhoria contínua, através de uma abordagem 

sistemática, possibilitando a qualidade das informações e gerando valor aos acionistas e 

clientes internos da empresa, pois se trata de aprimoramento do processo para que seja eficaz 

na apuração e transmissão das informações ao fisco. A importância da automação, através da 

implantação de sistemas eficientes de preparação e controle dos dados para a área de Tax 

Compliance no Brasil, deveria ser uma prioridade das empresas, considerando-se a alta 

complexidade do gerenciamento de tributos no país. Segundo o Portal Tributário (2017), 

atualmente existem no Brasil 92 diferentes tipos de tributos, o que indica o nível de 

complexidade da legislação tributária brasileira e, consequentemente, o risco de não 

conformidade. De acordo com o World Bank Group and PWC (PWC and World Bank Group, 

2015), o Brasil é o líder em número de horas investidas para o cumprimento das obrigações 

tributárias pelas empresas, onde o contribuinte brasileiro precisa investir, em média, 2.600 

horas por ano para o cumprimento das obrigações tributárias (principais e acessórias) para o 

fisco brasileiro (PWC and World Bank Group, 2015), ou 1958 h/ano, segundo o The World 

Bank (2018), isto mesmo após a implantação de ferramentas eletrônicas, Muito embora o 

Governo Brasileiro tenha anunciado em 2017 propostas de reforma, com objetivo de 

simplificar o modelo tributário, onde alega que as empresas investirão não mais que 600 horas 

por ano para atendimento ao fisco, no mesmo ano as empresas já tiveram que atender a mais 

cinco obrigações acessórias: e-Social, REINF (Escrituração Fiscal Digital das Retenções e 

Informações da Contribuição Previdenciária Substituída), CEST (Código especificador de 
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Substituição Tributária), e CAT 158/15, que altera a metodologia da CAT 17/99, além da 

atualização da nota fiscal eletrônica 4.0, obrigando as empresas a uma nova adequação de 

layout bem como a investirem em interface de dados e aquisição de módulos para controle e 

mensageria dos dados.  

2. APORTE TEÓRICO / THEORETICAL FRAMEWORK 

O referencial teórico principal focou a literatura de gestão de processos, detalhando-se 

mais o Lean Thinking e os pontos que foram levados em consideração para a construção do 

modelo, considerando-se o resultado das entrevistas com especialistas. Porém, para a 

elaboração do modelo foram considerados outros pontos importantes, como a própria 

complexidade do sistema tributário brasileiro, os aspectos importantes da governança com 

foco em narrativas e procedimentos, sem a pretensão de cobrir tópicos da governança como 

planejamento tributário, fraudes e desvios fiscais. 

A gestão dos processos na área de Tax Compliance proporciona não somente a 

eficiência nos processos como também a mitigação de riscos tributários nas empresas. Neste 

sentido, este estudo aborda a gestão e eficiência da área de Tax Compliance de uma empresa 

brasileira, devido à complexidade apresentada pelo universo tributário brasileiro e pelos 

poucos estudos que foram encontrados sobre este tema na literatura. Não foi identificado, na 

pesquisa realizada, estudo voltado para a aplicação de um modelo de gestão na área tributária, 

nem a utilização de modelos de eficiência como o Lean, nesta área. A revisão da literatura foi 

feita em 2195 edições de 29 periódicos nacionais e internacionais, nos períodos de 2006 à 

2016 e não foi localizado nenhum estudo anterior aplicando as técnicas do Lean Thinking na 

área tributária, nem sugestões de modelos de gestão com foco em garantir o compliance com 

eficiência nesta área. 

A Tabela 1 exibe o resumo do número de periódicos consultados e o número de vezes 

em que assuntos tributários foram divulgados neles. Esse levantamento foi realizado 

utilizando palavras-chaves, tais como: tributos, obrigações acessórias, impostos, carga 

tributária, compliance, governança tributária, lean, lean thinking, ancillary obligations e 

gestão tributária. Nesta Tabela 1 pode-se observar que das 2.350 edições consultadas, apenas 

1,36%, correspondente a 32 papers, continham algum assunto sobre o tema de tax compliance 

ou lean thinking accounting. Entretanto nenhum deles aborda o tema na forma deste estudo. 
Tabela 1:  Síntese do número de edições consultadas e papers encontrados com o tema pesquisado 

Tema Número de edições consultadas* Num. artigos % 

Tax (Compliance and Governance)/Law 1290 16 1,24% 

Lean Thinking & Accounting 1060 16 1,51% 

Total 2350 32 1,36% 

*Periódicos Nacionais: ranking Qualis 2014; Periódicos Internacionais: Open access journals ranking (impact factor). 

Também foram consideradas as publicações das principais universidades (MIT/Harvard/Cambridge) 

A gestão por processos requer o conhecimento de como a organização funciona e 

como suas diferentes áreas trabalham, de modo a garantir transparência e entendimento de 

suas interações. Os participantes, geralmente provenientes de diversas áreas, devem conhecer 

o processo como um todo, compreendendo como as atividades por eles executadas 

contribuem para o alcance do objetivo final (Enoki, 2006; Martinho and Rotondaro, 2009).  

Segundo Porter (2007), “toda empresa é uma reunião de atividades que são executadas 

para projetar, produzir, comercializar, entregar e sustentar o produto. Todas estas atividades 

podem ser representadas, fazendo-se uso de uma cadeia de valores”. A cadeia de valor define, 

basicamente, a arquitetura dos macroprocessos conforme os objetivos estratégicos da 

empresa.  
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Na metodologia do Lean Thinking esta cadeia de valor é conhecida como mapa de 

valor, onde se busca identificar todos os processos e atividades cruciais que geram valor aos 

clientes e acionistas, e atividades que precisam ser aprimoradas ou até mesmo extintas, 

eliminando desperdícios e otimizando os processos internos da organização (Fullerton, 

Kennedy, and Widener, 2013). 

Mapear um processo é fazer um desenho inicial, observando como uma sucessão de 

atividades são executadas e estão inter-relacionadas. A coleta das informações pode ser feita 

através de entrevistas com os responsáveis pelo processo na organização, visando identificar 

todas as atividades executadas pela gerência, seus responsáveis e suas interações. Podemos 

definir que um macroprocesso é a representação de todas as etapas que fazem parte do 

processo, desde suas atividades até o processo final (Womack and Jones, 2004). 

Nas etapas de mapeamento e modelagem devem ser levados em consideração sistemas 

e integrações que permitam a criação de indicadores para avaliação de resultados, tornando 

viável a análise do processo a tempo de eventuais ajustes, incorporando o conceito do Lean 

Thinking de melhoria contínua (Womack and Jones, 2004). 

As origens do pensamento enxuto (Lean Thinking) vêm do Japão e, em particular, da 

Toyota Motor Corporation (Monden 2015; Ohno 1997; Shingo, 1996). O sistema Toyota de 

produção, também conhecido pela sigla TPS (Toyota Production System), foi desenvolvido no 

ambiente de manufatura na indústria automobilística (Katayama and Bennett, 1999). 

Essas inovações desenvolvidas pelo TPS, resultaram de uma escassez de recursos e 

intensa concorrência interna no mercado japonês de automóveis. As inovações tiveram como 

base o modelo de produção just-in-time (JIT), o método Kanban de produção, o respeito pelos 

funcionários e altos níveis de prova de erros empregados na metodologia “problem-solving”, a 

autonomação (Ahakchi et al., 2012) 

A metodologia Lean é focada na eliminação de perdas de produção no tempo e 

elaboração de quantidades corretas. Essa metodologia trouxe eficiência à Toyota, 

internalizando conceitos importantes da cultura Lean. e representou um modelo alternativo ao 

de produção em massa de capital intenso (produção de grandes lotes, recursos dedicados e 

exaustivo, estudo do processo para eliminação de "perdas ocultas"). Um estudo publicado por 

Monden, (2015) traz um relato completo de todo o sistema, método, processos e técnicas.  

Após 1990 houve uma ampliação gradual de foco da utilização da metodologia do 

lean manufacturing em outras áreas, além do chão de fábrica, entretanto, essa tendência 

falhou algumas vezes, por omissão ou erro no desenho do processo. Esse processo de 

ampliação foi acelerado pela adaptação da metodologia pela Case Western Reserve 

University, que propôs um novo design baseado em "princípios Lean" (Womack and Jones, 

2004), enfatizando o conceito DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve and Control – 

Definir, Medir, Analisar, Melhorar e Controlar). Isso clareou os princípios do Lean com foco 

em solução inteligente de problemas, trazendo valor à empresa, apresentando a gestão do 

fluxo de valor utilizando mecanismos de "pull" para suportar fluxo de materiais em operações 

restritas e, também, com a busca da perfeição, através da redução a zero de todas as formas de 

desperdícios no sistema de produção (Womack and Jones, 2004).  

2.1 A relação entre valor e custo 

Um ponto crítico do pensamento Lean (enxuto) é o foco na geração de valor. No 

entanto, este é percebido como sendo redução de custos, o que representa uma lacuna crítica 

comum do entendimento do conceito Lean, pois ainda existe uma interpretação equivocada de 

que o Lean significa somente redução de custos, quando seu conceito é bem mais amplo, cujo 

foco é eficiência e geração de valor para as empresas. O valor é gerado se ocorre a redução de 

desperdícios, reduzindo perdas e atividades que não agregam valor, tornando o processo o 

mais eficiente possível. A geração de valor aumenta à medida em que serviços ou outras 
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funcionalidades são agregados ao produto/serviço que é oferecido ao cliente, os quais  

precisam fazer sentido para ele.  

Sendo o Lean Thinking bastante amplo, diversas são as aplicações potenciais deste 

conceito. Este trabalho visa identificar, de maneira sistemática, as oportunidades de aplicação 

do Lean Thinking na área tributária. Para tanto, o referencial teórico parte de uma rápida 

revisão das bases da mentalidade enxuta, identificando elementos fundamentais entre os 

princípios e a ferramentas propostas pelo conceito (McGill and Slocum, 1993).  

Um estudo no Brasil, na empresa FIAT, também mostrou resultados positivos na 

aplicação do conceito de Lean Accounting, onde a empresa já praticava o Lean 

Manufacturing, registrando importantes economias, através da redução de perdas no processo 

produtivo e otimização das horas dos trabalhadores da linha de produção. Na Contabilidade, 

foram aplicados os conceitos para controle do inventário (níveis de estoque) e sistema de 

custeio (Pereira 2013). Isso demonstra que o modelo de gestão do Lean Accounting pode ser 

adaptado e incorporado em outras áreas, como a área de Tax Compliance, que é a proposta 

deste estudo aplicado. 

3. METODOLOGIA 

3.1) Análise da Situação-Problema e Proposta de Intervenção 

Este estudo de caso, de caráter tecnológico, propõe o desenvolvimento e 

implementação de um Modelo Aplicado de Gestão de Conformidade Tributária, que está 

sendo testado na Empresa Pesquisada, e o acompanhamento dos indicadores utilizados antes e 

após a implementação.  

Trata-se de uma empresa multinacional, de origem norte-americana, do segmento de 

produtos de consumo, localizada no Estado de São Paulo, cujo modelo contábil e tributário se 

dá sob o regime do Lucro Real. A empresa permitiu o acompanhamento de cada etapa do 

processo de desenvolvimento e implantação, que está descrita nesta pesquisa, propiciando 

uma avaliação completa dos impactos no ambiente da Empresa Pesquisada e nos resultados 

obtidos, desde a identificação de riscos fiscais e não conformidades até a proposta de solução. 

O processo foi muito produtivo para a empresa considerando o fato de que a 

organização da área tributária era tarefa necessária, ao mesmo tempo buscando otimização de 

recursos e avaliação tecnológica. Os primeiros resultados obtidos estão apresentados neste 

estudo e outros serão apurados posteriormente, sobretudo os relativos à troca de sistemas 

buscando unificação da plataforma tributária, que está no planejamento da empresa para 

adoção oportuna, tendo em vista os investimentos necessários.  

3.2) Lean Thinking 

Para este estudo, conforme já explicitado, utilizou-se a abordagem de Womack e Jones 

(2004), cujas etapas do Lean Thinking estão suportadas em 3 (três) grandes engrenagens do 

projeto: Pessoas, Processos (incluindo-se as leis tributárias) e Tecnologia. Assim, os pilares 

do Lean Tax Management em que se baseia este estudo são: pessoas, utilização da tecnologia 

(esforço de implementar ferramentas integradas, automação e controle das rotinas da área 

tributária) e melhoria contínua dos processos.  

Um modelo construído na base do Lean Thinking está sempre em evolução – sempre 

há oportunidades de redução de custos ou melhorias que tornem o processo cada vez mais 

eficiente evitando erros e garantindo uma alta qualidade no produto final. Neste estudo, o 

produto final é a entrega das obrigações acessórias preenchidas e devidamente validadas, 

evitando multa de mora e juros para a empresa, bem como exposição tributária, criando valor 

para a empresa. 

Embora o conceito de Tax Compliance seja normalmente percebido pelas empresas 

como um custo de conformidade, é relevante destacar que, quando as atividades são 

realizadas com alto nível de qualidade, o Cost Avoidance gerado pela área é, na verdade, um 

investimento para a empresa. 
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A metodologia Lean considera os desperdícios como “ladrões de lucro” da empresa e, 

no caso da área tributária, processos finalizados sem verificações e qualidade geram custos 

adicionais, como retrabalhos e contratações de consultorias, para correção dos erros, e 

advogados, para defender a empresa no caso de notificações, gerando exposições de médio e 

longo prazos, sem a garantia das correções dos processos atuais. O foco é sempre a aplicação 

das melhores práticas, interagindo com departamentos, eliminando desperdício e gerando 

valor à empresa (Shook, 2003). 

3.3 Princípios do Lean Manufaturing que podem ser ampliados para aplicação em outros 

processos  
Princípio 1: Gerar valor ao cliente (empresa): definir valor num serviço pode ser algo 

subjetivo, principalmente sob a perspectiva do cliente interno. A percepção de valor também 

se dá identificando-se o que não é necessário no processo, ou o que é retrabalho, ou defeito; 

ou movimento desnecessário. Separar “valor para o cliente” do “desperdício no processo” 

melhora não só a qualidade do trabalho, mas também reduz os custos, eliminando etapas não 

críticas ou desconectadas dos processos essenciais, criando atrasos, e descontentamento da 

equipe; 

Princípio 2: Mindset de melhoria contínua: existem apenas quatro motivos para 

modificação de um processo: facilitar, melhorar, agilizar ou reduzir custo, havendo uma 

ordem de prioridade. A mudança envolve toda a área/organização envolvida, desde as pessoas 

que  lideram até aquelas que estão iniciando na organização. A principal ferramenta utilizada 

neste estudo de caso foi o “Mapeamento do Fluxo de Valor”, que será explorado mais 

detalhadamente neste trabalho. 

Princípio 3: Norte verdadeiro: trata-se do compromisso na alocação de recursos em 

projetos considerados estratégicos – a alocação deve gerar benefício para a área, a empresa e à 

equipe que assiste o processo, canalizando a energia da forma correta. É preciso deixar claro 

para todos da organização os benefícios da aplicação do Lean, para que gere 

comprometimento, sendo necessário mostrar quais são os resultados desejados, alinhados à 

estratégica da empresa. O norte verdadeiro deste estudo é garantir boa qualidade das 

informações prestadas pela empresa às autoridades fiscais, mitigando riscos e eliminando 

desperdícios como multas e horas extras, protegendo os representantes legais da empresa e a 

imagem da mesma. 

Princípio 4: Pessoas são importantes: desenhar um processo eficiente significa mitigar 

erros e aumentar a qualidade do serviço/produto final entregue. Em geral, os erros de 

processos ocorrem por diversas razões, inclusive erros humanos causados pelas pessoas 

envolvidas no processo. No entanto, compreender que o erro é uma decorrência de várias 

etapas no processo ajuda a entender a causa raiz e treinar melhor a equipe para melhoria 

contínua. Segundo esse princípio, todos os colaboradores da empresa são importantes e 

merecem receber todas as informações necessárias para realizar seu trabalho da melhor forma 

possível, dentro de um ambiente seguro e os resultados positivos devem ser celebrados, para 

estimular os colaboradores a adotarem o princípio de melhoria contínua. 

Princípio 5: Gestão à vista: propõe que uma das melhores formas de se melhorar um 

processo, reduzir seus riscos e eliminar seus desperdícios é tornar os problemas visíveis. 

Identificar os problemas mapeados e acompanhar a evolução das soluções propostas, através 

de indicadores, é outro dos pilares do Lean.   

3.4) Método Intervencionista/Pesquisa-Ação  

Este estudo de caso leva em conta a abordagem intervencionista (ou Pesquisa-Ação) 

que, apesar de recente, tem se mostrado muito aderente à solução de problemas práticos nas 

organizações, aplicando-se o conhecimento dos artefatos amplamente estudados pela 

academia com mensuração de resultados. 
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A Pesquisa Intervencionista (ou IVR, Interventionist Research) tem a abordagem de 

estudo de caso longitudinal, com inúmeras variações, onde a participação ativa do 

pesquisador é vista como um ativo/bem para a pesquisa no mundo acadêmico. O pesquisador 

intencionalmente interfere no processo de tomada de decisão e busca alternativas para a 

solução do problema para ganhar conhecimento da aplicação da teoria, com impacto positivo 

para a organização estudada (Suomala, Lyly-Yrjänäinen, and Lukka, 2014). 

O objetivo na IVR é fazer com que a teoria e prática caminhem lado a lado, fazendo 

com que o pesquisador não somente analise os dados, mas também tenha ação sobre o objeto 

pesquisado, gerando mudanças relevantes para a organização, trazendo novos conhecimentos 

que serão benéficos para a empresa (Oyadomari et al., 2012). 

O método intervencionista surge como uma alternativa às críticas de que o meio 

acadêmico, muitas vezes, apresenta resultados de pesquisas que estão distantes do mundo 

corporativo, possibilitando aplicações práticas para as soluções de problemas enfrentados 

pelas corporações. Através desta abordagem, as respostas podem ser relevantes, mas para que 

isto aconteça a academia precisa aceitar a ideia de que o objeto de estudo tenha impacto sobre 

os próprios estudos (Jönsson, 2010). 

Mas o pesquisador também precisa agir como observador do processo, buscando 

sempre frameworks que possam ajudar a organização na solução do caso, contribuindo com 

conhecimento de fora da organização, o que representa uma das grandes contribuições do 

método.  O balanceamento desta visão interna e externa é essencial para o sucesso da pesquisa 

(Suomala, Lyly-Yrjänäinen, and Lukka, 2014). 

Embora no Brasil ainda não existem muitos estudos na linha intervencionista, não 

somente em Contabilidade Gerencial, mas também em outras áreas de estudo, como 

Administração, esse tipo de pesquisa deve ser considerado, sobretudo, pelos benefícios que 

traz (Oyadomari et al., 2012). Pode-se citar alguns benefícios gerados por esta abordagem: 

- A construção de um experimento em campo, gerando a oportunidade de coletar 

material que não estaria disponível através dos métodos tradicionais de pesquisa; 

- Mitiga a visão de que os pesquisadores acadêmicos não são parceiros no 

desenvolvimento de práticas contábeis gerenciais, pois esta abordagem gera troca de 

conhecimento, além de gerar novos conhecimentos, beneficiando tanto a academia quanto o 

mundo corporativo; 

- Contribui no avanço do conhecimento do campo estudado, melhorando o sistema 

como um todo e a vida da comunidade, envolvendo esforço coordenado dos participantes que 

estão vivenciando o problema estudado, tanto no contexto acadêmico quanto no 

organizacional, resultando na geração de conhecimento para pesquisadores e práticos. 

Neste estudo de caso, a universidade e o orientador funcionaram como ponto de 

equilíbrio, contribuindo para a visão externa dos processos e problemas encontrados durante 

todo o desenvolvimento da pesquisa, auxiliando não somente com conhecimentos e 

orientação quanto aos frameworks, mas também com possíveis soluções encontradas durante 

o processo. 

3.5) Entrevistas com especialistas 

Como a aplicação do conceito de Lean Thinking na área de Tax Compliance é recente 

(apresentou-se evidências quanto a ausência de artigos nos periódicos acadêmicos sobre o 

tema), entende-se que entrevistas com especialistas se torna bastante relevante, no intuito de 

entender, do ponto de vista dos especialistas, quais são os pontos críticos na gestão da área de 

Tax Compliance. 

Este procedimento é amplamente utilizado em pesquisas de Educação, onde se 

realizam entrevistas semi-estruturadas com gestores, utilizando-se um roteiro de questões pré-

definidas pelo pesquisador, permitindo que este aborde os temas que irão auxiliar no 

entendimento do fenômeno estudado (Weller and Zardo, 2013).  
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A atribuição “especialista” se dá pelo fato de o entrevistado ter um status relacional 

com o tema discutido e não necessariamente pelo cargo que ocupa. No entanto, é interessante 

buscar especialistas sobre o tema respeitados no mercado. De acordo com Weller e Zardo 

(2013), considerou-se especialistas: os criadores de um programa ou conceito, que envolve 

também a sua implementação e controle e pessoas com acesso privilegiado à informações e 

processos de decisão do tema estudado. Optou-se por escolher especialistas que assumem uma 

posição central na pesquisa, pois contribuirão com opiniões diretas sobre o seguinte contexto: 

o que consideram ideal na concepção de um Modelo Aplicado de Gestão de Conformidade 

Tributária para empresas de grande porte que operam no Brasil. 

As entrevistas foram conduzidas presencialmente, separadamente com cada 

entrevistado, com perguntas abertas, num total de 12 questões. As entrevistas foram gravadas, 

transcritas e os pontos em comum foram selecionados como críticos no gerenciamento da área 

de Tax Compliance das empresas. Não foram abordadas questões como idade dos 

entrevistados, somente a função e o tempo de experiência. Como foram selecionados somente 

sócios e líderes de organizações, o tempo mínimo de experiência considerado foi de no 

mínimo 12 anos e máximo de 23 anos de carreira. 

O objetivo nesta etapa é avaliar se as soluções deste estudo de caso vão ao encontro 

das preocupações e recomendações dos formadores de opinião, superando a lacuna da 

abordagem intervencionista. Para isto, considerou-se dois grupos de entrevistados: a) sócios e 

gerentes de empresas de auditoria e consultoria (empresas relevantes para o mercado – “Big 

4”) – foram entrevistados 3 sócios e b) líderes da área de Tax Compliance em outras empresas 

– foram entrevistados 3 profissionais.  

 Como resultado das entrevistas, os pontos que os especialistas apontaram como 

relevantes na implementação de um modelo eficiente de governança tributária na área de Tax 

Compliance foram: a) Garantia de uma gestão eficiente de controle da geração das obrigações 

acessórias e cruzamento de dados antes do envio; b) utilização massiva de tecnologia como 

aliada no controle do elevado número de obrigações acessórias a serem preparadas e enviadas 

pela empresa; c) capacitação da equipe: especialistas em sub-áreas, garantindo correta 

aplicação da legislação vigente (forte recomendação de segregação entre impostos diretos e 

indiretos); d) boa integração entre Compliance e Planning. 

O resultado das entrevistas com especialistas contribuiu muito na construção do 

Modelo Aplicado de Gestão de Conformidade Tributária, pois todos os pontos mencionados 

pelos entrevistados foram considerados na elaboração do modelo, sobretudo por não ter sido 

encontrado na literatura um estudo similar de modelo de gestão voltado à área tributária. 

4. ANÁLISE DOS DADOS 

4.1 Contexto e Realidade investigada da Empresa Pesquisada   

Este estudo teve origem na necessidade de se resolver os desafios de gestão da área de 

Tax Compliance encontrados na Empresa Pesquisada, de origem norte americana, no 

segmento de produtos de consumo, presente no país há mais de 20 anos, tributada sob o 

regime de Lucro Real, com mais de 20 filiais, atendendo todos os estados brasileiros. O 

modelo geral de organização, segregação dos departamentos e políticas aplicadas na empresa 

teve como base o modelo existente na matriz, Estados Unidos, que considerou um contexto de 

“Área de Tax Compliance perfeita”, através da preparação e entrega das obrigações acessórias 

com qualidade, de forma ágil e eficaz, centrado na mitigação de riscos para o cliente interno 

(representantes legais da Empresa Pesquisada). 

As pendências da área tornaram-se relevantes para a empresa por conta dos valores 

acumulados, sobretudo reconciliações em aberto das contas de ICMS (Imposto sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual, intermunicipal e de comunicação), preenchimento das obrigações de Pis/Pasep 

(Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público) e Cofins 
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(Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) e diferenças entre os saldos apurados 

nos livros contábeis, através da comparação das notas fiscais de entrada e saída e os livros 

fiscais, bem como créditos calculados por regulamentações específicas, como Portarias CAT 

(Coordenador de Administração Tributária).  

Como foi observada a inexistência de uma visão de Gestão Tributária na área de Tax 

Compliance da Empresa Pesquisada, este tornou-se o foco da gestão, com o objetivo de 

identificar os riscos existentes e métodos que garantissem a sua melhoria e mitigação. 

4.2 Diagnóstico da Situação-Problema e/ou oportunidade na Empresa Pesquisada 

Diante de um cenário fiscal em constante transição como o do Brasil, gerenciar a área 

de Tax Compliance de maneira eficiente é um desafio. Nos últimos anos, a quantidade das 

informações exigidas pela legislação tem aumentado consideravelmente, junto com a 

modernização dos sistemas de padronização e fiscalização tributária, a exemplo do Sistema 

Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços 

(SINTEGRA) e do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), provocando, com isso, 

grandes mudanças na forma como são administrados os tributos nas empresas (Aguiar, 2016). 

Em vista da multiplicidade de tributos existentes no Brasil, das várias esferas de 

governo (municipal, estadual e federal) e da frequente alteração das leis e normas tributárias, 

estar em compliance, que significa estar em conformidade com leis e regulamentos, externos e 

internos, no Brasil, é tarefa árdua (Aguiar, 2016). Desde a criação da NF-e (Nota fiscal 

eletrônica) a partir de 2005, o Governo evoluiu seu sistema de controle e auditoria, exigindo 

que as empresas informem todas as transações econômico-financeiras, bem como garanta 

acuracidade nos diversos demonstrativos e layouts implantados (Monteiro, 2014). 

O ordenamento legal tributário estabelece a relação jurídico-tributária entre o Estado e 

o particular, neste estudo, denominada Empresa Pesquisada, cuja responsabilidade não se 

limita ao pagamento do tributo, visto que a mesma também está sujeita a outros deveres como 

escrituração dos livros, preenchimento dos formulários exigidos, atendimento à fiscalização 

entre outros (Schoueri, 2017).  

4.3) Detalhamento dos processos realizados 

Considerando as engrenagens do projeto aplicado à empresa pesquisada, as etapas do 

desenvolvimento do trabalho na Empresa Pesquisada foram: a) garantir a preparação e entrega 

das obrigações acessórias com qualidade e acuracidade; b) garantir a boa governança dos 

dados e processos, realizando a análise dos sistemas envolvidos e potencial automação, para 

garantia de maior dedicação às análises e validação de dados; a) garantir a qualificação da 

equipe, com troca de conhecimento e procedimentos alinhados, além de sua constante 

atualização sobre leis; b) utilizar recursos humanos (pessoas) e tecnológicos adequadamente. 

O Lean adota princípios importantes, sendo o foco a geração de valor para o acionista 

– a padronização é uma etapa importante, pois garante que todos os processos sejam 

mapeados e documentados, garantindo a “linha de produção” eficiente, eliminando 

desperdícios e ao mesmo tempo dedicando atenção às equipes de colaboradores, através de 

aprendizado contínuo, não centralizando tarefas em poucos indivíduos.  

Através do entendimento do processo atual de cada pilar, pode-se entender os gaps e 

propor melhorias, entender o valor de cada etapa e testar e validar o modelo. Os pilares do 

modelo garantem um modelo de gestão completo, pois compreendem o entendimento 

completo dos sistemas e procedimentos vigentes, incluindo o detalhamento de possíveis 

customizações efetuadas, atualizações sistêmicas que atendem as leis e a comparação com a 

tecnologia disponível no mercado e/ou boas práticas do mercado; o controle das obrigações 

acessórias, que inclui cruzamento dos dados para verificação de acuracidade, validação dos 

controles existentes e ferramentas de apoio para a administração da rotina da área tributária; o 

controle e entendimento das leis e regimes tributários válidos para a empresa, respeitando o 

segmento, produtos e regimes fiscais negociados pela empresa. Estes regimes fiscais possuem 
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prazo de validade e seu controle para renovação, ou mesmo cancelamento, requer 

procedimentos e administração; pessoas: pilar muito importante; compreende o mapeamento 

das competências da equipe, gaps identificados nas competências e matriz de risco, para 

adequação das funções e retenção de talentos; mapeamento do Fluxo de valor: efetuar o 

mapeamento e análise de toda a cadeia, o processo end to end que, no processo fabril, vai da 

matéria prima até o produto final. No caso da área de Tax Compliance, estamos tratando da 

entrada e emissão de cada documento que tem impacto no registro, apuração dos tributos e 

finalmente na preparação e entrega das obrigações acessórias da empresa pesquisada; fluxo: 

produção em fluxo, ou seja, desenho do processo que permite a realização das atividades com 

fluidez, sem interrupções, onde os processos estejam alinhados e em harmonia; produção 

“Puxada”: produzir somente quando é demandado – neste caso, nos atentamos a entender 

cada etapa do processo da área de Tax Compliance e cada analista e etapa são acionados 

somente quando a anterior se concretiza, evitando retrabalhos; perfeição: traz o conceito de 

melhoria contínua, onde sempre estamos questionando o modelo e analisando as etapas em 

busca de automações e melhorias. O resultado trouxe um Modelo de Gestão de Conformidade 

Tributário Adequável, para que seja utilizado em outras empresas que possuam características 

similares as da Empresa Pesquisada, apresentado ao final deste artigo. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em relação aos resultados obtidos, apresenta-se a seguir a evolução dos 7 (sete) 

principais indicadores de performance utilizados durante o desenvolvimento do Modelo 

Aplicado de Gestão de Conformidade Tributária na Empresa Pesquisada, abaixo elencados de 

“a” a “g”. 

a) Correção do modelo tributário da empresa, avaliação e correção dos regimes 

especiais negociados, bem como acompanhamento de datas e ajustes de preços. Observou-se 

inconsistências e correções em 10 dos 26 estados onde a Empresa Pesquisada atuava (38%), 

onde a empresa havia negociado regimes especiais e não aplicava assim como não havia 

alterado elementos da legislação por não estarem atentos às mudanças. Houve um 

aprendizado importante nesta etapa do projeto, pois não havia clara divisão de tarefas entre os 

especialistas, bem como não havia controle do processo de alterações sistêmicas (alterações 

de tributações em estados ou produtos cadastrados/SKUs).  

b) Evolução das multas tributárias da empresa: quando o projeto teve iniciou, um 

passo importante foi identificar, através do fluxo de valor, etapas críticas e melhorias que a 

empresa gostaria de alcançar. Para tanto, o mapeamento permitiu à pesquisadora e à empresa 

efetuar levantamento da sua situação atual, bem como dos últimos 5 (cinco) anos, para o caso 

de obrigações acessórias. Nesta etapa, houve o levantamento de multas e juros pagos pela 

empresa, decorrentes do atraso na entrega das obrigações acessórias da matriz e das filiais. 

Este levantamento permitiu, sobretudo, a visibilidade, para os administradores da empresa, de 

uma parcela do custo da ineficiência e ausência de processos adequadamente estabelecidos. 

Através da implantação de processos de controle da preparação, revisão e entrega das 

obrigações acessórias da empresa observou-se uma redução de 85% dos valores de multas e 

juros, exclusivamente por atraso no cumprimento das obrigações acessórias no prazo legal, 

representando uma economia de caixa de R$ 946.000,00. 

c) Controle da entrega das obrigações acessórias de impostos indiretos da empresa: a 

primeira etapa foi justamente o levantamento de todas as obrigações tributárias e a potencial 

multa no atraso do cumprimento das mesmas, bem como a data final de entrega dos arquivos 

digitais, de acordo com a legislação de cada Estado. Como resultado, a empresa saiu de 33% 

das obrigações entregues no prazo para 97%. 

d) Controle das pendências junto à Sefaz – Secretaria da Fazendade cada estado, 

através da solicitação da CND (Certificado Negativo de Débitos) – o controle dos débitos e 

pendências tributárias da empresa é muito importante, visto que, em alguns casos, são 
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notificações que levam um tempo substancial para terem a pendência tributária resolvida, por 

conta de julgamentos em vias administrativas, podendo, inclusive, serem declaradas pelo 

governo como dívidas ativas da empresa. Como resultado, a Empresa Pesquisada iniciou o 

período com 51 pendências e terminou 2016 com apenas 5 (cinco). A evolução das soluções 

das pendências foi de 90% e isto propicia maior agilidade para a empresa no atendimento de 

solicitações feitas aos governos de cada estado, bem como na mitigação de riscos de 

notificações e auditorias por parte das autoridades tributárias estaduais.  

e) Integração automática de notas fiscais de produtos e serviços recebidos pela 

Empresa Pesquisada: um dos problemas identificados foi a inclusão manual de notas fiscais 

de serviços e produtos adquiridos pela Empresa Pesquisada (XMLs). Através do 

acompanhamento observou-se que no quarto trimestre do ano (Q4), a Empresa Pesquisada 

integrava em 2015 um total 58% das notas recebidas automaticamente, e em 2016 este 

número passou para 77%, uma evolução de 19 pontos percentuais.  

f) Alterações/Novo desenho da área, gerando otimização de processos e redução de 

horas extras: nesta etapa o foco foi trabalhar no mapeamento completo das competências da 

equipe, buscando entender o histórico de cada colaborador, bem como suas principais 

competências e avaliações anteriores, e o benchmarking com o mercado, no intuito de 

identificar as melhores práticas de mercado e aplicá-las na Empresa Pesquisada.  

Após a implementação do Modelo Aplicado de Gestão de Conformidade Tributária, 

com a consolidação das atividades e utilização de indicadores de desempenho, de ferramentas 

de apoio, capacitação dos colaboradores e melhor divisão de tarefas, a área consegue atender 

a todas as rotinas com um total de 13 headcounts, representando uma redução de 18,8% no 

tamanho da área e, consequentemente, redução dos gastos de folha de pagamento e horas 

extras.  Vale ressaltar que a metodologia Lean busca, sobretudo, a eficiência nos processos e 

garantia de controle das atividades para a geração de valor à empresa.  

Em suma, com o uso do modelo e consequentemente do novo desenho da área, a 

equipe conseguiu mostrar capacidade de melhoria de qualidade na entrega do produto final, 

com um clima organizacional melhor, melhoria na qualidade de vida dos colaboradores com 

redução de horas extras bem como os principais produtos entregues foram: a) recepção correta 

de aproximadamente 17.000 notas/ano (média de 1.400/mês); b) emissão de 

aproximadamente 10.000 notas de transferência/ano (média de 830/mês); c) preparação e 

entrega de arquivos digitais de 2.700 obrigações acessórias/ano (média de 225/mês); 

g)   Implementação de ferramentas para auxiliar no controle e efetividade das 

atividades de Workflow Manager e Tax Analyser. Nesta etapa buscou-se identificar artefatos 

tecnológicos no mercado que pudessem ajudar na gestão diária da área de Tax Compliance, 

sob duas óticas: 

g.1) Controle da agenda tributária e atividades de cada integrante da área, 

considerando a complexidade em número de estabelecimentos e revisões necessárias na 

preparação, revisão e entrega das obrigações principais e acessórias dos impostos indiretos da 

Empresa Pesquisada. Isso foi fundamental, pois este controle de datas, por estado e por 

obrigação fiscal, bem como o passo a passo definido e seu devido acompanhamento, garante a 

eficiência no processo e apoia não somente a gestão como também os colaboradores no 

desempenho de suas atividades diárias; 

g.2) Análise das informações das obrigações fiscais geradas, antes do envio às 

autoridades tributárias – existe mais de 7.000 possíveis cruzamentos de informações das 

obrigações acessórias. A devida conferência, de forma automatizada, facilita o trabalho da 

correção antes do envio, garantindo segurança e mitigando riscos para a Empresa Pesquisada. 

A implementação de ferramentas de apoio, a correção e automação de processos 

auxiliaram a equipe de colaboradores no desempenho de suas rotinas tributárias, fazendo com 
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que ela dedicasse mais tempo em análises, algo que antes não era possível, tamanho o número 

de processos manuais e sem divisão que a Empresa Pesquisada apresentava.   

6. CONTRIBUIÇÃO TECNOLÓGICA/SOCIAL 

A proposta deste estudo foi desenvolver um Modelo Aplicado de Gestão de 

Conformidade Tributária para a Empresa Pesquisada, mitigando riscos fiscais em relação ao 

cumprimento das suas obrigações tributárias acessórias.  

6.1 Contribuições para a prática profissional  

A contribuição para a prática profissional está na inovação em se aplicar os conceitos 

do Lean Thinking na área tributária, contribuindo para que a empresa reduza as multas e 

encargos sobre atrasos e/ou falhas no processo de preparação e cumprimento das obrigações 

tributárias acessórias, bem como eliminar desperdícios, trazendo o conceito de “Linha de 

produção eficiente” para o universo tributário. 

Como resultado deste estudo, elaborou-se um Modelo Aplicado de Gestão de 

Conformidade Tributária para a Empresa Pesquisada, com foco no controle das atividades e 

desenho do perfil dos profissionais para a área que, muito embora tenha sido direcionado para 

uma empresa específica, pode contribuir com outras empresas em geral, tendo em vista a 

similaridade das obrigações acessórias e padrões estabelecidos pelo Governo – podendo 

contribuir como benchmarking de boas práticas de Gestão Tributária. 

Contribuições geradas em cada etapa do estudo – prática profissional: 

Mapeamento: nesta etapa os gestores da Empresa Pesquisada conseguiram entender 

todo o processo envolvido nos procedimentos de recepção de mercadorias até a finalização 

das obrigações acessórias da matriz e de suas 19 filiais no país. O mapeamento abrangeu 

desde a entrada de uma nota fiscal de aquisição de bens ou serviços, a emissão de notas fiscais 

série 1 e 2 (vendas, transferências e outras saídas), o seu registro no livro fiscal, a apuração 

dos impostos, o preenchimento de formulários (declarações fiscais) até a finalização das 

obrigações acessórias. Foram preparados procedimentos escritos e fluxogramas do processo, 

com identificação do tempo médio investido em cada etapa. O mapeamento contribuiu para 

uma clara visão dos gaps de processo e identificação de quais etapas levavam mais tempo 

para realizar o que era necessário, bem como onde estavam as ineficiências e retrabalhos. 

Também foi base para a elaboração de procedimentos de SOX, visto que até então a área 

tributária não estava no escopo. 

Desenho do novo processo da área tributária: através do mapeamento detalhado foi 

possível entender o cenário atual e redesenhar os processos. Essa é a fase onde se mostra a 

contribuição do conceito Lean, pois desenhou-se uma área aplicando-se automação e recursos, 

buscando eficiência na geração de informação, qualidade no processamento e envio de dados 

ao governo e elaboração de indicadores de desempenho, com gestão à vista.  

A gestão à vista, no conceito Lean, trata da importância de uma gestão efetiva, capaz 

de integrar todas as equipes de trabalho em prol dos mesmos objetivos, através de uma 

comunicação confiável e transparente. A adoção de gestão à vista na área tributária pode 

trazer muitos benefícios, tais como: a) atualização constante dos dados: isto permite uma 

visão exata do que está acontecendo na área e processos críticos, tendências positivas e 

negativas e pontos de controle. Neste estudo de caso, os indicadores tributários estão no 

sistema escolhido que é atualizado em tempo real, um sistema chamado WorkFlow Manager; 

b) acompanhamento dos resultados e da performance das próprias equipes pelos 

colaboradores, compreendendo a importância do trabalho e dedicação de todos para atingir 

metas e também superar desafios; c) tomadas de decisões com base em informações e fatos, 

eliminando riscos relacionados à falta de conhecimento. Desta forma, o processo de tomada 

de decisões ganha ferramentas que garantem maior eficiência; d) mitigação de impactos 

negativos: com a análise das tendências dos indicadores é possível agir na correção de 
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desvios, ajustes de processos, falhas na operação e, assim, mitigar os impactos negativos, no 

caso de tributos, as multas ou outras penalidades previstas em lei. 

Lean como modelo de gestão: o conceito Lean é um modelo de gestão que envolve um 

conjunto de princípios, valores, ferramentas e práticas gerenciais através de um sistema de 

produção enxuta (Santos, 2010) – transformar a área tributária num sistema de produção 

enxuta é a grande contribuição nesta fase. 

Entendimento do modelo tributário da empresa: nesta etapa efetuou-se uma revisão de 

todas as regras, regulamentações e regimes especiais que deveriam ser base de todo o cálculo 

e atualização nos sistemas da empresa, gerando as obrigações principais e acessórias 

alinhadas com o modelo tributário da empresa. A grande contribuição foi o entendimento 

geral da área e do management em relação aos modelos utilizados, gerando ainda importantes 

correções nas bases de cálculos dos impostos e listas de preços de produtos por estado. 

Preparação de um inventário das obrigações acessórias da empresa: nesta fase efetuou-

se um levantamento de todas as obrigações tributárias entregues pela empresa, em sua matriz 

e 19 filiais, nos últimos 6 (seis) anos (2010 à 2015), efetuando um cruzamento de informações 

entre pagamentos, livros fiscais e obrigações acessórias, quando foram identificados todos os 

erros e valores dos principais tributos, com foco, sobretudo, nos impostos indiretos (ICMS, 

ICMS-ST, PIS e COFINS).  

A contribuição nesta fase foi a correção, com priorização por região, de todos os erros 

de preenchimento de formulários e pagamentos de impostos ao Governo Brasileiro, evitando 

erros e impactos para o negócio, como proibição de comercialização de produtos em algum 

dos estados onde a empresa está presente. Também tornou o processo claro aos acionistas e 

representantes legais da empresa, trazendo à tona a importância do desenvolvimento de um 

processo de gestão nesta área, bem como automações e processos mais integrados,  

Proposição de um Modelo Aplicado de Gestão de Conformidade Tributária (Linha de 

produção eficiente): que apresente como resultado multa zero quanto ao cumprimento de 

obrigações tributárias acessórias da empresa: além da aplicação do conceito Lean, o projeto 

incluiu a concepção de um sistema de gestão, através da automação de processos e controle 

dos arquivos digitais de obrigações acessórias entregues ao governo.  

Considerando a complexidade da empresa, com um total de 20 estabelecimentos, 

buscou-se ferramentas no mercado que pudessem auxiliar a empresa, de forma ágil e 

inteligente, no controle desse processo. Esta fase contribuiu, sobretudo, na eliminação de 

sistemas que geravam retrabalho e interface inconsistente de dados, garantindo um processo 

mais integrado entre ERP e sistema tributário.  

Implantação de um modelo de indicadores (KPIs – Key Performance Indicators): esta 

fase trouxe como benefício a gestão à vista, conceito explicado anteriormente, não somente 

para os gestores diretos da área como stakeholders, que são os representantes legais da 

empresa, incluindo toda a Diretoria e a Presidência, com visualização da eficiência no 

atendimento aos clientes internos, desde prazo para emissão de notas fiscais, controle de 

multas, horas no processamento para geração das obrigações tributárias (principal e 

acessórias) e entrega das informações (livros e obrigações acessórias), tempo em cada etapa 

do processo e horas extras.  

6.2 Contribuições para a área científica/acadêmica 

A contribuição para a área científica está no desenvolvimento de um estudo de caráter 

intervencionista, aplicando frameworks acadêmicos já consolidados, na gestão da área 

tributária, conceito ainda pouco explorado. Pode-se afirmar isto com base na catalogação de 

periódicos acadêmicos apresentados neste trabalho, o que mostra que ainda há uma lacuna a 

ser explorada. 

Diante desta lacuna, ainda como contribuição, houve a condução de um conjunto de 

entrevistas com especialistas da área tributária, formado exclusivamente por sócios de 
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consultorias do grupo Big4 e líderes das áreas tributárias de grandes empresas, que 

possibilitou o entendimento dos principais pontos a serem considerados para uma gestão 

eficiente da área tributária, sendo crucial para o desenho do Modelo Aplicado de Gestão de 

Conformidade Tributária apresentado neste estudo. 

Como resultado das entrevistas com especialistas, os principais pontos apontados 

como relevantes em uma gestão eficiente da área tributária no Brasil são: a) Garantia de uma 

gestão eficiente de controle da geração das obrigações acessórias e cruzamento de dados antes 

do envio – os especialistas explicaram que, diante do avanço da inteligência fiscal, onde o 

fisco possui maior facilidade para cruzamento de informações, na opinião deles, a maioria das 

empresas não conseguiu garantir um correto controle e cruzamento dos dados antes do envio 

das obrigações tributárias acessórias, gerando muito retrabalho e posterior multas e problemas 

para as empresas; b) utilização massiva de tecnologia como aliada no controle do elevado 

número de obrigações acessórias a serem preparadas e enviadas pela empresa – os 

especialistas trouxeram aqui a necessidade da atualização da gestão sobre as ferramentas 

disponíveis no mercado, para que se possa maximizar os resultados, evitando erros e controles 

manuais. Neste ponto, destacaram que o gestor da área tributária, cada vez mais, precisa 

apresentar conhecimentos sistêmicos e que, na visão deles, este é um diferencial importante; 

c) capacitação da equipe: especialistas em subáreas, garantindo correta aplicação da legislação 

vigente (forte recomendação de segregação entre impostos diretos e indiretos) – as leis e 

regras tributárias são complexas no Brasil e, de acordo com os especialistas, é uma ilusão 

entender que um profissional pode ser especialista em impostos diretos e indiretos. A boa 

formação de profissionais, segundo a opinião deles, na área de Compliance é insuficiente para 

a realidade apresentada pelo Governo e exigências fiscais. Em geral, os melhores 

profissionais preferem migrar para a área de planejamento, pois o Compliance é considerado 

como sendo mais operacional; d) boa integração entre Compliance e Planning – os 

especialistas destacaram que a empresa, muitas vezes, investe em estudos de planejamento 

tributário, mas erra na execução/implementação, por falta de integração das áreas, gerando 

riscos e exposição para as empresas; e) finalmente, como resultado deste estudo, a Empresa 

Pesquisada conseguiu identificar e melhorar seus processos, medidos através de indicadores, 

bem como implementou um Modelo Aplicado de Gestão de Conformidade Tributária. 

Considerando que foram utilizados benchmarking e entrevistas com especialistas no decorrer 

do processo do desenvolvimento do modelo, acredita-se que ele possa ser adequável a outras 

empresas com características similares, e utilizado em estudos futuros. 

O Modelo de Gestão de Conformidade Tributária Adequável está apresentado na 

Figura 7. 

Este estudo contribui com a gestão da área tributária nas empresas, através do 

desenvolvimento de um estudo de caráter tecnológico, intervencionista, aplicando o 

framework Lean Thinking, gerando como resultado um Modelo Aplicado de Gestão de 

Conformidade Tributária, com foco no controle das atividades, automação e desenho do perfil 

dos profissionais para a área que, muito embora tenha sido direcionado para uma empresa 

específica, gerou também um modelo adequável, que pode contribuir com outras empresas em 

geral, tendo em vista a similaridade das obrigações acessórias e padrões estabelecidos pelo 

Governo. 
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       Figura 7: Modelo Aplicado de Gestão de Conformidade Tributária Adequável.  

       Fonte: preparado pela Autora 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Aguiar, Luciana Ibiapina Lira. 2016. Governança Corporativa Tributária - Aspectos 

Essenciais. 1st ed. ed. PwC/FGV/Quartier Latin. São Paulo: Latin, PwC/FGV/Quartier. 

Ahakchi, Roya, Rana Ahakchi, Batol Sattari Yangjh, and Mansour Alilou. 2012. “Lean 



16 

 

Accounting, Adaptation Tool Lean Thinking and Lean Production.” World Applied 

Sciences Journal. 

Bertolucci, Aldo Vincenzo. 2001. “Uma Contribuição Ao Estudo Da Incidência Dos Custos 

De Conformidade Às Leis E Disposições Tributárias: Um Panorama Mundial E Pesquisa 

Dos Custos Das Companhias De Capital Aberto No Brasil.” : 178. 

Brasil), Government Tax Bureau (Receita Federal do. 2017. “Receita Federal Do Brasil 

(Brazilian Official Tax Bureau).” 

Broshnahan, Jan P. 2008. “BROSHNAHAN.Pdf.” 

Candido, Rafael Monteiro, Michele da Trindade Ferreira Machado e Silva, and Rodrigo 

Figueira Zuhlke. 2008. “Implantação de Gestão Por Processos: Estudos de Caso Numa 

Gerência de Um Centro de Pesquisas.” Xxviii Encontro Nacional De Engenharia De 

Produção. (i): 1–11. 

Compliance, Tax, Costs Measurement, Policy De Cedric Sandford, and Cedric Sandford. 

2017. “Tax Compliance Costs : Measurement And Policy by C . T Sandford Institute for 

Fiscal Studies ( Great Britain ).” (1935). 

Dennis, Pascal. 2008. Lean Production Simplified A Plain-Language Guide to the World’s 

Most Powerful Production System. ed. BOOKMAN. BOOKMAN. 

Enoki, Cesar Hidetoshi. 2006. “Gestão de Processos de Negócio: Uma Contribuição Para a 

Avaliação de Soluções de Business Process Management (BPM) Sob a Ótica Da 

Estratégia de Operações.” Escola Politécnica da Universidade de São Paulo: 213. 

Fullerton, Rosemary R., Frances A. Kennedy, and Sally K. Widener. 2013. “Management 

Accounting and Control Practices in a Lean Manufacturing Environment.” Accounting, 

Organizations and Society 38(1): 50–71. 

Henderson. 2005. “Tax, Risk and Corporate Governance.” 

Henrique, Manoel de Almeida. 2015. “Auditoria Fiscal : Conformidade x Evasão.” I 

Workshop de Contabilidade e Tributação 1: 1–25. 

Jönsson, Sten. 2010. “Interventionism – an Approach for the Future?” Emerald Group 

Publishing Limited. 

Katayama, Hiroshi, and David Bennett. 1999. “Agility, Adaptability and Leanness: A 

Comparison of Concepts and a Study of Practice.” International Journal of Production 

Economics 60: 43–51. 

Kazuo, Roberto, and Silvio Hiroshi Nakao. 2012. “Riscos de Conformidade Tributária: Um 

Estudo de Caso No Estado de São Paulo.” Revista de Contabilidade e Organizações 

6(14): 46–76. 

Lean Institute Brasil. 2009. Os 5 princípios do Lean Thinking. Disponível em: 

<www.Lean.org.br>. 

Martinho, Gabriel Bassetti, and Roberto Gilioli Rotondaro. 2009. “Processos Em Empresa Do 

Setor De Varejo De Supermercados :” Encontro Nacional de Engenharia de Produção. 

Maskell, Bh. 2006. “Lean Accounting: What s It All About?” TWG Finance Magazine 22(1): 

35–43. 

McGill, Michael E., and John W. Slocum. 1993. “Unlearning the Organization.” 

Organizational Dynamics 22(2): 67–79. 

Monden, Yasuhiro. 2015. Sistema Toyota de Produção - Uma Abordagem Integrada Ao Just-

In-Time - 4a Ed. 2015. 4a. ed. bookman. BOOKMAN. 

Monteiro, Augusto De Oliveira;e Helder Uzeda. 2014. “Gestão De Tributos E Governança 

Corporativa No Setor De Petróleo : O Caso Da Petrobras Taxes Management and 

Corporate Governance At the Oil Sector : The Case of Petrobras.” Gestão e 

Planejamento Salvador, v15 1: 466–86. 

Ohno, Taiichi. 1997. O Sistema Toyota de Produção. Além Da Produção Em Larga Escala. 

ed. BOOKMAN. USA: BOOKMAN. 



17 

 

Oyadomari, José Carlos Tiomatsu et al. 2012. “Pesquisa Intervencionista: Análise Dos 

Estudos Empíricos Internacionais Em Gestão Estratégica de Custos.” Enfoque: Reflexão 

Contábil 31(2): 63–74. 

Pereira, Tiago Nascimento Borges Slavov; Ana Cristina de Faria; Luiz Carlos Di Serio; 

Antonio Nunes. 2013. “Lean Accounting in Automotive Industry : The Case of Fiat.” 

Produção 29: 88–103. 

Pike, Kenneth L. 1964. Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Human 

Behavior (Janua Linguarum; Series Maior). 24TH ed. ed. 1967) De Gruyter Mouton; 

Reprint edition (April 1. De Gruyter Mouton; Reprint edition (April 1, 1967). 

Plesko, GA. 2004. “Corporate Tax Avoidance and the Properties of Corporate Earnings.” 

National Tax Journal 57(3): 729–37. 

Portal Tributário. 2017. “Portal Tributário.” http://www.portaltributario.com.br/. 

Porter, Michael E. 2007. Estratégia Competitiva Técnicas Para Análise de Indústrias e Da 

Concorrência. 2. ed. Campus.  

PWC, and World Bank Group. 2015. “Predictions and Insights.” (June). 

Sandford, Cedric. Tax Compliance Costs: Measurement and Policy. Birmingham, United 

Kingdom,. Fiscal Publications. 1995. 

Santos, Roberto Vatan dos. 2010. “Evidências de Lean Accounting Em Empresas Enxutas : 

Um Estudo de Caso Exploratório.” Congresso Brasileiro de Custos (2006). 

Schonberger, Richard. 1982. Japanese Manufacturing Techniques: Nine Hidden Lessons in 

Simplicity. 

Schoueri, Luiz Eduardo. 2017. Direito Tributário. 8A. ed. SARAIVA. SARAIVA. 

Shingo, Shigeo. 1996. O Sistema Toyota de Produção: Do Ponto de Vista Da Engenharia de 

Produção. ed. BOOKMAN. USA: BOOKMAN. 

Shook, Mike Rother; John. 2003. Aprendendo a Enxergar: Mapeando o Fluxo de Valor Para 

Agregar Valor e Eliminar o Desperdício. 1.3. The Lean Enterprise Institute. 

Suomala, Petri, Jouni Lyly-Yrjänäinen, and Kari Lukka. 2014. “Battlefield around 

Interventions: A Reflective Analysis of Conducting Interventionist Research in 

Management Accounting.” Management Accounting Research 25(4): 304–14. 

Svensson, Göran. 2004. “Interactive Service Quality in Service Encounters: Empirical 

Illustration and Models.” Managing Service Quality: An International Journal 14(4): 

278–87. 

The World Bank. Doing Business 2018. Disponível em 

<http://portugues.doingbusiness.org/pt/data/exploretopics/paying-taxes>. Acesso em: 

22/01/2019. 

Torres Júnior, Alvair Silveira. 2010. “Metadecisão No Modelo de Gestão Toyotista.” RAM. 

Revista de Administração Mackenzie (Online) 11(6): 6–30. 

Weller, Wivian, and Sinara Pollom Zardo. 2013. “Entrevista Narrativa Com Especialistas: 

Aportes Metodológicos e Exemplificação.” Revista da FAEEBA – Educação e 

Contemporaneidade 22(40): 131–43. 

Wicks, Patricia Gayá, and Peter Reason. 2009. “LIVING INQUIRY : PERSONAL , 

POLITICAL AND PHILOSOPHICAL GROUNDINGS FOR ACTION University of 

Exeter Discussion Papers in Management Paper Number 06 / 05 ISSN 1472-2939.” : 1–

31. 

William A. Sandras. 1989. “Just-in-Time: Making It Happen: Unleashing the Power of 

Continuous Improvement 1st Edition.” 

Womack, James P., and Daniel T. Jones. 2004. A Máquina Que Mudou o Mundo - Nova 

Edição (Cód: 154340). ed. Campus. USA: Campus. 
 

https://www.bookdepository.com/author/Cedric-Sandford
https://www.bookdepository.com/publishers/Fiscal-Publications

