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Descrição: Os tributos são a principal fonte de recursos para o desenvolvimento das atividades 
constitucionais pelo Estado, no âmbito da saúde, educação, segurança, habitação e transporte. 
Adicionalmente, os tributos servem a outros objetivos de natureza social, política e econômica, situação 
em que adquirem uma configuração extrafiscal, também denominada de renúncia fiscal, na qual são 
criados os incentivos fiscais. (ELALI, 2007, p. 53; FABRETTI, 2000, p. 301-302; MONTEIRO, 2007, p. 
359). O Sistema Contábil mensura e reporta as consequências econômicas das atividades das 
organizações, influenciadas, por exemplo, pelo tipo de negócio e ambiente contábil - estrutura do 
mercado de capitais, convenções e regulamentações contábeis, sistema tributário. Tal sistema é 
influenciado, ainda, pela estratégia contábil da entidade que implica na escolha de políticas e 
estimativas contábeis e na forma de tributação, dentre outras. As medidas contábeis têm sido utilizadas 
como proxy para o desempenho em inúmeros estudos de estratégia (RUMMELT, 1991; McGAHAN; 
PORTER, 1997; McGAHAN, 1999). Embora a métrica utilizada para aferir o desempenho seja um fator 
de discordância entre os autores de diferentes correntes, Barney (2007, p. 20) afirma que os indicadores 
contábeis estão entre as quatro métricas de performance mais utilizadas nos estudos de estratégia. 
Observa-se, dessa forma, que a estrutura fiscal e a regulação contábil têm efeitos nas demonstrações 
contábeis divulgadas pelas empresas. Assim, este projeto tem como objetivo geral estudar os tributos 
e as suas implicações sociais e empresariais. Visa, portanto, abordar por meio dos relatórios contábeis 
divulgados e outras fontes de informações, os aspectos específicos da tributação e seus efeitos nas 
empresas e na sociedade. Como principais produtos gerados de 01/01/2015 a 31/12/2017, têm-se: 
Entrevistas para a mídia televisiva: Jornal do SBT - Notícias da Manhã (Imposto de Renda Pessoa); 
Entrevistas para a mídia escrita: Correio Braziliense (cuidados no IR de aposentados); Entrevistas para 
mídias digitais: Revista IstoÉ Dinheiro - Portal na Web (diversos vídeos sobre Imposto de Renda Pessoa 
Física); Artigos publicados em periódicos: A relação entre os incentivos fiscais da Lei do Bem (PDTI) e 
a geração de riqueza pelas companhias abertas brasileiras não financeiras (CONTABILOMETRIA – 
Brazilian Journal of Quantitative Methods Applied to Accounting). Exames de Defesa de Dissertações 
de Mestrado Profissional: Anderson Costa de Souza: Créditos de contribuições ao PIS/COFINS e 
influência organizacional: um estudo exploratório; Exames de Defesa de Trabalhos de Conclusão de 
Curso da Graduação: a) SATO, D.Y.; SANTOS, F.M.; OCSEMBERG, M.B.N.: O impacto dos incentivos 
fiscais sobre o desempenho das empresas de capital aberto no Brasil; b) ESTEVES, A.B.; FREITAS, 
F.C.; AVILA, J.E.P.: A Lei 12.973 e seus impactos sobre a tributação dos lucros auferidos no exterior 
pela empresa Vale do Rio Doce. 
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