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RESUMO 

DEMARCH, Adilson. Industria Calcadista Brasileira - Hist6rico, Performance 
Economica Atual e Aspectos Tributario.2008. 
A busca por conhecimentos dos aspectos economicos e tributaries e do mercado e 
de extrema relevancia para a gestao estrategica das empresas. 
0 dominio do conjunto de todas informa9oes relativo ao seu ramo de atividade, bern 
como de todas as vertentes economicas de situa¢es externas as empresas, tais 
como, conhecimento do mercado e de economia e primordial para qualquer 
organiza~o bern sucedida. Em virtude disso, esta pesquisa visa em sua essencia 
apresentar o hist6rico, aspectos economicos e os aspectos tributaries do setor 
cal98dista brasileiro. E verificar a legislayao de outros paises: Chile e Argentina. 
Busca levantar a performance economica atual deste setor. Coletando os dados 
atraves de pesquisa bibliografica. Resultando na constatayao de que os aspectos 
tributaries, trabalhistas e previdenciarios sao fatores, juntamente com o aumento 
sensivel na importa~o de cal98dos da China, o motivo pelo qual ha retrayao da 
atividade industrial de calyados no Brasil. 
Palavras chave: Industria cal98dista brasileira. Hist6rico. Aspectos economicos. 
Aspectos tributaries. 
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INTRODUCAO 

Os ventos euf6ricos da modernidade estao cada vez mais intensos nos dias 

de hoje: a tecnologia, o gerenciamento e as estrategias de neg6cios se inserem em 

urn contexte de constantes metamorfoses, apresentando muita competitividade no 

mercado e aumentando a concorrencia em todos os setores da economia nacional e 

mundial. 

A busca por excelencia na redu98o dos custos das atividades, opera<;oes e 

conseqOentemente a gera98o de lucros e o afa vital de qualquer organiza<;ao. Neste 

desafio permanente de alcanyar melhores resultados, as pessoas precisam 

intensificar esfor<;os para atualiza98o. 0 aprimoramento dos profissionais, bern como 

dos pr6prios empresarios ou empreendedores e sem duvida uma necessidade para 

a existimcia e permanencia de uma organiza<;ao lucrativa no mercado. 

Diante desta visao ampla, esta pesquisa busca informa<;oes descritivas 

sobre o hist6rico da industria calyadista brasileira, sua performance economics atual 

e aspectos tributaries, bern como mostrar a legisla<;ao de outros paises, mais 

especificamente do Chile e da Argentina para efeitos de compara98o com o sistema 

tributario brasileiro. 

0 intuito de realizar esta pesquisa parte da preocupa98o do autor com esta 

importante industria da economia brasileira, nao apenas pelo volume de 

exporta<;oes, mas tambem pela capacidade de gera<;ao de empregos, que se ve 

neste momento, amea<;ada pela concorrencia acentuada de produtos importados do 

continente asiatica, e os problemas advindos da competi<;ao internacional. 

0 aumento de importay()es, fez com que a Associa<;ao Brasilleira das 

lndustrias de Calyados - ABICALCADOS, solicitasse ao Ministerio do Desen -

volvimento, Industria e Comercio Exterior a abertura de investiga98o sobre a pratica 

de dumping nas exporta<;oes de cal<;ados chineses para o Brasil. Em Dezembro de 

2008 a Secretaria de Comercio Exterior determinou a abertura do processo de 

investiga98o, ap6s averigua<;ao preliminar que constatou haver indfcios de dano a 
industria brasileira de calyados, pratica de dumping com a margem de 435,7% e 

nexo de casualidade. 

De Outubro a Dezembro de 2008 a industria de cal<;ados brasileira perdeu 

42 mil empregos com carteira assinada, 29 mil deles apenas em Dezembro. As 
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perdas representam 12,5% dos 336 mil trabalhadores diretos da industria em 

Setembro de 2008. 

Os numeros de queda no emprego preocupam nao apenas pela sua 

expressao, mas sobretudo, pela sua composic;ao. Ha uma grande concentrac;ao de 

demisss6es em Sao Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sui, estados que abrigam, 

sobretudo, as pequenas e medias empresas. 

Para o autor este trabalho dara condic;Oes de se desenvolver, pois permite 

obter conhecimento, bern como avaliar a sua relevancia para a administrac;ao das 

empresas. 

"Todas as ciencias caracterizam-se pela utilizac;ao de Metodos Cientfficos e, 

por isso, surge o seguinte questionamento: o que e Metodo ? Pela etimologia da 

palavra, origina-se do grego Methodo, onde Meta signifies "na direc;ao de", e hodo 

refere-se a caminho". Silva (1999, p.26). 

Assim, com o objetivo de alcanc;armos a meta de conclusao desta 

monografia, desenvolveremos a pesquisa buscando o hist6rico, levantando dados 

sobre a produyao brasileira de calc;ados, a empregabilidade do setor, a situayao 

comercial e atual, bern como os aspectos tributaries para nortear o que desejamos 

comunicar, utilizando-se de consultas a peri6dicos e informativos do setor calyadista 

e a legislayao nas esferas: Federal e Estadual, em virtude disso, classifica-se a 

pesquisa como sendo bibliografica. 

A pesquisa bibliografica e desenvolvida a partir de material ja elaborado, 
constituido principalmente de livros e artigos cientfficos. Embora em quase 
todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza, ha 
pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliograficas. 
Boa parte dos estudos explorat6rios pode ser definida como pesquisa 
bibliograficas. As pesquisas sobre ideologias, bern como aquelas que se 
prop5em a analise das diversas posi96es acerca de urn problema, tambem 
costumam ser desenvolvidas quase exclusivamente a partir de fontes 
bibliograficas. (Gil; 1991, p.48). 

Em conformidade com o objetivo deste trabalho classifica-se ainda, esta 

pesquisa como sendo qualitativa e descritiva. E qualitativa pois segundo Richardson 

(1999, p.90) a "pesquisa qualitative pode ser caracterizada como a tentativa de uma 

compreensao detalhada dos significados e caracterlsticas situacionais". E descritiva 

porque conforme Gil (1991, p.46), "as pesquisas descritivas tern como objetivo 

primordial a descriyao das caracterlsticas de determinado fenomeno ou, entao, o 

estabelecimento de relac;Oes entre variaveis". 



1 HIST6RIA DA INDUSTRIA CALCADISTA 

Conforme ABICALCADOS (2008, p.3), "0 processo de desenvolvimento 

economico da industria cal9adista brasileira iniciou no Rio grande do Sui, com a 

chegada dos primeiros imigrantes alemaes, em junho de 1824". 
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lnstalados no Vale do Rio dos Sinos, alem de atuarem na agriculture e na 
cria98o de animais trouxeram consigo a culture do artesanato, 
principalmente nos artigos de couro. 
A produ98o, que inicialmente era caseira e caracterizada pela confec98o de 
arreios de montaria, ganhou mais forc;a com a Guerra do Paraguai, que 
ocorreu de 1864 a 1870. Ap6s o epis6dio, surgiu a necessidade de ampliar 
o mercado comprador, nao s6 de arreios, mas tambem de calc;ados. Assim, 
surgiram alguns curtumes e a fabrica98o de algumas maquinas, que tornava 
a produr;ao mais industrializada. Em 1888, surgiu, no Vale dos Sinos, a 
primeira fabrics de calc;ados do Brasil, formada palo filho de imigrantes, 
Pedro Adams Filho, que tamb6m possuia um curtume e uma fabrics de 
arreios. 0 Estado gaucho aumentava a demands par calc;ados, fazendo 
com que a produ98o se expandisse a cada ano, formando, ao Iongo do 
tempo, um dos maiores clusters calc;adistas mundiais da atualidade. A 
necessidade de ampliar a comercializa98o de calc;ados para fora do pais 
ocorreu no inicio da decade de 60, em contraponto com a exporta98o de 
couro salgado. A primeira exportar;So brasileira em large escala ocorreu em 
1968, com o embarque das sandalias Franciscano, da empress 
Strassburguer, para as Estados Unidos da America. A produyao nacional, 
naquela decade, era de 80 milhoes de pares anuais. Novos mercados 
comec;aram a surgir no exterior e os neg6cios prosperaram. As empresas 
faziam os cantatas com as compradores internacionais e trabalhavam 
diretamente com os line builder- resposaveis pela criayao das linhas. 

1.1 PRODUCAO BRASILEIRA 

Segundo ABICALCADOS (2008, p.9), "Estimativas da produ~o brasileira de 

cal98dos em 2007 apontam 808 milhoes de pares produzidos, destacando o Brasil 

como urn dos maiores produtores mundiais". 

Demonstra-se a produ9So brasileira de cal98dos no grafico a seguir: 
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Grafico 1 : Produ~o dos ultimos 5 anos 

Fonte: ABICALCADOS. 

E visivel a contrayao da produ9ao analisando os ultimos 5 anos, tal 

contrayao pode ser explicada diante da redugao do consume aparente per capita 

(Produyao mais importa¢es,menos exportac;oes) que se deu no mesmo perfodo 

demonstrado no grafico a seguir: 

Grafico 2 : Consumo de pares dos ultimos 5 anos 

CONSUMQ .. 6e PARES 0~ TIM0$.·5 ANOS 

I miiCora~umo per capita I 

Fonte: ABICALCADOS 

0 consume aparente em 2003 no mercado brasileiro era de 4 pares de 

calyados per capita , em 2007 este consume baixou para 3,5 pares. 
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1.2 NOMERO DE EMPREGADOS 

Em ABICALCADOS (2008), afirma que a industria calgadista desempenha 

importante papel na economia brasileira no que se refere a empregabilidade. De 

sete milhoes de pessoas ocupadas assalariadas na industria de transformagao no 

Brasil em 2007, a industria calyadista e responsavel por mais de trezentos mil 

empregos, o que significa 4,3o/o do total da industria de transformagao. 

Os Estados brasileiros que mais empregam no setor sao o Rio grande do 

Sui com 37o/o, Ceara 17,4o/o,Sao Paulo 17,2°/o, Bahia 9,3°/o, Minas Gerais 8,2°/o. 

Paraiba 4,2o/o, Santa Catarina 2,3o/o, o Parana desponta com a pen as 0, 7o/o. 

Grafico 3: Pessoal Ocupado Assalariado na F abricagao de Calgados 

FONTE:ABICALCADOS 

1.3 MAIORES EMPRESAS DO RAMO CALCADISTA 

De acordo com a Revista Exame Melhores & Maiores (2008, p.150-160) , 

"Entre as 500 maiores empresas classificadas por volume de vendas superiores a 

413,6 milhoes de d61ares americanos". Estao as seguintes empresas com destaque 

no setor calyadista: Sao Paulo Alpargatas S/A; Grendene S/A e Calgados Azaleia 

Nordeste S/A. 
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Analisando o segmento cal~dista constata-se que esta inserido dentro do 

setor textil. 

Segundo a Revista Exame Melhores & Maiores (2008, p. 310), "classificam

se entre as 10 maiores do setor textil". 

As empresas analisadas na tabela 1. Das quais constatamos que entre as 

1 0 maiores empresas por receita operacional bruta, encontram-se 5 do segmento de 

cal~dos. 

Tabela 1: As maiores por receita operacional bruta. 

Lugar Empresa Segmento Receita em US$ 

10 Coteminas Textit 946,5 

2" Sao Paulo Alpargatas Calc;ados 937,5 

30 Grendene Calc;ados 891,8 

40 Vicunha Textil 848,9 

so Santista Brasil Textil 429,3 

so Azaleia-NE Calc;ados 417,0 

70 Guararapes Textil 395,1 

so Vulcabras-NE Calc;ados 311,6 

go Hering Textil 269,4 

100 Azaleia Calc;ados 248,8 

Fonte: Rev1sta Exame 

Os dados da tabela 2, identificam que no setor textil a lideran~ do mercado, 

esta, em 1° Iugar uma empresa do segmento textile urn pouco baixo em segundo 

Iugar uma empresa do segmento de cal~dos, sendo a media do setor textil 2,7%. 

Constata-se ainda na tabela 2 que 5 empresas do segmento de cal~dos 

superam consideravelmente esta media. 
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Tabela 2: Uderan~ de mercado conquistado nas vendas das maiores. 

Lugar Empresa Segmento % 

10 Coteminas Textil 11,S 

~ Sao Paulo Alpargatas Cal~dos 11,4 

30 Grendene Cah;ados 10,8 

40 Vicunha Textil 10,3 

so Santista Brasil Textil S,2 

so Azaleia-NE Cal~dos S,1 

70 Guararapes Textil 4,8 

ao Vulcabras-NE Cal~dos 3,8 

go Hering Textil 3,3 

100 Azaleia Cai9Bdos 3,00 

Mediana 23 empresas - 2,7 

Fonte:Revtsta Exame 

Visualizando a tabela 3, observa-se a rentabilidade das 1 0 maiores 

empresas do setor, 5 do segmento de cal~dos tern posi9ao de destaque, vista que 

a media do e 6,3%. 

Tabela 3: Retorno do lnvestimento obtido no anode 2007. 

Lugar Empresa Segmento % 

10 Lupo Textil 2S,3 

~ Pettenati Textil 21,7 

30 Azaleia-NE Cai9Bdos 21,S 

40 Beira Rio Cai9Bdos 19,S 

so Aunde Textil 14,9 

so Azateia Calyados 14,S 

70 Guararapes Textil 13,0 

so Dass-Sport & Style Cai9Bdos 12,0 

go Sao Paulo Alpargatas Cai9Bdos 8,4 

100 Karsten Textil 7,S 

Mediana 22 empresas - S,3 

Fonte:Revtsta Exame 
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Segundo ABICALCADOS (2008, p.5): 

{{A maior concentraqao de empresas de grande porte esta localizada no Rio 
Grande do Sui, apesar disso a produqao brasileira de calqados esta 
gradualmente sendo distribufda para outros p6/os". 
Localizados nas regioes do Sudeste e Nordesnte do pais, sendo destacado 
o interior do estado de Sao Paulo (Cidades como Jau, Franca e Birigui), 
bern como estados emergentes como Parafba, Ceara e Bahia. Ha tambem 
crescimento na produqao de calqados no estado de Santa Catarina (regiao 
de Sao Joao Batista) e em Minas Gerais (regiao de Nova Serrana e Belo 
Horizonte). 

No grafico a seguir visualiza-se com mais clareza os seis maiores p61os 

produtores do pais em numero de empresas: 

Graffeo 4: Os Seis maiores p61os produtores na fabrica~o de cal<;ados por n°. de empresas. 

Fonte: ABICALCADOS 

1.4 SITUA<;AO COMERCIAL 

0 Brasil ainda concentra grande parte de suas vendas de cai9Bdos ao 

mercado interne. 

Por outro I ado a . situa<;ao comercial do Brasil e favoravel, pois exporta mais 

do que importa, conforme demonstrado no grafico 5 a seguir: 
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Grafico 5 : Produ~o Brasileira, Exportac;§o e lmportac;ao em pares 

Fonte: ABICALCADOS 

1.5 EXPORTAQAO E IMPORTAQAO 

A exportayao brasileira de calc;ados em pares e demonstrada no grafico 6 

nele visualizamos o decrescimo de exportac;:oes em pares em 2008 em relac;:ao a 

2004, anode maior exporta9ao desde 1990, foi na ordem de 21 ,8o/o. 

Ja o numero de paises para o qual o Brasil exporta tern aumentado, em 

1990 exportavamos para cerca de 78 paises, em 2008 as exportac;oes foram 

destinadas a 141 paises 

Grafico 6 : Exportayaes em pares 

Fonte: ABICALCADOS 

0 volume das exportac;:oes em d61ares americanos dos ultimos cinco anos e 
demonstrado no grafico abaixo: 



Grafico 7 : Exportac;oes em milhoes de US$ 

ANOS 

Fonte:ABICALCADOS 

1950 

1900 

1850 

1800 
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Diante do posicionamento do calc;ado brasileiro no mercado internacional, e 

comparando as tendencias sabre o crescimento gradual do prec;o media, aumento 

do numero de palses de destino, conclul-se que o calc;ado brasileiro possui urn 

reconhecimento pela sua qualidade, bern como reflete as estrategias atuais das 

empresas brasileira~ que focam na diversificagao de mercados agregando cada vez 

mais valor. 

Tal conclusao vern de confronto com algumas reportagens de revistas 

especializadas no campo dos neg6cios, como e o caso da Sao Paulo Alpargatas que 

transformou as sandalias Havainas num sucesso internacional. Em 2006 exportou 

20 milhoes de pares de Havainas para 79 pafses e vendeu para o mercado interno 

mais de 140 milhoes de pares. (Revista Exame Melhores & Maiores, 2007, p.264 ). 

A Grandene possui 20 mil pontos de vendas em 85 pafses. (Revista Epoca 

Neg6cios, Novembro/2008, p.154) 

0 volume das importac;Oes vern aumentando constantemente. Notas-se no 

grafico 8 e 9 que a medida que cai o prec;o media do par de calc;ado, au menta a 

quantidade das importac;Oes em pares e em mil hoes de d61ares americanos. 
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Grafico 8 : Evolu~o das importayoes em milhoes de pares. 

Fonte: ABICALCADOS 

1.6 SITUACAO ATUAL 

As importa~es brasileiras de calyados tam sido motivo de grande 

preocupac;ao para o setor nos ultimos anos, pais tam crescido consideravelmente, 

Apesar de representarem apenas 16o/o sabre as exportac;oes em 2007 e, portanto, 

com a balanya comercial positiva, analisando o perfodo entre 2001 e 2007, desde 

2004, inicia-se um periodo de aumento constante em volume, somado ao fato do 

prego media cair. 

A tabela 4 demonstra o aumento do volume das importac;oes, e a reduyao do 

preyo media. 

Em analise de todas informac;oes dispostas anteriormente, podemos 

constatar o desafio das empresas brasileiras no mercado atual: buscar novos 

mercados, prec;o e qualidade, da qual ja e reconhecida mundialmente. 

Urn dos aspectos do aumento das importagoes tam variantes significativas 

na carga tributaria brasileira e ainda nos aspectos trabalhistas e previdenciarios. 
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Tabela 4: Hist6rico das importa~oes brasileiras -2001 a 2007(em milhoes de US$) 

ANO US$ % Pares % PM 

2001 51 - 6 - 8,11 

2002 45 -12,2% 5 -19,4% 8,83 

2003 48 6,2% 5 3,4% 9,06 

2004 60 26,5% 9 62,4% 7,06 

2005 115 91,0% 17 98,0% 6,81 

2006 141 21,9°k 19 9,5% 7,58 

2007 209 48,8% 29 54,4% 7,31 

Fonte:ABICALCADOS 

Grafico 9 : Evolu~ao das importa~oes em milhoes de US$ e evolu~ao do pre~o media. 

Fonte: ABICALCADOS 

Segundo a ABICAL<;ADOS (2008, p.30), "0 Brasil tem registrado comercio 

com 57 palses de origem em 2007, dos quais a China lidera o ranking com 85,6o/o 

que corresponde a 24,5 milhoes do total importado de pares". 

Na sequencia em volume significativamente menor aparece o Vietnam com 
7%, 2 milhoes de pares e a Indonesia com 2,8% correspondente a 792 mil 
pares, outro detalhe importante eo fate que identifica a ltalia no grupo dos 
principais parses de origens das importa~oes, esta par sua vez tern 
fornecido cai9Bdos de prego medic elevado (US$ 140,70 o par), atingindo a 
casa de US$ 8 milhoes com apenas 58 mil pares. 
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2 SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL 

Segundo a Revista Exame Melhores & Maiores (2008, p. 150-160) as tres 

empresas do segmento de calcados, que se classificaram entre as 500 maiores, 

pagaram juntas o valor de US$ 385,5 milhoes em tributos no exercicio de 2007. 

Conforme o lnstituto Brasileiro de Planejamento Tributario - IBPT (2008, p. 

1), "A carga tributaria brasileira em 2008 foi de 36,56% em relacao ao Produto 

lnterno Bruto - PIB". 

0 crescimento em rela~o a 2007 foi de 1 ,02 ponto percetual; houve um 
aumento nominal de arrecada~o de R$ 133,26 bilhOes em relac;ao a 2007 
(14,43%). 
E os tributos sobre calc;ados atingiram uma tributa~o real de 56,67%. 

Ter-se conhecimento da existencia de urn Sistema Tributario Nacional e de 

suma importancia a quem deseja trilhar os conhecimentos tributaries com o objetivo 

de dar suporte e orientacao as organizacoes. 

Sistema tributario e o conjunto estruturado e 16gico dos tributos que 
compOem o ordenamento juridico, bem como das regras e principios 
normativos relativos a materia tributaria. Os conceitos e institutos que o 
comp5em jamais devem ser vistos de forma estatica, mesmo porque ales 
devem ser aplicados em um conjunto dinamico constituido pela realidade 
social , sistema economico e criterio de justic;a. Desta forma, a existencia de 
um sistema tributario estara sempre vinculada a cobranc;a de tributos que 
fazem parte nao s6 de um conjunto com um fim especifico, mas, tambem, 
que estejam constantemente em consonancia entre ales e com as normas 
que o regulamentam, limitando o poder do Estado de tributar livremente. No 
Brasil, o sistema tributario vigente encontra sua pedra angular nos artigos 
145 a 162 da Constitui~o Federal, em que ficaram definidos os principios 
gerais da tributa~o nacional (Art.s145 a 149), as limitac;oes ao poder de 
tributar (Arts. 150 a 152) e os impostos dos entes federativos(Arts.153 a 
156), bem como a reparti~o das receitas tributarias arrecadadas (Arts. 157 
a 162). Na Constitui~o Federal estabelecida em 1988, foi assegurada a 
rece~o das normas tributaria editadas antes de sua promulga~o, desde 
que tais normas nao lhe fossem incompativeis. Um exemplo e o proprio 
C6digo Tributario Nacional (CTN), publicado pela Lei 5.172 de 1966 que 
disp5e sobre normas gerais de direito tributario, cujos artigos ·que nao sao 
incompatlveis com as normas constitucionais vigentes permanecem em 
vigor ate hoje. (OLIVEIRA; 2005, p.50-51) 
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2.1 TRIBUTO 

A Lei n° 5.172/66 (batizada de "C6digo Tributario Nacional" pelo Ato 

Complementar n° 36/67), que, como advento da Constitui~ao de 1967, assumiu a 

eficacia de lei complementar, define tributo nos seguintes termos: 

"Tributo e toda presta~o pecuniaria compuls6ria, em moeda ou cujo valor nela se 

possa exprimir, que nao constitua san~o de ato ilfcito, institufda em lei e cobrada 

mediante atividade administrativa plenamente vinculada" (art.3°). 

Com objetivo de melhor visualiza~ao, destaca-se a defini~o, segundo 

Amaro (2003, p.25): "Tributo e a presta~ao pecuniaria nao sancionat6ria de ato 

ilicito, instituida em lei e devida ao Estado ou as entidades nao estaduais de fins de 

interesse publico". 

Os tributos se classificam nas seguintes especies : Impastos, Taxas, 

Contribuiyaes de melhoria, Emprestimos Compuls6rios e Contribui~oes Sociais. 

Segundo Bettoni (2008,p.51) "As contribui9(>es sociais nao se enquadram 

em nenhuma das especies definidas pelo CTN. Embora a questao seja bastante 

discutida na doutrina tributaria, pode-se dizer com base no entendimento do STF, 

que existem no Brasil as cinco especies de tributos citadas. STF Tribunal Pleno, 

Recurso Extraordinario 138.284, Rei. Min. Carlos Veloso, OJ. 28.08.1992". 

2. 1.1 Impasto 

Impasto - define o art. 16 do CTN- e o tributo cuja obriga~ao tern por fato 

gerador uma situa~o independente de qualquer atividade estatal especffica, relativa 

ao contribuinte. 
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2.1.2 Taxas 

As taxas cobradas pela uniao, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 

Municfpios, no ambito de suas respectivas atribui96es, tern como fato gerador o 

exercicio regular do poder de policia, ou a utiliza~o. efetiva ou potencial, de servi90 

publico especffico e divisive!, prestado ao contribuinte ou posto a sua disposi~o. 

CTN (art. 77). 

2.1.3 Contribui96es de melhoria 

A Contribui9ao de melhoria cobrada pela Uniao, pelos Estados, pelo Distrito 

Federal ou pelos Municipios, no ambito de suas respectivas atribui96es, e instituida 

para fazer face ao custo de obras publicas de que decorra valoriza~o imobiliaria, 

tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acrescimo de 

valor que da obra resultar para cada im6vel beneficiado.CTN (art.81). 

2.1.4 Emprestimos compuls6rios 

A Uniao, mediante lei complementar, poden~ instituir emprestimos 

compuls6rios: 

I - para atender a despesas extraordinaria, decorrentes de calamidade publica, de 

guerra externa ou sua iminencia; 

II - no caso de investimento publico de carater urgente e de relevante interesse 

nacional, observado o disposto no Art. 150, Ill, "b". 

Paragrafo unico - A aplica~o dos recursos provenientes de emprestimo 

compuls6rio sera vinculada a despesa que fundamentou sua institui~o. CF 

(art.148). 
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2.1.5 Contribui~es 

Compete exclusivamente a Uniao instituir contribui¢es sociais de 

interven~o no domfnio economico e de interesse das categorias profissionais ou 

economicas, como instrumento de sua atua~o nas respectivas areas, observado o 

disposto nos Art.s. 146, Ill, e 150, I e Ill, e sem prejulzo do previsto no Art.195, Ss 6°, 

relativamente as contribui~es a que alude o dispositivo. CF (art.149). 

A seguridade social sera financiada por toda a sociedade, de forma direta e 

indireta, nos termos da lei, mediante recurso provenientes dos oryamentos da Uniao, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios, e das seguintes contribuiyoes 

sociais: 

I -do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, 

incidentes sobre: 

a) folha de salarios e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a 

qualquer titulo, a pessoa fisica que lhe preste serviyo, mesmo sem vinculo 

empregatlcio; 

b) a receita ou o faturamento; 

C) o lucro; 

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdencia social, nao incidindo 

contribui~o sobre aposentadoria e pensao concedidas pelo regime geral de 

previdencia social de que trata o Art. 201; 

Ill - sobre a receita de concursos de progn6sticos. 

IV - do importador de bens ou serviyos do exterior, ou de quem a lei a ele 

equiparar.CF (art.195). 

Juridicamente todo tributo e determinado por seu fato gerador que e a 

situa~o definida em lei como necessaria e suficiente a sua ocorrencia.CTN(art.114). 

Portanto para cobranya de urn tributo tern que haver uma lei que o 

estabeleca e erie regras para sua efetiva cobranya. Exemplo: Como calcular, 

percetual para calculo, a base de valor para calculo, quem e que ira pagar 0 tributo. 
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2.2 EVASAO FISCAL, ELISAO FISCAL, ELUSAO FISCAL 

"0 conceito corrente na doutrina brasileira de evasao fiscal corresponde ao 

agente(contribuinte) que, por meios ilicitos, visa a eliminar, reduzir ou retardar o 

recolhimento de um tribute, ja devido pela ocorrencia do fato gerador'', conforme 

relata Oliveira (2005, p.168) 

Elisao fiscal e a situac;So em que "o agente licitamente visa evitar, minimizar 

ou adiar a ocorrencia do proprio fato gerador, que daria origem a obriga~ao 
tributaria". Oliveira (2005, p.168) 

"Para Torres, elisao tributaria e o fenomeno pelo qual o contribuinte, 

mediante a organizac;So planejada de atos Hcitos, mas desprovidos de "causa" 

(simulados ou com fraude a lei), tenta evitar a subsun~ao de ato ou neg6cio jurfdico 

ao conceito normative do fato tfpico e a respectiva imputac;So da obrigac;So 

tributaria". Oliveira (2005, p.172) 

2.3 FATOGERADOR 

Fato gerador eo procedimento, situac;So, ac;So ou fato onde o contribuinte 

obtenha renda, preste servi~s. ou comercialize. Deve ser definido em lei como 

necessario para que se pague 0 tribute. 

Fato gerador e uma situayao (por exemplo, aquisiyao de renda, prestayao 
de servi~os, etc.), que nao supt)e nem se conecta com nenhuma atividade 
do Estado especificamente dirigida ao contribuinte. Ou seja, para exigir 
imposto de certo individuo, nao e preciso que 0 estado lhe preste algo 
determinado. A atuayao do Estado dirigida a prover o bern comum beneficia 
o contribuinte, mas este frui das utilidades que o Estado fornece porque e 
membro da comunidade e nao por ser contribuinte. (AMARO; 2003, p.64). 
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2.4 BASE DE CALCULO 

A base de calculo de urn tributo e o valor expresso monetariamente, o qual 

deve ser calcuJado atraves de regras especlficas de cada tribute. 

2.5 PRINCIPAlS TRIBUTOS INCIDENTES NA ATIVIDADE DE CALQADOS 

Os principais tributes incidentes sobre a atividade das industria cal9adistas 

sao os arrolados nos t6picos seguintes, conforme suas incidemcias. 

2.5.1 lmposto da Renda das Pessoas Jurfdicas -IRPJ 

Em conformidade com o art. 43 do C6digo Tributario Nacional, "0 fato 

gerador do imposto de renda e a aquisi9ao da disponibilidade econ6mica ou jurfdica 

da renda ou proventos de qualquer natureza". 

A expressao "aquisic;:ao da disponibilidade economics ou juridica da renda" 
signifies que o fato gerador do imposto e a obtenc;:ao de urn conjunto de 
bens, valores e ou titulos por uma pessoa fisica ou juridica, passiveis de 
serem transformados ou convertidos em numerario. Mas a pessoa obrigada 
ao pagamento do IR nao e somente aquela que obtem renda ou proventos 
de qualquer natureza de acordo com a lei; a condic;:ao de responsavel pelo 
recolhimento podera serr atribuida por lei a fonte pagadora da renda ou dos 
proventos de qualquer natureza, como o lmposto de Renda Retido na 
Fonte(IRRF). 
Em relac;:ao as pessoas juridicas, a ocorrencia do fato gerador e verificada 
pela obtenc;:ao de resultados positivos(lucros) em suas opera~es 
industriais, mercantis ou de prestac;:ao de servic;:os, alem de acrescimos 
patrimoniais decorrentes de ganhos de capital(receitas nao operacionais). 0 
imposto sera devido conforme os rendimentos, ganhos e lucros que forem 
sendo auferidos.(Oiiveira, 2005, p. 94). 

Assim para calcular-se o valor do imposto renda das pessoas jurldicas faz

se necessaria observar os seguintes criterios: 
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2.5.1.1 Periodo de apura~o 

0 periodo de apura~o e fra~o de tempo que deve ser levado em 

considerayao para que se possa levantar, determinar ou calcular o lucro e oferece-lo 

a tributa~o do imposto de renda. 

Segundo o que determinda o capitulo II Se9ao I e II , art. 220 e 221 do 

Decreto n° 3000 de 26 de Maryo de 1999 (RIR/99) podemos considerar como 

perfodos de apura~o: 

Apura~ao Trimestral do lmposto: Art. 220. 0 imposto sera determinado com base 

no lucro real, presumido ou arbitrado, por perfodos de apura~o trimestrais, 

encerrados nos dias 31 de maryo, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro 

de cada ano-calendario (Lei nQ 9.430, de 1996, art. 1Q). 

A pessoa juridica que optar pela apura~o do imposto de renda pelo lucro 

real atraves da apura~o trimestral devera recolher o imposto devido ate o ultimo dia 

util do mes subseqOente ao do trimestre encerrado e podera ser pago em quota 

unica ou em ate tres quotas mensais iguais e sucessivas, vencfveis no ultimo dia util 

dos tres meses sobsequentes ao encerramento do trimestre. Nenhuma dessas 

quotas podera ter valor inferior a R$ 1.000,00, e o imposto de valor inferior a R$ 

2.000,00 devers ser pago em quota unica, observando a incidencia de juros nas 

seguintes quotas: 

1 a quota: nao sera acrescida de juros 

2° quota: sera acrescida em 1 ,0% no mes de pagamento; e 

38 quota: sera acrescida de juros a taxa SELIC acumulada mensalmente a partir do 

primeiro dia do segundo mes subseqOente ao do encerramento do perfodo de 

apura~o ate 0 ultimo dia do mes anterior ao pagamento, e 1 '0% no mes de 

pagamento. 

Apura~ao Anual do lmposto:Art. 221. A pessoa juridica que optar pelo pagamento 

do imposto na forma desta Se9ao devera apurar o lucre real em 31 de dezembro de 

cada ano (Lei nQ 9.430, de 1996, art. 2Q, § 3Q). 
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Paragrafo unico. Nas hip6teses de que tratam os §§ 1Q e 2Q do art. 220, o lucro real 

devera ser apurado na data do evento (lei nQ 9.430, de 1996, art. 1Q, §§ 1Q e 2Q). 

A pessoa jurfdica que optar pela apurayao do imposto de renda pelo lucro 

real atraves da apurayao anual, deverao recolher o imposto de renda atraves de 

pagamentos mensais do imposto que sera devido por estimativa a tftulo de 

antecipayao, esses pagamentos mensais serao venciveis ate o ultimo dia util do mes 

subseqOente ao de sua apurayao. 

Quando do encerramento do exercfcio, as pessoas jurfdicas que optarem 
por essa forma de recolhimento deverao calcular o impasto devido com 
base no lucro real anual, apurado em 31 de dezembro, de forma identica a 
descrita as pessoas jurfdicas com apurayao trimestral do impasto e elaborar 
uma declarayao de ajuste. 0 saldo da diferenc;a entre o impasto devido com 
base no lucro real anual e o somat6rio das importancias pagas por 
estimativa durante o ano sera: 

a)se positivo, pago em quota (mica ate o ultmo dia util do mes marc;o do ano 
subsequente, acrescido de juros equivalentes a taxa SELIC, acumulada 
mensalmente, a partir de 1 o de fevereiro ate o ultimo dia do mes anterior ao 
do pagamento, e de 1,0% no mes do pagamento; 

b) se negative, compensado com o impasto devido a partir do mes de 
janeiro do ano-calendario subsequente, assegurada a alternative de 
requerer a restituiyao do montante pago a maier. Esse saldo sera acrescido 
de juros equivalentes a taxa SELIC acumulada mensalmente, a partir de 18 

de janeiro ate o mes anterior ao da restituiyao ou compensac;ao, e de 1 ,0% 
relativamente ao mes em que estiver sendo efetuada a restituiyao ou 
compensayao. (OLIVEIRA, 2005, p. 1 00). 

2.5.1.2 Formas de apura98o ou regimes tributaries 

Todas as pessoas jurfdicas devem apurar o imposto de renda, seja 

opcionalmente, seja por determina~ao legal por uma das seguintes formas: 

1- Lucro ReaL 

2- Lucro Presumido 

3- Lucro Arbitrado 
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2.5.1.3 Lucro Real 

Em conformidade como art. 247 do Regulamento do lmposto de Renda

RIR, o lucro real e o lucro lfquido contabil do perfodo de apura~o ajustado pelas 

adicoes, exclusoes ou compensacoes prescritas ou autorizadas pela legislacao do 

imposto de renda. 

A apurayao do lmposto de Renda com base no lucro real esta a 
disposiyao de qualquer empresa que deseja otiliza-la, porem deve 
obedecer os procedimentos do Subtftulo Ill, Capitulo I, Segao I, II, Ill 
e IV, art. 246 ao 250 do Regulamento do imposto de Renda. 

a) Pessoas Juridicas Obrigadas a Apura~ao pelo Lucro Real: Segundo o RIR, 

art. 246 estao obrigadas a apuracao do lucro real as pessoas jurfdicas: 

1- cuja receita total, no ano-calendario anterior, seja superior ao limite de R$ 

48.000.000,00, ou proporcional ao numero de meses do perfodo(4.000.000,00 x n° 

de meses), quando inferior a doze meses(redacao dada pela Lei 10.637/2002); 

II - cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos 

de desenvolvimento, caixas economicas, sociedades de credito, financiamento e 

investimento, sociedades de credito imobiliario, sociedades corretoras de tftulos, 

valores mobiliarios e cambio, distribuidoras de titulos e valores mobiliarios, empresas 

de arrendamento mercantil, cooperativas de credito, empresas de seguros privados 

e de capitalizacao e entidades de previdencia privada aberta ; 

Ill - que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior; 

IV - que, autorizadas pela legisla~o tributaria, usufruam de beneficios fiscais 

relativos ai sencao ou redu~o do imposto; 

V- que, no decorrer do ano-caledario, tenham efetuado pagamento mensal pelo 

regime de estimativa, na forma do art. 2° da Lei9.430/96; 

VI - que explorem as atividades de prestacao cumulativa e continua de servicos de 

assessoria crediticia, mercadol6gica, gestao de credito, sele~o e riscos, 
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administrayao de contas a pagar e a receber, compras de direitos credit6rios 

resultante de vendas mercantis a prazo ou de prestayao de servigos (factoring). 

Qualquer pessoa juridica que, mesmo nao obrigada a apurac;ao do imposto 

de renda pelo lucro real, e verificando em seus registros contabeis que o calculo do 

imposto de renda por esta forma de tributac;ao lhe seja mais vantajosa 

financeiramente, pode optar livremente por este regime de tributayao . 

Base de C81culo: A base de calculo do imposto de renda das pessoas jurldicas 

tributadas pelo lucro real esta disciplinada nos art. 249 e 250 do Regulamento deste 

imposto, determinando que seja feito adic;oes, exclus5es e compensac;oes ao lucro 

liquido do periodo de apurayao: 

Adicoes: Sao despesas consignantes na contabilidade que a legislac;ao tributaria 

nao considera como dedutiveis. 

a) os custos, despesas, encargos, perdas, provisoes, participac;Qes e quaisquer 

outros valores deduzidos na apurayao do lucro liquido, que, de acordo como RIR, 

nao sejam dedutiveis na determinayao do lucro real; 

b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores nao incluldos na 

apurayao do lucro lfquido que, de acordo com o Regulamento do lmposto de renda, 

devam ser computados na determinac;ao do lucro real; 

Exclus6es: Sao receitas nao tributaveis consignantes na contabilidade que a 

legislayao tributaria nao considera como tributaveis. 

a) os valores cuja deduc;§o seja autorizada pelo Regulamento do lmposto de Renda 

e que nao tenham sido computados na apurac;ao do lucro Hquido contabil do perldo 

de apurayao; 

b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluldos na 

apurac;ao que de acordo com o Regulamento do lmposto de Renda, nao sejam 

computados no lucro real; 
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c) prejufzos fiscais apurados em periodo-base anteriores, nas condi9oes definidas 

na legisla9ao. 

b)Pagamento por estimativa: As pessoas jurfdicas optantes ou obrigadas a 

apura9ao do IRPJ pelo lucro real, e que apurarem o impasto pelo lucro real anual, 

deverao recolher o imposto mensalmente por estimativa concernente a antecipa9ao. 

0 pagamento se fara no ultimo dia util do mes subseqOente ao da apura9a0, e o 

valor a ser pago sera determinado por percentuais aplicados sobre a receita bruta 

mensa! conforme o ramo de atividade da pessoa jurldica, os percentuais estao 

demonstrados na tabela 6 que tambem sao aplicaveis ao lucro presumido. 

2.5.1.4 Lucro Presumido 

As pessoas jurfdicas que nao estiverem obrigadas a apura9ao do imposto de 

renda pelo lucro real poderao apura-lo pelo lucro presumido. Os procedimentos para 

adQ98o deste sistema estao expostos no subtitulo IV, Capitulo I, art. 516 ao 528 do 

Regulamento do lmposto de Renda. 

0 lucro presumido e uma forma de tributa98o com menos complexidade a 

disposi98o das pessoas juridicas. 

Periodo de apuracao: 0 perfodo de apura9ao para a forma de tributa9ao pelo lucro 

presumido sera apenas trimestral, onde os periodos de apura9ao serao encerrados 

em 31 de maryo, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada a no. 

A oP9Bo por esta forma de tributa9ao sera manifestada com o pagamento 

da primeira quota ou quota (mica do imposto devido, relativo ao primeiro trimestre de 

apura9ao de cada ancrcalendario (Janeiro a Maryo). 

Determina-se o lucro presumido aplicando os percentuais sobre a receita 

bruta da seguinte tabela: 
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Tabela 5: Percentuais Aplicaveis sabre a Receita Bruta 

Percentual Ramo de Atividade 

1,6% Receita bruta auferida na revenda, para consumo, de combustive! derivado de petr61eo 
e alcool etflico hidratado para fins carborantes; 

8% Receita bruta auferida nas atividades comerciais, industrials, transporte de carga, 
servic;os hospitales, venda de unidades imobiliarias, empreeitada com fornecimento de 
material, venda de produtos rurais, industrializayao, quando a materia -prima, material 
secundario e de embalagem forem fomecidos pelo encomendante, e outras nao 
mencionadas nos demais percentuais; 

16% Transporte de passageiros; 

Exclusivamente prestadoras de servic;os com receita bruta anual nao superior a R$ 
120.000,00, exceto no caso de transporte de cargas, servic;os hospitalares e sociedades 
civis de prestacao de servic;os legalmente regulamentadas; 

32% Prestayao de servic;os, pelas sociedades civis, relativa ao exercfcio de profissao 
legalmente regulamentada; 

lntermediayao de neg6cios; 

Administrayao, locayao ou cessao de bens im6veis e direitos de qualquer natureza; 

Construyao por administrayao ou por empreitada, unicamente de mao-de-obra; 

Presta~o deguaiQuer outra especie de servico nao mencionada anteriormente. 

Fonte: Ministerio da Fazenda 

Em sintese, se uma empresa industrial obtiver urn faturamento de R$ 1 00 

milhoes, esta aplicara 8% sobre esse valor, que resultara num valor de R$ 8 milhoes 

de lucro presumido (100 x 8%). A determinayao do imposto a pagar sera feita pela 

aplicayao da aliquota basica de 15% sobre o lucro presumido e mais urn adicional 

de 1 0% sobre a parcela do lucro presumido que exceder a R$ 60.000,00 no 

trimestre (R$ 8 milhoes x 15% = 1.200.000,00) + ( R$ 8 milhoes- R$ 60.000,00 = 
R$ 7.940.000,00 x 10% = R$ 794.000,00) = R$ 1.994.000,00 , assim teremos o 

valor de R$1.994,000,00 de imposto de renda a pagar. 

Base de Calculo: A base de calculo para determinayao do lucro presumido se 

mensurara mediante: 

Exclusoes da receita bruta das vendas canceladas; 

lmposto sobre produtos industrializados; 

Devoluc;Oes e descontos incondicionais. 

Acrescida de ganhos de capital, demais receitas e resultas positivos, inclusive 
receita financeira. 
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2.5.1.5 Alfquotas 

0 impasto de renda das pessoas jurfdicas apurado por qualquer uma das 

tres formas de tributac;ao: Lucro Real, Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado, tera a 

ali quota de 15% a ser aplicada no calculo do imposto, e mais 10% de adicional caso 

o valor da base de calculo do periodo de apurac;ao seja superior ao resultado da 

multiplicayao de R$ 20.000,00 pelo numero de meses do perfodo de apurac;ao 

considerado. 

2.5.2 Contribuiyao Social sobre o Lucro Uquido- CSLL 

Segundo Oliveira (2005, p. 112), esta contribuic;ao foi institufda pela Lei n° 

7.689/88 com o objetivo de financiar a seguridade social por meio dos lucros 

auferidos pelas pessoas jurfdicas e das entidades que lhe sao equiparadas pela 

legislayao do imposto de renda. 

As regras para apurayao e recolhimento desta contribui98o devem 
seguir basicamente as mesmas dispensadas ao impasto de renda 
no que tange ao perlodo de apura98o trimestral ou anual e forma de 
tributayao: Lucro real, presumido ou arbitrado. 

Apura~ao pelo Lucro Ajustado: Caso a opyao pelo IRPJ seja a apurac;ao pelo 

lucro presumido ou arbitrado a CSLL tambem devers ser apurada pelos mesmos 

criterios, mas com base em urn valor determinado pela aplicayao de porcentuais 

definidos pela legislar;ao sobre a receita bruta acrescido dos ganhos de capital, de 

rendimentos e ganhos liquidos auferidos em aplicac;oes financeiras, as demais 

receitas e rendimentos e os resultados decorrentes de receitas nao abrangidas pela 

incidencia do porcentual. 

Se a apurayao do imposto de renda for pelo lucro real a base de calculo para 

a CSLL, e determinada pelo resultado do trimestre, antes da provisao para o seu 
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proprio pagamento e a provisao para o IRPJ, ajustado por adi96es, exclusoes e 

compensa96es prescritas ou autorizadas pela legisla98o. 

Sao consideradas nao dedutfveis, entre outros, devendo ser adicinados para 

detrminar a base de calculo da CSLL, OS seguintes valores: 

a) as provisoes nao deutfveis para fins de apura9ao do lucro real, execeto a provisao 

para o imposto de renda; 

b) a seguintes despesas nao dedutfveis computados na apura9ao do lucro lfquido: 

1-das contrapresta96es de arrendamento mercantil e do aluguel de bens moveis, 

exceto quando relacionados intrinsecamente com a produ9ao ou comercializa98o 

dos bens e servi90s; 

2-das despesas e custos de deprecia98o, amortiza9ao, manuten9ao, reparo, 

conserva98o, impastos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens moveis 

ou imoveis, esceto se intrinsecamente relacionados com a produ98o ou 

comercializa9ao de bens e servi9os; 

3- as despesas e custos com alimenta98o dos socios, acionistas e administradores, 

quando nao fornecidas pelo restaurante da propria empresa; 

4-das despesas, custos e contribui96es baseadas nos lucros, relatives a previdencia 

privada e ao Fundo de Aposentadoria Programada lndividuai(FAPI), cujo onus seja 

da pessoa jurfdica, que, somados, excederem a 20% do total dos salarios dos 

empregados e da remunera9ao dos dirigentes da empresa, vinculados ao referido 

plano. 

5- das doa¢es, exceto as referidas no paragrafo 2° do art.13 da Lei n° 9.249, de 

1995 e; 

6- das despesas com brindes. 

C) OS ajustes decorrentes da aplica98o de metodos de pre90s de transferencias; 

d) os ajustes por diminui980 do valor de investimento avaliados pelo patrim6nio 

lfquido (equivalencia patrimonial); 

e)o valor de reserva de reavalia98o, baixado duarenta o perf do-base; 

f) o valor dos lucros distribufdos disfar9Bdamente, apurados nos termos da 

legisla98o do imposto de renda. 
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Sao considerados dedutiveis, podendo ser exclufdos para determinar a base 

de calculo da CSLL, entre outros, o seguintes valores: 

a) o montante dos saldo das provisoes nao dedutfveis, bern como o montante dos 

creditos deduzidos que tenham sido recuperados(revertidos) em qualquer epoca ou 

a qualquer titulo; 

b) os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo metodo do custo 

de aquisi98o; e 

c) resultado positive dos investimentos avaliados pelo patrimonio 

lfquido(equival€mcia patrimonial). 

Da mesma forma que o calculo do impasto de renda pelo lucre real, a 

legisla98o admite ainda que, se a pessoa jurfdica tiver bases de calculo negativas 

em perlodos anteriores, esse sera compensavel com bases de calculo positives 

futures. Essa compensa98o nao podera reduzir a base de calculo atual em mais de 

30,0% (trinta por cento) do valor que teria, caso a compensa9ao nao seja realizada. 

Op~ao de recolhimento por estimativa: As pessoas jurfdicas sujeitas a tributa98o 

com base na apura98o pelo lucre real que optarem pelo pagamento do impasto 

mensa! por estimativa deverao tambem recolher mensalmente a CSLL nos mesmos 

criterios, cujo perfodo compreendera o perlodo entre 1 o de janeiro a 31 de dezembro 

de cada ano. 

0 recolhimento da CSLL por estimativa sera apurado mensalmente com 

base em urn lucre estimado pela soma dos seguintes valores: 

1) 12,0% da receita bruta auferida no mes pelo regime de competencia; 

2) os rendimentos de aplica96es financeiras e os ganhos lfquidos nos mercados de 

renda variavel (bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas no 

mercado de balcao organizado); 

3) os ganhos de capital (lucros) auferidos na aliena9ao de bens e direitos do ativo 

permanente; e 

4) os demais ganhos de capital, demais receitas e resultados positives decorrentes 

de receitas nao abrangidas pela incidencia do percentual de 12,0% ou nao 

relacionados anteriormente, auferidos no mesmo perfodo. 
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Por for98 da Leio n° 10.684/2003, art.22 desde 01.09.2003, a base de 

calculo da CSLL sera encontrada pela aplica~ao sobre a receita bruta mensa! do 

porcentual de 32,0%, sem prejulzo dos acrescimos mencionados anteriormente nos 

itens "2" a "4", para aquelas pessoas jurldicas que exer~am as segulntes atividades: 

a) prestadoras de servi~s em geral, exceto servi9os hospitalares; 

b) a intermediayao de neg6cios; 

c) administra9ao, locayao ou cessao de bens im6veis, m6veis e diretiso de qualquer 

natureza; 

d) a prestayao cumulativa e continua de servi9os de assessoria creditfcia, 

mercadol6gica, gestae de credito, sele9ao de riscos, administra9ao de contas a 

pagar e receber, compra de direitos credit6rios resultantes de vendas mercantis a 

prazo ou de presta9ao de servi9os (factoring). 

Aliquota e recolhimento: A alfquota atual da CSLL sabre a base de calculo oriunda 

das regras expostas anteriormente e de 9% (nove por cento). 0 recolhimento se fara 

na mesma data do recolhimento do IRPJ. 

2.5.3 Programa de lntegrayao Social e Contribuiyao para o Financiamento da 

Seguridade Social 

0 Programa de lntegrayao Social (PIS) e a Contribui9ao para o 

Financiamento da Seguridade Social (COFINS) sao tributes incidentes sabre o 

faturamento que tributam as receitas de vendas e as de servi9os no momenta de seu 

reconhecimento, que corresponde ao da entrega de bens e servi9os. 

As contribuiyaes ao Programa de lntegrayao social e a Contribui9ao para o 

Financiamento da Seguridade Social, que sao de competencia da Uniao, encontram 

sua fundamenta9ao legal na Constitui9ao Federal no art.195. 
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Os contribuintes da COFINS e do PIS/PASEP sao as pessoas jurfdicas de 

direito privado, inclusive as pessoas a elas equiparadas pela legisla9ao do impasto 

de renda. 

A legisla98o preve duas modalidades para o calculo mensa! do PIS e da 

COFINS incidentes sobre o faturametno: a primeira e aplicada sobre a receita bruta 

das pessoas jurfdicas(cumulativa), em geral, enquanto a segunda destina-se 

exclusivamente as pessoas jurfdicas tributadas com base no Iuera real, sujeitas a 

sistematica da nao cumulatividade, de que tratam as Leis n° 10.637/2002 e 

10.833/2003 com as altera¢es da Lei n° 10.865/2004. 

As contribui96es ao PIS e a COFINS deverao ser recolhidas de forma 

centralizada na matriz, ate o dia 20 do mes subseqOente ao de ocorrencia dos fatos 

geradores. 

2.5.3.1 Base de calculo 

A partir de 1° de fevereiro de 1999, com a edi980 da Lei n° 9.718/98, a base 

de calculo dessas contribUi90es e a receita bruta da pessoa juridica, OU seja, a 

totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurfdica, sendo irrelevante o tipo de 

atividade par ela exercida e classifica98o contabil adotada as receitas( operacionais 

ou nao operacionais), sendo excluidas ou deduzidas aquelas textualmente previstas 

como: 

I - Vendas canceladas e descontos incondicionais 

II 0 IPI - Impasto sobre produtos industrializados; 

Ill - Reversoes de provis5es 
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2.5.3.2 Alfquotas 

Para melhor visualizac;ao das allquotas tanto na modalidade cumulativa 

quanto na modalidade nao cumulativa segue tabela comparativa: 

Tabela 6: Comparativo de aliquotas modalidade cumulativa e nao cumulativa 

lncidencia Cumulativa lncidencia Nao-Cumulativa 

Alfquota de 0,65% para o PIS e 3% ou 4% para COFINS Alfquota de 1,65% para o PIS e 7,6% 

para a COFINS 

Nao se pode utilizar creditos Permitida a utiliza98o de creditos 

Aplica-se a pessoas juridicas tributadas pelo lucro Nao se aplica as pesoas jurfdicas 

presumido ou arbitrado e nao se aptica a pessoas jurdiricas tributadas pelo Iuera presumido, 

tributadas pelo lucro real, exceto nos casos especfficos em arbitrado e optantes pelo SIMPLES 

Lei. 

Fonte:CRCPR 

A Lei 10.637/2002 trouxe a cobranc;a nao-cumulativa do PIS/PASEP as 

empresas optantes pela apurac;Bo do IRPJ pelo lucro real. Do seu valor a pessoa 

jurfdica poderc~ descontar cn§ditos, aplicando a alfquota de 1,65% sobre o valor de 

bens adquiridos para revenda; bens e servic;os adquiridos no mes utilizados como 

insumo na fabricac;ao de produtos destinados a venda ou na prestac;Bo de servic;os; 

dos alugueis de predios, maquinas e equipamentos, incorridos no mes e pagos a 
pessoa jurfdica, utilizados nas atividades da empresa; despesas financeiras, 

incorridas no mes, decorrentes de emprestimos e financiamentos; encaros de 

depreciac;Bo de maquinas e equipamentos adquiridos para utilizac;ao na fabricac;ao 

de produtos destinados a venda; encargos de depreciac;ao e amortizac;ao de 

edificayaes e benfeitorias em im6veis de terceiros, quando o custo, inclusive a mao

de-obra, tenha sido suportado pela locataria; bens recebidos em devoluc;Bo e 

energia eletrica. 

A lei 10.833/2003 trouxe a cobran9a nao-cumulativa para a COFINS e as 

empresas optantes pela apurac;Bo do IRPJ pelo lucro real. Do seu valor a pessoa 
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jurfdica poden~ descontar cn9ditos, aplicando a aliquota de 7,6% sobre os itens 

mencionados anteriormente na cobranc;a nao- cumulativa do PIS/PASEP. 

2.5.4 lmposto sobre Produtos lndustrializados -IPI 

Os tributes incidentes sobre o valor agregado ou valor acrescentado tributam 

cada fase do processo produtivo neste grupo classificam-se o Impasto sobre 

Produtos lndustrializados no ambito Federal eo ICMS no ambito estadual. 

0 IPI e urn tributo definido como indireto, cobrado pela Uniao e que pode ser 

rotulado com extra fiscal, ou seja, tern a funyao arrecadat6ria de controle da 

economia. 

2.5.4.1 Base de calculo 

A base de calculo do IPI sera determinado pela ocorrencia do seguintes 

fatos geradores previstos pelo CTN: 

a) no caso de desembarac;o aduaneiro de produtos industrializados de procedencia 

estrangeira, o prec;o normal que o produto, ou seu similar, alcanyaria, ao tempo da 

importa<;ao, em uma venda em condic;oes de livre concorrencia, para entrega ao 

porto ou Iugar de entrada no Pais, acrescido do montante do imposto sobre 

importayao(ll), das taxas exigidas para entrada do produto no Pais e dos encargos 

cambiais efefetivamente pagos pelo importador ou dele exigfveis; 

b) no caso de safda de produtos industrializados do estabelecimento de importador, 

industrial, comerciante ou arrematante, o valor da oeprac;ao de que decorrer a saida 

da mercadoria ou, na falta desse valor, o prec;o corrente da mercadoria, ou sua 

similar, no mercado atacadista da prac;a do remetente; 

c) no caso da arrematayao do produto industrializado, quando apreendido ou 

abandonado e levado a leilao, o prec;o da arrematac;ao. 
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Para fins de determina~o da base de calculo, considera-se industrializado o 

produto que tenha sido submetido a qualquer opera~o que lhe modifique a natureza 

ou a finalidade, ou o aperfeic;oes para o consumo. 

2.5.4.2 Aliquota 

0 Impasto sobre produtos industrializados possui aliquotas que estao 

relacionadas na tabela de incidencia do IPI (Tabela do Impasto sobre Produtos 

lndustrializados- TIPI) que variam de 0% a 330%, de acordo com a classifica~o 

fiscal do produto. 

A alfquota do IPI e zero para os produtos elaborados pelas empresas do 

setor calc;adista de acordo com a TIPI com c6digos nas posic;Qes : 

6401: Calc;ados impermeaveis de sola exterior e parte superior de borracha ou 

plastico, em que a parte superior nao tenha sido reunida a sola exterior por costura 

ou por meio de rebites, pregos, parafusos, saliencias (espigoes) ou dispositivos 

semelhantes, nem formada por diferentes partes reunidas pelos mesmos processes. 

6402: Outros calc;ados com sola exterior e parte superior de borracha ou plastico. 

6403: Calc;ados com sola exterior de borracha, plastico, couro natural ou 

reconstituido e parte superior de couro natural. 

6404: Calc;ados com sola exterior de borracha, plastico, couro natural ou 

reconstituido e parte superior de materias texteis. 

6405: Outros Calc;ados. 

2.5.4.3 Apura~o e prazo de recolhimento 

A partir de 01/10/2004 a apura~o sera decendial e mensal e o prazo de 

recolhimento sera: 

Ate 3° dia util de decendio subseqOente ao de ocorrencia dos fatos geradores, no 

caso de produtos classificados no capitulo 22 e no c6digo 2402.20.00, da TIPI; 



41 

Ate o ultimo dia util do decendio subseqOente ao de ocorrencia dos fates geradores, 

no caso dos produtos classificados nas posi9oes 84.29, 84.32, 84.33, 87.01a 87.06 e 

87.11 da TIPI; e 

No caso dos demais produtos: 

Em relayao ao s fates geradores que ocorrerem a partir de 01/10/04: ate o ultimo dia 

util da quinzena subseqOente ao mes de ocorrencia dos fates geradores. 

2.5.51mposto de lmportayao (II) 

0 lmposto de lmportayao, de competencia Federal, e tido como imposto 

regulat6rio do comercio exterior, atua na proteyao da industria brasileira, permitindo 

que a mesma possa competir no mercado interne em condi9oes de igualdade com 

os produtos oriundos do exterior. T em como fato gerador a entreda de produtos 

estrangeiros em territ6rio nacional. A base de calculo para imposi9ao do tribute eo 

valor aduaneiro, da mercadoria, com os ajustes previstos no Acordo de Valorayao 

Aduaneira, da Organizayao Mundial de Aduana - OMA. 

0 fato gerador do impsoto de importa9ao e a entrada de produtos 
estrangeiros no territ6rio nacional, a qual pode ser real ou ficta, assim 
entendida aquela que, embora constando como tendo sido importada, 
venha a ter sua falta posteriormente constatada pela autoridade 
aduaneira(cf. art. 19 do CTN e art. 1 do decreta-lei n°. 37/66, alterado pelo 
n°. 2.472/88) (MARTINS, 1995, p. 75) 

2.5.61mposto de Exportayao (IE) 

Este imposto de competencia Federal, e considerado urn instrumento de 

polftica economica, disciplinando os efeitos monetarios decorrentes da variac;ao de 

pre9os no exterior, e atuando na proteyao ao mercado brasileiro; tern funyao 

predominantemente extrafiscal; e de carater exclusivamente monetario e cambial e 

tern por finalidade disciplinar os efeitos monetarios decorrentes da variayao de 
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prec;os no exterior e preservar as receitas de exportac;ao. Tern como fato gerador a 

saida de produtos nacionais do territ6rio nacional. 

Segundo a Constituic;So da Republica Federativa do Brasil( 1997, p.84) "o 

fato gerador do impasto de exportac;So e a saida do territ6rio nacional para o 

exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados". 

2.5.7 Impasto sabre operac;Qes relativas a circulac;ao de mercadorias e sabre as 
prestac;Oes de servic;os de transportes interestadual e intermunicipal e de 
comunicac;So - ICMS 

0 Impasto sobre operac;Oes relativas a Circulac;So de Mercadorias e sobre 

as Prestac;Oes Servic;os de transportes interestadual e intermunicipal e de 

comunica<;ao- ICMS, possui suas regras gerais na Lei complementar n° 87/96 e 

pelos convenios firmados entre OS Estados. 

A atual Constitui<;ao Federal atribuiu aos estados e distritos federais a 

competencia para regulamentar o ICMS, observando as normas previstas nessa Lei. 

No Parana o ICMS tern suas normas gerais descritas na Lei 11.580/1996 eo 

regulamento do ICMS foi instituldo pelo Decreta 1980/2007, onde ha regras 

especificas a serem observadas para apurac;ao desse impasto. 

2.5. 7.1 Base de calculo 

0 art. 6° do Decreta 1980/2007, determina que a base de calculo do ICMS 

sera no caso de operac;Oes com mercadorias, o valor da operac;ao: 

a) Nas saidas de mercadorias; 

b) Na transmissao de mercadoria depositada em armazem-geral ou em deposito 

fechado, na unidade federada do transmitente; 

c) na transmissao de propriedade de mercadoria, ou de titulo que a represente, 

quando a mercadoria nao tiver transitado pelo estabelecimento transmitente 
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2.5.7.2 Aliquota 

De acordo como Decreto 1980/2007 a aHquota no Parana e de 7%, 12%, 

18%, 25%, 27%, 28%, e 29%, dependendo da mercadoria ou servigo, e e 

compensado no imposto pago nas etapas anteriores. Especificamente para os 

calgados a alfquota e de 12%. 

2.5.7.3 Apuracao e recolhimento 

A apuracao do ICMS no Estado do Parana e mensal e o vencimento ocorre 

entre os dias 11 ao 15 do mes seguinte ao da apuracao determinado conforme a 

atividade e conforme o final da inscrigao estadual. 

Os tributos I PI, PIS/PASEP e COFINS nao incidem nas operac;Qes relativa a 

exportac;Oes, como incentivo as pessoas jurfdicas, estimulando-as ao 

desenvolvimento no comercio exterior. 
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3 ASPECTOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS 

3.1 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS 

0 Fundo de Garantia do Tempo de Servic;o (FGTS), foi institufdo pela Lei 

5.107 de 13/09/1966, e atualmente e regido pela Lei n° 8.036 de 1990. E formado 

pelos depositos mensais, efetuados pelo empregador em nome de seus 

empregados no valor equivalente a 8o/o (oito por cento) das remunerac;oes que lhe 

sao pagas ou devidas; e se tratando de contrato temporario de trabalho com prazo 

determinado o percentual sera de 2°/o (dais por cento), conforme dispoe o incise II do 

artigo 2° da Lei n° 9.601 de 21/01/1998. 

0 empregador devera depositar na rede bancaria ate o dia 7 de cada mes, 

em nome de seus empregados, o valor referente ao mes anterior. 

Os depositos ao FGTS sao realizados em documento proprio denominado 

Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servic;o e lnformac;oes a 
Previdencia Social (GFIP), institufda pela Lei n° 9.528 de 10/12/1997, sendo exigida 

a partir da competencia de 01/1999. 

Este documento e gerado pelo Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS 

e lnformac;ao a Previdencia social (SEFIP), fornecido gratuitamente, junto com o 

manual de orientac;Bo da GFIP para usuaries do SEFIP aprovado pela Rosoluc;ao 

INSS n° 19 de 29/02/2000, nas agencias da Caixa Economica Federal, dos bancos 

conveniados ou ainda, nos sites www.caixa.gov.br, www.mpas.gov.br, 

www.mte.gov.br. 

3.2 FERIAS 

As ferias serao concedidas pelo empregador ao empregado apos a cada 

periodo de doze meses de vigencia do contrato de trabalho, sem prejuizo da 

remunerac;ao. 
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A base de calculo das ferias deve ser composta do salario fixo e do variavel, 

quando houver, dessa forma compora uma remunera9ao. Alem dessa remunera9ao 

o empregado tera direito a pelo menos urn ter9o a mais o que a remunera98o 

normal. 

3.3 DECIMO TERCEIRO SALARIO 

A gratifica9ao natalina ou decimo terceiros salario e a gratifica98o a que o 

trabalhador faz jus na propor9ao de 1/12 avos por mes, correspondente ao valor da 

remunera98o percebida em dezembro. 

3.4 AVISO PREVIO E RESCISAO DO CONTRA TO DE TRABALHO 

0 contrato de trabalho indeterminado, sem justo motive, pode ser rescindido 

pelo empregador ou pelo empregado. A parte que se manifestar pela rescisao 

devera avisar a outra parte, referente a rescisao do contrato de trabalho. 

A falta do aviso por parte do empregador da ao empregado direito aos 

salaries correspondente ao prazo do aviso, e a falta de aviso do empregado da ao 

empregador o direito de descontar os salaries correspondente ao prazo respective. 

Na rescisao do contrato de trabalho, sem justo motive, pelo empregador, da 

o direito ao empregador perceber uma indeniza9ao correspondente a 40% do saldo 

dos dep6sitos do FGTS na data da rescisao. 
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3.5 INSS 

Na forma da Lei 8.212/91, as empresas contribuem a Seguridade Social da 

seguinte forma: 

a)20,0% sabre o total das remunerayoes pagas, devidas ou 
creditadas a qualquer titulo, duarante o mas, aos segurados 
empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviyos, 
destinadas a retribuir o trabalho, qualuqer que seja a sua forma, 
inclusive gorjetas, os fanhos habituais sob a forma de utilidades e os 
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviyos 
efetivamente prestados, quer pelo tempo a disposiyao do 
empregador ou tomador de serviyos, nos termos da lei ou do 
contrato ou, ainda, de convenyao ou acordo coletivo de trabalho ou 
senten~ normative; 
b)Sobre o total das remunerayees pagas ou creditadas, no decorrer 
do mas, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos para o 
financiamento dos beneflcios concedidos em razao do grau de 
incidancia de incapacidade laborativa (antigo SAT) decorrente dos 
riscos ambientais do trabalho: 
1,0% para risco considerado leve; 
2,0% para risco medio; e 
3,0% para risco considerado grave. 

c) sobre o total das contribuiyees das remuneracoes pagas ou 
creditadas, para os seguintes Fundos e Entidades (Terceiros): 
SEBRAE (0,06%); 
SENAI, SENAC ou SENAT (1 ,0%); 
INCRA (0,2%) 
Salario Educayao (2,5%); 
SESI, SESC ou SEST (1,5%) 

Tabela 7- Encargos Trabalhistas 

TABELA DE ENCARGOS TRABALHISTAS 

FGTS 8% 

DECIMO TERCEIRO 8,30% 

ABONO DE FERIAS 2,70% 

INSS 20% 

ENTIDADES 5,80% 

SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO 1% 

Fonte: SEBRAE-SP disponlvel em: <http://www.sebraesp.com.br> 
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4 TRIBUTACAO EM OUTROS PAfSES 

4.1. SISTEMA TRIBUTARIO CHILENO 

Segundo sistema tributario chilena (2008) os impastos sao divididos em 

impastos diretos e indiretos. 

Os diretos sao aqueles que tributam ou afetam a obtenyao de renda ou 

riqueza na mao das pessoas que a obtem. 

Os indiretos afetam a manifestac;ao da riqueza tributando atos e ou 

contratos. 

4.1.1 Diretos 

4.1. 1. 1 Impasto de primeira categoria 

Tributa as receitas provenientes do capital obtido pelas empresas lndustriais, 

comerciais e mineradoras e de serviyos, etc., com uma taxa atualmente de 17%, 

calculado sabre a base de Iueras acumulados, no caso de empresas que declaram 

pelo seu rendimento real, conforme determinado pela contabilidade, planilhas e 

contratos, com exceyao dos contribuintes dos setores agricola, minerac;ao e 

transporte que podem ser tributados presumidamente e que preencham os requisites 

da lei sabre a renda. 

4.1.1.2 Impasto de segunda categoria 
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Tributa quem aufere receitas do trabalho, como salaries, pensoes e outras 

rendas acess6rias e complementares e sabre os serviyos profissionais, se aplica a 

uma escala de taxas. 

4.1.1.3 Impasto global complementar 

E urn impasto pessoal, global, progressive e complementar, o qual e pago 

uma vez por ano pelas pessoas fisicas com domicllios e residencias no Chile sabre 

as rendas tributadas conforme as normas da primeira e seguda categorias. Afeta os 

contribuintes, cujo rendimento liquido global ultrapasse, a partir de 1° de janeiro de 

2002, de 13,5 UTA . Sua taxa aumenta progressivamente a medida que cresce a 

base tributaria. Sua aplicayao e cobrada e paga anualmente. As taxas do impasto de 

segunda categoria e do impasto global complementar sao equivalentes para os 

mesmos nlveis de rendimentos e sao aplicados em uma escala progressiva que 

possui oito nlveis. No primeiro caso aplica-se sabre uma base mensal e no segundo 

caso, sabre uma base anual. Conforme tabela a seguir: 

Tabela 8: taxas do Impasto Onico de Segunda Catagoria(Circular n° 79 de 2001) 

UNIDADE TRIBUTAVEL QUANTIDADE A DEDUZIR 
VIGtNCIA N°0E MEN SAL DES DE FATOR (SEM CREDITO DEL 10% 

(1) NIVEIS (2) ATE (4) DE 1 UTM, REVOGADO) 
(3) (5) 

0,0 UTM a 13,5 
Exento 

UTM 
13,5 II a 30 " 0,05 0,675 UTM 

3 30 ll a 50" 0,10 2,175 " ACONTAR 
DE 4 50 II a 70 II 0,15 4,675 " 

01.01.2003 5 70" a 90" 0,25 11,675 " 
6 90 II a 120 " 0,32 17,975 II 

7 120 " a 150 II 0,37 23,975 " 
8 150 II y MAS 0,40 28,475 " 

NOTA: Para converter a tabela em pesos($), basta multiplicar os valores das columnas (3) e (5) 
pelo valor da UTM do mes respective. 

Continua: 



Continua~o 
Tabela 8: taxas do Impasto Onico de Segunda Catagoria(Circular n° 79 de 2001) 

PARA2004 E 
2003 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

UNIDADE 
TRIBUTAVEL 

MENSAL 
DES DE ATE 

(3) 

0,0 UTA a 13,5 
UTA 

13,5 " a 30 II 

30" a 50 II 

50 II a 70 II 

70 II a 90 II 

90 II a 120 II 

QUANTIDADE A 

FA TOR DEDUZIR (SEM 

(4) CREDITO DE 10% DE 1 
UTA, REVOGADO) 

(5) 

0,05 0,675 UTA 

0,10 2,175 II 

0,15 4,675 II 

0,25 11,675 II 

0,32 17,975 II 

7 120 II a 150 II 0,37 23,975 II 

8 150 " y MAS 0,40 28,475 II 

r
NOTA: Para converter a tabela para pesos ($) basta multiplicar os valores anotados nas colunas 

{3) e {5) pelo valor da UTA domes respectivo. 

Fonte:www.sii.cl 

4.1.1.4 Impasto adicional 
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Este impasto afeta as pessoas fisicas e juridicas que nao tern residencia e 

domicilio no Chile. Se aplica a uma taxa geral de 35o/o e se aplica geralmente sabre 

a base de retiradas e distribui~oes ou remessas de rendas ao exterior, que saem de 

fontes chilenas. 

Este impasto sera devido no ano em que as rendas sao retiradas ou 

distribuidas pela empresa e remetidas ao exterior. Os contribuintes afetados por este 

impasto tern direito a um credito fiscal equivalents a primeira categoria pages pelas 

empresas sabre os rendimentos distribuldos ou retirados. 
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4.1.2 lndiretos 

4.1.2.1 lmposto sobre as vendas e servi~s (IVA) 

Este imposto incide sobre as vendas de bens e servi9os atribufdos a 

empresas industriais, co mercia is, mineradoras e de servi9os. A partir de 1 o de 

Outubro de 2003 a taxa e de 19%. Na pratica ha poucas exce9oes, sendo a mais 

importante o beneffcio para a exporta~o. 

Este imposto afeta o consumidor final, mas e gerado a cada etapa de 

comercializa~o do bern. 0 montante a pagar decorre da diferen93 entre o debito 

fiscal, que e o montante dos impostos incidentes sobre as vendas e servi9os para o 

perfodo de urn mes, e 0 credito fiscal, que e 0 imposto incidente sobre as compras e 

utiliza9Bo de servi9os, ou em caso de importa~o. pelos impostos pagos nas 

importa96es. 

4.1.2.2 lmposto sobre comercio exterior 

0 imposto sobre 0 comercio exterior sao fundamentalmente direitos 

especfficos e ou ad valorem, que sao fixados na pauta aduaneira e atualmente 

tributados a uma taxa de 6% sobre a importa~o de mercadorias provenientes do 

estrangeiro. Os direitos especificos sao expresses em d61ares dos Estados Unidos 

da America e sao aplicados a certos produtos importados que sao produzidos no 

pais, como objetivo de corrigir distor90es nos pre9os. 

0 valor aduaneiro e determinado pelo pre90 da transa9a0, inclui todos OS 

custos incorridos com as transfer€mcias das mercadorias ate sua entrada no territ6rio 

nacional, tais como carga e descarga, transporte, comissoes, seguros, despesas de 

corretagem, juros e embalagem. 

E importante notar que devido aos acordos comerciais que o Chile tern 

assinado com outros paises, alguns produtos sao tributados com tarifas mais baixas 
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de 8%. De fato, conforme publicado pelo Serviyo Nacional das Alfandegas a tarifa 

media era cerca de 6,33%. 

4.2 SISTEMA TRIBUTARIO ARGENTINO 

Segundo o sistema tributario argentino (2008) este esta estruturado sobre a 

renda, sobre o patrimonio e sobre o consumo. Segue os principais impostos de 

acordo com os niveis de governo: 

4.2. 1 lmpostos nacionais 

lmposto de renda: Todas as rendas, incluindo as de capital sao tributadas por este 

imposto. 

As empresas sediadas na Argentina sao tributadas sobre suas rendas 

globais. Pode computar como pagamento deste imposto, quantias efetivamente 

pagas por impostos similares de suas atividades no exterior ate o limite do aumento 

da obriga~o fiscal causadas pela adi~o dos rendimentos provenientes do 

estrangeiro. A allquota tributavel e de 35%. 

Uma empresa sem sede e sem sucursal ou outro estabelecimento 

permanente na Argentina esta sujeito ao imposto somente sobre as rendas de 

capital de fontes argentinas. 0 imposto se aplica atraves de retenc;ao efetuada pelo 

agente pagador, a diferentes taxas de acordo com o tipo de rendimento. Estas 

retenc;Oes resultam da aplicac;8o dos 35% sobre os rendimentos estabelecidos na lei 

do imposto de renda. 

Os individuos residentes na Argentina estao sujeitos ao imposto de renda a 

taxas progressivas de acordo com seu nivel de rendas totais. As taxas variam de 9% 

a 35% dependendo do nivel de renda. 

Os individuos que nao residam na Argentina sao tributados somente scibre 

rendimentos que recebem de fontes argentinas. 0 imposto e aplicado atraves de 
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reten~o efetuada pelo agente pagador a diferentes taxas de acordo com o tipo de 

rendimento. 

lmposto sobre ativos (lmposto sobre receitas minimas): E cobrado uma taxa de 

1% sobre o total de bens das empresas argentinas. 0 pagamento deste imposto e 

do imposto de renda podem ser compensados entre si. 0 prazo de compensac;ao se 

estende de 4 a 1 0 a nos. 

lmposto sobre o valor agregado (IVA): 0 imposto sobre valor agregado se aplica 

sobre o valor do pre90 de venda de bens e servi90s em cada etapa de 

comercializayao, pode ser compensado pelo imposto pago nas etapas anteriores. 

As importay5es tambem sao tributadas por este imposto as mesmas taxas 

que se aplicam aos produtos e servi9os locais. 

As exporta96es nao sao tributadas. Os exportadores podem pedir restituic;8o 

do imposto pago em suas compras. 

A taxa geral do imposto e de 21%, enquanto que seu diferencial e de 10,5%. 

Desta ultima se beneficia diversos bens e servi90s: as vendas de bens de capital, o 

transporte (exceto viagens internacionais), a venda de jornais e revistas, folhetos e 

publica96es peri6dicas, pianos de saude e os juros de emprestimos estrangeiros e 

emprestimos de bancos locais. 

A presta9ao de determinados servi9os, como o fornecimento de energia 

eletrica, gas natural e de agua destinados a casas de abrigo estao sujeitos a uma 

taxa maior que a geral. 

lmposto interno: Este imposto tributa bens de consume e servigos especlficos com 

diferentes taxas. E pago pelo consumidor final ou pelo importador. Os principais 

produtos sao: tabaco, alcool, gasolina e lubrificantes, vinho, ouro, peles, seguros 

patrimoniais e outros. 
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lmposto de lmportac;ao: As taxas de importayao variam entre 0% a 35%. Salvo em 

casos especlficos onde sao aplicados aHquotas minimas ou que se referem a 

mercadorias com tratamento tributario especlfico. Em geral as mercadorias 

provenientes de paises membros da ALADI estao sujeitas a aliquotas privilegiadas. 

Em relayao ao Mercosul as alfquotas de importa~oes entre os parses membros as 

alfquotas foram praticamente eliminadas. Simultaneamente foi estabelecida uma 

aliquota comum para mercadorias adquiridas externas ao bloco comercial. 

Outros impostos que os importadores devem pagar sao: Taxa de estatrstica 

(0,5% sobre o valor CIF ate o teto de US $ 1. 750) e em alguns caso a taxa de 

verificayao de destino (2% sobre o valor CIF). As importa~oes estao sujeitas tambem 

ao IVA (21% ou 10,5% em alguns caso especiais) e IVA (usualmente de 10%) e 

imposto de renda (usualmente de 3% na maioria dos casos). 

lmposto exportac;ao: As aliquotas de exporta~ao sao de 5% ou 20%. As 

exporta~s de produtos com alugm processo industrial (Seguem a abordagem 

estatistica MOA - Manufatura de Origem Agropecuaria - ou MOl - Manufatura de 

Origem Industrial-), devem pagar 5%, enquanto os produtos primarios, aqueles sem 

industrializayao, pagam 20%. Existe urn prazo mlnimo para entrada de moeda 

estrangeira, de acordo com o produto exportado. 

lmposto sobre debitos e creditos em conta corrente: Este imposto abrange todos 

os creditos e debitos efetuados em conta corrente abertas em entidades financeiras. 

A aliquota geral e de 4 por mil. 

4.2.2 lmpostos provinciais 

lmposto sobre a renda bruta: Este imposto tributa todas as transa~oes comerciais 

e nao da direito a credito fiscal pelo pago nas etapas anteriores. As taxas variam 

conforme a provincia e a atividade, entre 1 ,5% a 4%. As atividades primarias e 
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industriais em geral gozam de isengoes. 0 pagamento e efetuado para cada ano 

civil com antecipagoes mensais ou bimestrais, segundo dispoe cada jurisdigao. 

lmposto sobre registro: Se aplica sobre transagoes que sao feitas em instrumentos 

publicos e privados. A taxa mais comum e de 1%. Algumas jurisdi¢es revogaram 

este imposto para algumas transagoes. 

4.2.3 Impastos municipais 

Para prestagao de servigos de seguranga industrial, higiene e similares, os 

fiscos municipais podem estabelecer taxas de acordo com a fungao, rendas ou 

outros parametres fixos como numero de pessoal, capacidade de forga motriz e 

assim por diante. 
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6 CONSIDERACOES FINAlS 

Economicamente, constata-se, de posse de todas as informayaes anteriores 

expostas, que as industrias brasileiras de calcados estao em urn memento de 

desacelerac;§o economica, isso pode ser notado no grafico n° 1 ,pagina 8, motivada 

pelo declinio do consume intemo de calcados, grafico n° 2, pagina 8, e tambem pela 

concorrencia dos importados principalmente, dos calc;ados chineses com prec;os 

bern mais competitivos, conforme item 1.6. 

Ressalta - se que a retrac;So economica na industria de calcados brasileira, 

foi motivada em partes pela atual crise economica mundial, que gerou desemprego e 

muita incerteza. Fazendo com que o consume interne de calc;ados e as exportayaes 

brasileiras recuassem. 

Alem disso, constata - se indfcios de que as grandes empresas mundiais de 

calcados, que dominam a maior parte do comercio intemacional, veem-se as voltas 

com estoques inadministraveis, em razao da forte queda de consumo nos Estados 

Unidos da America e na Europa, evidenciando - se que a desova destes excedentes 

somente pode ser feita em pafses de grande mercado interne e que sejam 

abastecidos substancialmente pela industria local, onde o Brasil se encaixa com 

primor, tornando - se alvo preferencial. 

As empresas de grande porte do setor calc;adista brasieliro, estao 

empenhadas em novos lanc;amentos de produtos, com novos design e de manter 

sua ja reconhecida marca e qualidade, com estrategias de alcanc;ar novos mercados 

e publico-alvo para poderem sobreviver aos desafios da atualidade. 

Ja as empresas pequenas terao que buscar novas gestoes e estrategias 

para nao sucumbirem a urn mercado nacional em declfnio. 

Como estudo efetivado nesta pesquisa da legislac;ao tributaria constata-se 

que o setor calc;adista brasileiro possui incidemcia do ICMS com aliquotas que 

variam entre 7% a 17%, COFINS na modalidade nao cumulativa com alfquota de 

7,6% e PIS, tambem na modalidade nao cumulativa com alfquota de 1,65%, nas 

receitas de vendas, esses sao apresentados como deduc;ao de vendas na 

demonstrac;§o de resultado. 0 IPI por sua vez possui incidencia, porem como a 

aliquota e zero, nao ha 0 que recolher deste imposto. 
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A tributayao sobre o lucro compreende o IRe a CSLL. 0 IRe computado 

sobre o lucro tributavel pela ali quota basica de 15%, acrescido do adicional de 10% 

para os lucros que excederem a R$ 240 mil no periodo de 12 meses, enquanto a 

CSLL e computada pela aHquota de 9% sobre o lucro tributavel, reconhecidos pelo 

regime de competencia, portanto as inclusoes ao lucro contabil de despesas, 

temporariamente nao dedutlveis, ou exclusoes de receitas, temporariamente nao 

tributaveis, para apura~o do Jucro tributavel corrente geram creditos ou debitos 

tributarios diferidos. 

Os encargos trabalhistas e previdenciarios incidentes sobre a folha de 

pagamento atinge a ordem de 45,80% para essa industria. Tais encargos sao 

inibidores de novas contrata9oes, tornando engessada a capacidade empregaticia 

de qualquer organiza9ao. E tern sido incentivos a informalidade do mercado de 

trabalho, enfraquecendo a economia como urn todo. 

As veredas trilhaveis na atualidade, diante da inseguran98 dos rumos da 

industria cal98dista nacional, passa sem duvida pela mobiliza9ao e integrayao entre 

o Poder Publico, nas esferas Federais e Estaduais, e os empresarios para que com 

afinco possam ser estabelecidas polfticas de desonerayao tributaria, encargos 

previdenciarios e trabalhistas, tornando desta forma o setor mais alinhado com a 

competitividade acirrada do cenario atual. 
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AN EX OS 



GRENDENE S.A. E EMPRESAS CONTROLADAS 

NOTAS EXPUCATIVAS As DEMONSTRA~OES FINANCEIRAS - Continua~ao 
31 de dezembro de 2007 e 2006 (Em milhares de reais) 

3. Sumario das Principais Praticas Contabeis - Continua~ao 

j) Financiamentos (Proapi e Provin) 
Representam parcelas de financiamentos concedidos a Companhia para quita~ao de ICMS devido e em parte pelos produtos exportados, apurado mensalmente e nao sujeito a 
incentivo, que deverao ser pagas em diversas datas de vencimento. As parcelas incentivadas desses financiamentos (Nota 12) sao registradas diretamente a credito do patrimonio 
liquido, subconta de incentivos fiscais, no momento da obten~ao dos referidos financiamentos, considerados como subven<;ao para investimentos. 
k) T ributa~ao 
As receitas de vendas estao sujeitas aos seguintes impostos e contribui~oes, pelas seguintes alfquotas basicas: 

ICMS- lmposto sobre Circula~ao de Mercadorias e Servi~os 

:.rGQ~ir\J?',~''Sgb'hi6li f~ao7~$?~-:~~fYJJ rtq~a~--s&ci~t_ .r:;~f0'iK; 
PIS- Programa de lntt:gra~ao Social 1,65% 

Esses encargos sao apresentados como dedu~oes de vendas na demonstra~ao do resultado. Os creditos decorrentes da nao cumulatividade do PIS/Cofins sao apresentados 
dedutivamente do custo dos produtos vendidos na demonstra~ao do resultado. 
A tributa~ao sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribuic;ao social. 0 imposto de renda e computado sobre o lucro tributavel pela allquota de 150/o, acrescido 
do adicional de 100/o para os lucros que excederem R$ 240 no periodo de 12 meses, enquanto a contribui~ao social e computada pela aliquota de 90/o sobre o lucro tributavel, 
reconhecidos pelo regime de competencia, portanto as inclusoes ao lucro contabil de despesas, temporariamente nao dedutfveis, ou exclusoes de receitas, temporariamente nao 
tributaveis, para apura~ao do lucro tributavel COrrente geram creditos OU debitOS tributariOS diferidos. 
A Grendene S.A. goza de incentivos fiscais de imposto de renda relativamente a parte de suas opera~oes localizadas na Regiao Nordeste do Pais. Esses incentivos sao concedidos 
sob a forma de redu\ao do imposto devido, calculados com base no resultado das atividades incentivadas, sendo registrados diretamente a credito do patrimonio lfquido, sub
conta de incentivos fiscais. 0 Laudo Constitutive que concede a redu~ao do imposto de renda a Companhia tem seus vencimentos nos anos calendarios de 2010 para Fortaleza, 
2013 para Sobral e 2016 para OS estabelecimentos erato e Teixeira de Freitas. 
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lmportav6es alarmam 
calvadistas brasileiros 

Para o setor calgadista, o 
mes de fevereiro foi marca
do por duas estatfsticas ne
gativas: a redugao das expor
tag6es em 33,5% no mes de 
janeiro, e o crescimento as
sustador das importag6es. 
Se somados os numeros de 
calgados e suas partes im
portados em janeiro, confer
me dados da Secretaria de 
Co mercia Exterior (Secex), 
verifica-se que os US$ 37,4 
mil hoes importados este ano 

representam um crescimento de 35% sobre janeiro de 2008 e de 214% 
sabre janeiro de 2007. lsto depois de as importag6es de dezembro ja ter 
registrado um aumento de 48% sabre dezembro de um ano antes. 

Em meio aos dados alarmantes, o processo de investigagao de dumping 
contra a China, que e responsavel per mais de 85% des pares importados 
pelo Brasil, surge como um alento para o setor. "Enquanto perduram tais 
praticas de comercio desleal, a industria nacional definha", declarou Mil
ton Cardoso, presidente da Abicalgados. De outubro a dezembro, a in
dustria de calgados perdeu 42 mil empregos com carteira assinada, 29 
mil deles apenas em dezembro. As perdas representam 12,5% dos 336 
mil trabalhadores diretos da industria em setembro ultimo. • Pagina 2 
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S e alguma dwida havia quanto ao Bra
sil estar se tornando "valeta de deso

va" dos excedentes mundiais de cal98dos, 
os fatos acabam de derruba-la. 

Os numeros das importa~es divulgados 
pela SECEX mostram que em janeiro as im
portac;oes de calgados e suas partes tive
ram um novo aumento explosivo: os US$ 
37,4 milhoes importados este ano represen-. 
tam urn crescimento de 35% sobre janeiro 
de 2008 e de 214% sobre janeiro de 2007 . 

. lsto depois de as importac;6es de dezem
bro ja ter registraoo ·urn aumento de 48% · 
sobre dezembro de urn ano ante$. · 

E notavel o valor absoluto das importa
goes. Janeiro e urn dos' meses mais fracos 
de vendas para a industria de calgados, .: 
apesar disto 0 valor das importagoes e su~ 
perio~ a qualquer mes do ano passado; 
mesmo em outubro ::. urn dos meses-mais 
fortes para as vendas da industria - as im
portag,qes haviam sido de US$ 33,2 milhoes 
e em 'ilovembro de US$25,9 milhoes. 

0 fato . e airida mais grave quando . esta 
em curso processo de investigagao sobre 
a pratica de dumping pelos exportadores 
chineses, responsaveis por mais de 85% do 
total de pares importados pelo Brasil. 

Em dezembro a SECEX publicou portaria 
dando inicio ao processo de investigagao 
baseada na constatac;ao preliminar de que 
havia dano a industria nacional e pratica de 
dumping com a expressiva margem de 
435,7%: 

Enquanto perduram tais praticas de co
mercio desleal, a industria nacionaldefinha. 

De outuqro a dezembro a industria de cal
gados perdeu 42 mil empregos com cartei
ra assinada, 29 mil deles apenas em dezem
bro. As perdas representam 12;5% dos 336 
mil trabalhadores diretos da industria em 
setembro ultimo. 

A Abicalgados vern, ha algum tempo, 
alertando quanto a este movimento de de
sova de excedentes mundiais de estoques 
no mercado interno brasileiro. As grandes 
empresas mundiais de calgados, que do
minam grande parte do comercio intemaci
onal, veem-se as voltas com estoques 
inadministraveis, em razao da forte queda 
de consumo nos Estados Unidos e na Eu
ropa. E evidente que a desova destes exes
dentes somente pode ser feita em pafses 
de grande mercado interno e que sejam 
abastecidos substancialmente pela indus
tria local. E nestes dois quesitos que o Bra
sil se encaixa com primor e por isto tern sido 
eleito como "valeta de desova .. preferencial. 

Os numeros de queda no emprego preo-

cupam nao apenas pela sua expressao, 
mas, sobretudo, pela sua composigao. Ha 
uma grande concentragao de demissoes 
em Sao Paulo e em Minas Gerais, alem do 
Rio .Grande do Sui, estados que abrigam, 
sobretudo, as pequenas e medias empre
sas. 

Parece que as grandes empresas insta
ladas principalmente no Nordeste, mais 
estruturadas e com maior acesso ao credi
to, conseguiram, ate o momento, contornar 
as demissoes com programas de ferias co
letivas. Entretanto, os niveis de estoques que 
tais empresas vern acumulando aumentam 
nossas preocupagoes quanto ao compor
tamento do emprego nos meses futuros. 

Os tecnicos do MDIC estao procedendo 
a uma analise detalhada das importagoes 
da China para a confirmagao da pratica de 
dumping e imposigao de tarifas compensa
t6rias. Do sucesso desta investigagao de
pendera, em grande parte, o desempenho 
futuro da industria brasileira de calgados. 

Milton Cardoso 
Presidents da Abicalgados 
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Abrameq Tecnologia esteve no Paranhana 

A cidade de lgrejinha/RS, no Vale do Pa
ranhana, foi a esco!hida para encerrar 

a segunda edigao do Projeto Abrameq Tecno
logia naquela regiao. A iniciativa da Associa
gao das lndustrias de Maquinas e Equipamen
tos para Couribs e Calgados (Abrameq), com 
o apoio do Sebrae, esta levando, desde 2007, 
aos principais p61os coureiros e calgadistas 
do Brasil, conhecimentos sabre gestae de pro
cesses, tecnologia e seguranga em maquinas. 

A ultima edig~o do projeto contou com 
showroom de maquinas, exposigao e demons
tragao de tecnologia de ultima geragao em 

equipamentos para couro e calgados. A se
guranga de maquinas tambem esteve em pau
ta, com palestra de Jader Luiz da Luz, consul
tor da empresa Schmersal. 

0 prefeito em exercfcio de lgrejinha, Van
derlei Petry, que destacou a iniciativa da A
brameq como "um divisor de aguas para a in
dustria calgadista da regiao, porque esta ge
rando uma oportunidade extraordinaria de 
agregar conhecimento e tecnologia as empre
sas locais". Segundo ele, a integragao das em
presas com 0 setor de maquinas e fundamen
tal ", 




