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A arrecadação tributária é fundamental para a manutenção do Estado e concretização da sua 

função principal, que é atender às necessidades coletivas. Trata-se da maior fonte de ingresso 

de recursos e serve para que a administração pública possa fornecer aos contribuintes retornos 

em diversas áreas, como na saúde, educação, cultura, segurança e lazer. A despeito da sua 

relevância como combustível para o funcionamento da máquina estatal, no Brasil existe uma 

certa abusividade em relação à cobrança de tributos e o país figura entre os de mais elevada 

carga tributária. Apesar da exorbitância na arrecadação de tributos, entre os 30 países com 

maior carga tributária, o Brasil é o que proporciona pior retorno em prol da sociedade, com 

base no Índice de retorno de bem estar à sociedade. Buscando enfrentamento desta questão, 

atualmente se discute uma reforma tributária no país, onde se busca a princípio a 

simplificação da legislação tributária e a redução de obrigações pecuniárias e acessórias. Os 

efeitos desta reforma ultrapassam o simples fato de apuração e arrecadação dos tributos, 

afetando também a sociedade, no tocante a quanto os contribuintes irão pagar de impostos e 

taxas, o que poderá atingir o consumo e até mesmo salários. Além da sociedade em geral, os 

profissionais da área contábil terão que passar por uma atualização para a adoção das novas 

normas, bem como possivelmente se modificará a prática da contabilidade tributária. Tendo 

em vista esses impactos, os acadêmicos e profissionais da área contábil necessitam estar 

acompanhando acompanhar as atualizações e o andamento das discussões sobre a reforma 

tributária no país, buscando a percepção do cenário atual e analisando os possíveis impactos 

em caso de aprovação do projeto que está sendo elaborado. O objetivo deste estudo é 

identificar a percepção dos profissionais contábeis da cidade de Cruz das Almas – BA em 

relação à proposta de reforma tributária e seus impactos para o exercício da profissão. Trata-

se de uma pesquisa descritiva, de caráter qualitativo e realizada por meio de um estudo de 

levantamento do tipo survey. Serão aplicados questionários aos profissionais registrados na 

cidade, identificados junto ao Conselho Regional de Contabilidade. Espera-se que os 

resultados evidenciem uma busca por informações constantes por parte dos profissionais 

estudados, pouca resistência em relação às mudanças, já que se trata de um tema de relevância 

nacional. Por outro lado, os resultados podem revelar receios em relação às adequações que 

poderão acompanhar a reforma, em especial quanto aos sistemas e as necessidades de cursos 

de atualização. Em última análise, o estudo pode contribuir para a atualização de ementas dos 

cursos e a prospecção de novas possibilidades de atualizações para os profissionais da 

contabilidade. 
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