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RESUMO 
 
 

Com a intenção de manterem-se ativa no mercado e enfrentar a competitividade, as 
organizações procuram formas para diminuir seus custos e elevar seus lucros. Uma dessas 
formas é por meio de uma gestão tributária eficiente e elisiva, pois a carga tributária brasileira é 
excessiva e tem alcançado na média dos últimos anos mais de 40% do Produto Interno Bruto 
(PIB), tudo isso reflexo de mais de oitenta diferentes tipos de taxas, impostos e contribuições, 
bem como, mais de noventa e cinco obrigações acessórias que uma organização deve cumprir 
para manter-se em dia com a legislação. Diante desse contexto, a seguinte questão norteou 
este estudo: De que forma a gestão tributária nas empresas, contribui de modo legal para 
minimizar o pagamento de tributos? Para encontrar essa resposta, o presente estudo objetivou 
demonstrar como a gestão tributária minimiza a carga tributária nas empresas, como alternativa 
para diminuir custos e adquirir lucro. Compete ao contador analisar a atividade da organização 
e avaliar a forma de tributação que se adapte a empresa, desde que respeite às regras e 
normas que estão na legislação tributária e nos princípios fundamentais de contabilidade. A 
contabilidade tributária é um instrumento de controle que admite informações úteis na tomada 
de decisão das organizações, sendo elas de essência econômica, financeira e de 
produtividade. O estudo delimita-se em refletir sobre as vantagens tributárias que as empresas 
podem obter com uma eficiente gestão tributária, enfatizando que além de permitir a empresa 
cumprir com a sua obrigação legal, serve como ferramenta de decisão no que tange ao 
planejamento empresarial. O uso de um método jurídico preventivo tem ajudado muitas 
organizações a ter uma perspectiva geral da gestão empresarial, operacional ou estratégica e 
além disso, evita passivos desnecessários, conduzindo os já existentes e identificado maneiras 
corretas de se antecipar os problemas. Utilizou-se de uma pesquisa básica buscando a 
formulação de teorias e leis, exploratória, pois possui o propósito de propiciar maior 
familiaridade com o problema, com o objetivo de obter informações e saberes prévios acerca 
da problemática em questão e/ou acerca de uma hipótese que foi proposta, de abordagem 
qualitativa e de cunho bibliográfico, pois se trataram de levantamentos de dados, pautados em 
bibliografias já publicadas em livros, leis, decretos e publicações avulsas da internet. Concluiu-
se que, que para uma gestão tributária eficiente e eficaz necessita-se de um adequado 
Planejamento Tributário que simboliza uma reunião de medidas e ações tomadas pelas 
organizações de forma preventiva, com o propósito primordial de estruturar a vida econômico-
fiscal para isso deve-se estudar os tributos, visando reconhecer e programar os procedimentos 
e aspectos tributáveis e seus resultados com o objetivo de identificar a alternativa legal menos 
onerosa para o organização, no intuito de tornar possível a diminuição de carga tributária 
dentro da legalidade e além também é necessário um bom e confiável sistema de informação 
contábil. 


