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RESUMO

A indagação que se busca responder com esta pesquisa é: Quais os reflexos da atual carga tributária do Brasil favoráveis ao desenvolvimento 
econômico do país? Objetivamente, este artigo propõe-se a analisar os efeitos da falta de um planejamento estratégico na gestão dos tributos 
para um conseguinte desenvolvimento econômico do Brasil ao longo prazo, verificando a relação da arrecadação tributária dos países 
desenvolvidos como os da OCDE. Na metodologia aplicou-se como natureza da pesquisa o método aplicado e qualitativo, o seu objetivo como 
descritivo e como procedimentos a pesquisa bibliográfica e o estudo de caso comparativo. Utilizou-se a legislação vigente, livro e artigos da base 
de dados Scielo para sustentação da análise dos conteúdos no período entre abril a maio de 2018. Aspirante a país membro da OCDE, os 
percentuais tributários do Brasil em relação à média dos países que fazem parte da Organização não se encontra longínquo conforme mostrado 
nos gráficos, mas mesmo com uma carga tributária tão alta a aplicação desses recursos em investimento com educação, saúde pública, segurança 
e entre outros é inferior. Após a análise é possível identificar a necessidade de modificações na estrutura tributária do país para que se comece 
atingir um desenvolvimento substancial. É fundamental haver mudanças nas ações planejadas pelo Governo de Estado (políticas 
macroeconômicas), por meio de um importante instrumento que é a política fiscal. Ainda, aliar o planejamento estratégico - conceito muito 
presente na disciplina de administração de empresas - sendo este mais objetivo que o puro planejamento, ajudaria a chegar a um melhor 
aproveitamento no alcance dos objetivos definidos na estratégia da organização. Conforme apresentado o Brasil apresenta uma carga tributária 
muito pesada de impostos indiretos – embutidos nos bens e serviços - tornando o sistema ineficiente e injusto, uma vez que tributar tão 
vigorosamente sobre o consumo reduziria o poder de compra dos menos favorecidos que é a maior parte da população brasileira, favorecendo 
então aqueles com maior poder aquisitivo, pois bens essenciais são pagos e tributados da mesma forma pelas duas camadas de classe social, indo 
na contramão dos países da OCDE. Conjuntamente constatou-se que a baixíssima carga sobre lucro, renda e capital acaba favorecendo apenas os 
“ricos” e aumentando ainda mais a injustiça entre contribuintes, uma vez que, quem ganha mais acaba pagando menos impostos, como é o caso 
do Imposto de Renda onde se há pouca variação nas faixas de salário e também é menor em relação aos países mais avançados. Um estudo sobre 
o prisma tributário no Brasil também é fundamental quando vista ante uma concepção econômica. Partindo dessa observação, o objetivo do 
presente trabalho preocupou-se responder a questão central ligada ao problema de pesquisa sobre os reflexos da atual política tributária no 
desenvolvimento econômico nacional, sendo respondido que mesmo com uma carga tributária tão elevada, o Brasil acaba não proporcionando o 
crescimento da economia devido a forma equivocada na qual cobra sua parcela sobre a riqueza dos particulares. No geral, pode-se dizer que a 
aplicação do planejamento estratégico no gerenciamento de políticas fiscais e tributárias, provocará em melhores resultados ao impulsionar a 
economia nacional como foi o caso dos países membros da OCDE, destacando-se como importante instrumento no uso das políticas 
macroeconômicas. Sugere-se como proposição para novos estudos a ampliação da análise de política macroeconômica tratada no presente artigo 
assim como outras não expostas a fim de buscar aprimoramento das praticas de gestão tributária, além de aplicar o modelo proposto nesta 
pesquisa a novos estudos sobre temas associados ao planejamento tributário de longo prazo necessário ao desenvolvimento da nação.
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