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RESUMO 
 
 
 
Analisa-se neste trabalho o cenário atualmente vigente no Brasil no tocante ao 
tratamento tributário quanto ao “Imposto sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicações - ICMS”, notadamente sobre operações voltadas à 
exportação de mercadorias, de serviços de transporte e de serviços de comunicação. 
O trabalho objetiva identificar operações claramente alcançadas pela imunidade do 
ICMS e outras que estarão sujeitas ao pagamento deste imposto, mesmo tendo 
finalidade específica de exportação, realçando-se os gravames desta tributação, que é 
descabida se considerados os superiores anseios da nossa Constituição, contribuindo, 
por outro lado, para uma gestão tributária mais eficaz diante das alternativas de 
desoneração deste imposto conforme planejamentos sugeridos a esta finalidade. 
 
 
 
  
1     INTRODUÇÃO 
 
 
Segundo dados do ano de 2009 divulgados pela Receita Federal do Brasil, a carga 
tributária no país representou 33,58% do Produto Interno Bruto – PIB e novamente o 
tributo campeão em arrecadação foi o ICMS cuja carga tributária representou a 
significativa marca de 7,13% do PIB e 21,23% de toda a carga tributária no Brasil, 
ou seja, somente com o ICMS arrecadou-se em 2009 pouco mais de 224 bilhões de 
reais. 
 
Além de ser o principal tributo em arrecadação do País, o ICMS é também a 
principal fonte de receita dos Estados e do Distrito Federal, de maneira que estes 
entes públicos tributantes “não brincam em serviço” naquilo que diz respeito ao 
ICMS a tal ponto de travarem verdadeira guerra fiscal entre si, instaurando 
competitividade desleal, com concessão de incentivos e benefícios fiscais muito 
atrativos e ao mesmo tempo contrários aos ditames do Conselho Nacional de Política 
Fazendária - CONFAZ, acarretando a propositura de diversas ações ao Supremo 
Tribunal Federal e “protecionismo” dos interesses próprios de cada ente da federação 
penalizando quem não tem absolutamente nada a ver com isto que é o contribuinte, 
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com políticas como a “antecipação tributária” nas operações interestaduais 
envolvendo mercadorias sujeitas a substituição tributária sem prévio Protocolo entre 
“Estado de Origem” e “Estado de Destino”, na qual o contribuinte vendedor acaba 
sendo praticamente obrigado a efetuar o prévio pagamento do ICMS previsto para 
toda a cadeia da circulação econômica, antes mesmo da saída da mercadoria de seu 
estabelecimento. Outras práticas semelhantes, tais como o “ICMS GARANTIDO”, 
instituído pelo Estado do Mato Grosso para assegurar acima de qualquer coisa o 
pagamento do ICMS em detrimento dos interesses e até dos direitos dos 
contribuintes mato-grossenses e de outras unidades da federação que acabam 
sofrendo os malévolos reflexos desta guerra fiscal, situação que se agrava 
sobremaneira no que diz respeito às operações com o fim específico de exportação. 
 
Todavia, este trabalho almeja propiciar alternativas de desoneração ou redução do 
custo do ICMS às operações de exportação dentro deste cenário de turbulência em 
que vivenciamos junto aos fiscos tanto no que se refere às exportações diretas como 
às exportações indiretas, servindo, portanto, como proposta de gestão tributária no 
que tange ao ICMS nas exportações. 
 
 
 
2     NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS NAS EXPORTAÇÕES 
 
] 
Há que se reconhecer que nestes mais de 41 anos de existência do ICMS - então 
instituído como ICM a partir Decreto-Lei 406/68- houve algum avanço no que tange 
à desoneração do ICMS sobre as exportações. 
 
O artigo 155, § 2º, inciso X, da vigente Constituição Federal de 1988 (com a redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 42/2003) determina a não incidência do ICMS 
sobre as operações que destinem “mercadorias” ao exterior e sobre “serviços” 
prestados a destinatários no exterior. E mais, assegura também a manutenção e 
aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações anteriores (crédito 
do imposto). 
 
A mesma Constituição, ratificando os propósitos do Decreto-lei 288/67 e do 
Convênio ICM 65/88, em seu artigo 40 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias - ADCT, equipara as remessas de mercadorias para consumo ou 
industrialização na Zona Franca de Manaus - ZFM como se exportações fossem, de 
maneira que no que se refere ao ICMS, além do IPI, do PIS, da COFINS e outros 
tributos, há que se aplicar a não incidência tributária sobre estas operações e, 
ademais, se assegurar a manutenção e aproveitamento dos respectivos créditos 
relativos às operações anteriores. A Zona Franca de Manaus - ZFM tem previsão 
constitucional para permanência com estes incentivos fiscais até o ano de 2.023 (art. 
92, ADTC). 
 
Com o advento da Lei Kandir (Lei Complementar 87/96 – art. 3º, inciso II e 
parágrafo único) ratificou-se no âmbito dos 26 Estados e do Distrito Federal a não 
incidência do ICMS tanto em operações diretas como nas indiretas: 
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“Art. 3º O imposto não incide sobre:  

II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, 
inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-
elaborados, ou serviços; 

Parágrafo único. Equipara-se às operações de que trata o inciso II 
a saída de mercadoria realizada com o fim específico de 
exportação para o exterior, destinada a: 

I - empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro 
estabelecimento da mesma empresa; 

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.”  

 
Ou seja, conforme anseios da Constituição Federal e da legislação complementar 
(Lei Kandir), o ICMS, em princípio, não deve incidir nas exportações diretas ou 
remessas à Zona Franca de Manaus/Área de Livre Comércio (realizadas pelo próprio 
exportador/vendedor) sobre quaisquer operações ou prestações que destinem ao 
exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-
elaborados, ou serviços (de transporte ou comunicação), equiparando, ainda, a esta 
não incidência pelo ICMS as exportações indiretas decorrentes das operações com 
fim específico de exportação ao exterior destinadas a: a) empresa comercial 
exportadora, inclusive tradings; b) estabelecimento da mesma empresa e; c) armazém 
alfandegado ou entreposto aduaneiro.  
 
No tocante às exportações indiretas bem salientou Rosa (2008, p. 76) ao invocar a 
Lei Kandir (LC 87/96) que: 
 

 “se a exportação diretamente efetuada para o exterior, de 
qualquer mercadoria, tem “tratamento vip”, com não-incidência e 
manutenção dos créditos, a lei complementar esclarece que 
também na exportação indireta, teremos a aplicação da 
imunidade, ou seja, quando a saída da mercadoria é realizada, 
com o fim específico de exportação para o exterior, com destino a 
uma empresa comercial exportadora, a outro estabelecimento da 
mesma empresa, ou a um armazém alfandegado ou entreposto 
aduaneiro (parágrafo único do artigo 3º).” 

 
No que toca aos serviços de transporte internacional relativo às operações iniciadas 
no Brasil e findadas no exterior, desde que realizadas pelo mesmo transportador e 
mesmo veículo (“porta a porta”), entendemos pelo descabimento do ICMS neste 
caso, assim como sustenta Carrazza (2004, p. 151) haja vista o fato de que a 
Constituição, ao definir a regra-matriz deste ICMS, fez alusão apenas às prestações 
de serviços de transporte intermunicipal e interestadual. Não às prestações de 
serviços de transporte internacional. 
 
Indispensável à efetiva exportação é a comunicação do exportador nacional com o 
importador no exterior e, neste ponto, os serviços de telecomunicação 
internacional à luz da Constituição e da Lei Kandir estão fora do alcance do ICMS 
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desde que, como bem observado Melo (2005, p. 379), o respectivo Serviço de Longa 
Distância Internacional (nos termos da legislação disciplinadora do assunto, 
informada pela própria ANATEL) destina-se “à comunicação entre um ponto fixo 
situado no território nacional e um outro ponto no exterior”. 
 
Mas, considerando que cada um dos 26 Estados e o Distrito Federal possui 
Regulamento do ICMS individualizado e, ainda, considerando reflexos da guerra 
fiscal e interesses próprios de cada um deles, o contribuinte acaba não tendo o seu 
direito sempre respeitado e parte das operações praticadas com fim específico de 
exportação acaba exposta à tributação do ICMS. 
 
 
3      OPERAÇÕES COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO EXPOSTAS 
AO ICMS 
 
 
Como vimos, o propósito da Constituição foi imunizar do ICMS todas as operações 
de exportação de mercadorias e serviços de transporte e comunicação e a legislação 
federal complementar estendeu este benefício às exportações indiretas. Mas as 
unidades federativas não entendem desta forma e estão restringindo diversas 
operações com o fim específico de exportação.  Comecemos pelo transporte. Como 
a Constituição Federal não prevê a tributação do ICMS sobre o serviço de transporte 
intra-municipal e o internacional, os Estados e o Distrito Federal, em regra, tributam 
o ICMS na prestação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual 
mesmo em se tratando de operações com o fim específico de exportação (seja direta 
ou indireta). 
 
A alegação dos entes tributantes, a exemplo da Fazenda paulista ao responder a 
Consulta nº 347/98 (Boletim Tributário de junho de 1998, PP.424/425), é a de que a 
prestação de serviço de transporte dessa mercadoria do local do estabelecimento 
exportador até o local de embarque situado em território nacional configura uma 
prestação de serviço intermunicipal ou interestadual, e não uma exportação de 
serviço, haja vista que seus efeitos são exauridos dentro do território nacional. 
 
Quanto aos serviços de comunicação, os fiscos estaduais e distrital, via de regra, 
tributam o ICMS sobre as ligações telefônicas nacionais (“chamadas locais e 
interurbanas”), ainda que se refiram a comunicações indispensáveis com 
fornecedores de matérias-primas e demais pessoas participantes direta ou 
indiretamente das respectivas operações de exportação. 
 
Diversas operações com o fim específico de exportação ou envolvendo remessas de 
mercadorias ao exterior ou à industrialização ou consumo na Zona Franca de 
Manaus têm sido tributadas pelo ICMS. 
 
Primeiramente, estarão sujeitas à tributação do ICMS, salvo alguma disposição 
específica de diferimento ou suspensão do imposto por algum Estado ou o Distrito 
Federal relacionada a determinado produto, todas as operações internas ou 
interestaduais envolvendo mercadorias entre contribuintes distintos que sejam 
anteriores à efetiva operação de exportação final ao exterior ou remessa à ZFM. 
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Ou seja, todas as operações envolvendo transferência da titularidade de bens que 
antecederem às últimas que efetivamente acarretarem a efetiva exportação da 
mercadoria ao exterior ficarão, em regra, sujeitas à tributação pelo ICMS. 
 
As remessas interestaduais de mercadorias a depósitos fechados e a armazéns 
gerais não alfandegados também, em regra, estarão sujeitas à tributação pelo ICMS. 
 
As mercadorias adquiridas por comercial exportadora ou tradings que 
eventualmente forem transferidas a outra empresa comercial exportadora ou 
trading, antes da exportação por estas últimas, também estarão sujeitas ao 
pagamento do ICMS, pois será considerada ocorrida a transferência da propriedade 
do bem na primeira operação e esta tem sido a posição dos fiscos estaduais. 
 
As remessas interestaduais entre filiais sem que esta última realize - observando-se 
o prazo de 180 dias (Convênio ICMS 84/09, Cláusula sexta, inciso I) – a efetiva 
exportação, seja por motivo de prévia revenda a outro contribuinte antes da efetiva 
exportação, seja por inobservância deste prazo, estarão sujeitas ao pagamento do 
ICMS, pois ainda que não haja nesta primeira operação transferência da propriedade 
da mercadoria, nem típica “circulação econômica” face à inexistência da venda em 
si, sendo, portanto, mera transferência de mercadorias entre filiais de uma mesma 
empresa, aos olhos dos fiscos e seus Regulamentos do ICMS os respectivos 
estabelecimentos são considerados, na prática, como contribuintes distintos, 
prevalecendo desta forma seus próprios interesses e evidenciando seu protecionismo 
e a guerra fiscal ora existente. 
 
Ainda que tais operações com o fim específico de exportação tenham como 
finalidade maior a entrega de bem ou serviço ao exterior e que tanto a Constituição 
como a legislação complementar (Lei Kandir) tenham como intuito desonerá-las da 
tributação do ICMS para que os bens e serviços relacionados às respectivas 
operações ou prestações ganhem maior competitividade com preços mais atrativos 
aos estrangeiros, ainda que mais de uma operação ou prestação seja necessária à 
efetiva e derradeira operação que desencadeia a própria exportação, esta não tem sido 
a preocupação dos Estados. 
 
 
 
4   ALTERNATIVAS AO EFETIVO APROVEITAMENTO DOS 
BENEFÍCIOS FISCAIS DA DESONERAÇÃO DO ICMS NAS 
EXPORTAÇÕES – GESTÃO TRIBUTÁRIA 
 
 
Objetivando potencializar as possibilidades de otimização tributária e assegurar o 
lídimo exercício do direito à desoneração do ICMS nas operações com fim específico 
de exportação e, ainda, a depender dos casos, a manutenção do respectivo crédito do 
imposto cobrado nas operações anteriores cabe introduzir como política de gestão 
tributária a implementação de planejamento tributário específico para cada tipo 
de operação envolvida, seja envolvendo operações e prestações no âmbito interno de 
cada Estado (operações internas) seja no âmbito interestadual.   
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Shingaki (2002, p. 31) fazendo suas as palavras de João Dácio Rolim, Luciano 
Amaro e José Henrique Longo, ponderou com bastante propriedade quando ao 
planejamento tributário que: 
 
 

“O planejamento tributário faz parte das atribuições de um 
administrador de uma companhia, uma vez que a lei (arts. 153 e 
154 da Lei Societária nº 6.404/76) impõe o dever de empregar 
todos os recursos – obviamente os legais – que estiverem a seu 
alcance no sentido de lograr os fins e, no interesse da empresa, o 
planejamento e a adequada administração da carga tributária devem 
fazer parte da rotina de qualquer empreendimento.” 

 
 
Ao tratar da Gestão do Lucro, Guerreiro (2006, p. 37/38) nos leciona acerca dos 
impactos das alternativas para otimização do lucro e, neste diapasão, pontifica que: 
 
 

“Uma das formas de expressão da equação do lucro é: lt + cft = 
∑ qi . (pui  - cvui). É fácil observar que para maximizar o lucro 
total (lt) existem quatro ações independentes: 

1. aumentar a quantidade vendida (qi); 
2. reduzir o custo fixo total (cft); 
3. reduzir o custo variável unitário (cvui); 
4. aumentar o preço de venda (pvi). 

Por outro lado, as ações podem ser implementadas de forma 
combinada, como por exemplo, reduzindo o preço de venda e 
aumentando-se o volume de venda.” 

 
 
Neste prisma, é óbvio que a eliminação de um custo com ICMS de 18%, 12% ou 7%, 
em operações internas ou interestaduais, a depender do tipo de operação praticada 
com o fim específico de exportação, assegurando-se preferencialmente também a 
manutenção e aproveitamento do crédito do imposto incidente nas operações 
anteriores, proporcionará excelente mecanismo de redução de custo fixo total (cft) e, 
por conseguinte, do custo variável unitário (cvui) para finalmente colocar à 
disposição do gestor possibilidade efetiva de aumento da quantidade vendida (qi), 
potencializando-se ainda mais as exportações e tornando mais competitivo o produto 
vendido lá fora mediante a redução do preço de venda (pvi). 
 
Indispensável antes de tudo na gestão tributária a plena visualização de todo o 
processo envolvido na cadeia produtiva, compreendendo-se o funcionamento de 
todo o processo de produção, desde a aquisição da matéria-prima até o momento da 
efetiva entrega do produto ao comprador no exterior ou na ZFM. Ademais disto e 
objetivando-se a minimização de custos, inclusive no que tange ao ICMS, 
imprescindível o manejo de logística integrada ao respectivo processo, cabendo por 
oportuno trazer o conceito de Mendel (2009, p. 20-24): 
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“Uma logística integrada é considerada bem sucedida quando faz 
uma amarração entre todas as atividades logísticas como único 
sistema, para o qual devem ser minimizados os custos totais e, ao 
mesmo tempo, ser mantido o nível de serviço ao cliente desejado 
ou necessário. Abrange mais do que a integração de áreas 
funcionais, sendo, de modo genérico, considerado neste sistema, o 
planejamento e a alocação de recursos, controle dos recursos 
financeiros e humanos que dão apoio na produção e para operações 
de compras e distribuição.” 

 
O pleno domínio de todos os processos e produtos envolvidos, não apenas daquele 
produzido e exportado, mas também das matérias primas necessárias à sua produção 
aliado ao efetivo acompanhamento da legislação do ICMS de cada unidade 
federativa pode fazer a diferença, pois é sabido que cada ente tributante tem a 
competência independente para balizar o ICMS, podendo, diante das peculiaridades 
econômicas de cada região, conceder benefícios fiscais, tais como reduções de 
bases de cálculo, reduções de alíquotas, diferimento ou suspensão e até mesmo 
conceder isenções a depender do tipo de produto e o propósito a ele destinado. O 
Estado do Paraná atualmente determina diferimento do ICMS sobre o milho até o 
momento da saída ao consumidor final (arts. 94, inciso I e 95, item 53, RICMS/PR) 
e, considerando que esta última saída que será dada pelo exportador será imune, 
então não haverá custo com o ICMS. Por outro lado, o Rio Grande do Sul prevê a 
cobrança do ICMS para operações com milho à alíquota interna de 17%, não tendo 
em seu regulamento previsão para diferimento ou suspensão, representando, 
portanto, custo de 17% na etapa anterior, ainda que se possa acumular o respectivo 
crédito e uma vez acumulado é púbico e notório o duvidoso ressarcimento ou 
transferência pelo contribuinte exportador. 
 
No tocante ao transporte, tomando-se ainda este mesmo produto (milho) e estes 
mesmos Estados (PR e RS), constatamos da análise da legislação ora em vigor destes 
Estados que o Paraná concede diferimento do ICMS sobre o transporte de produtos 
agropecuários desonerando o produtor rural com o deslocamento do pagamento do 
imposto ao primeiro local de comercialização e industrialização ao passo que o Rio 
Grande do Sul não concede tal benefício e tributa normalmente o ICMS sobre o 
transporte nesta primeira etapa, ainda que haja fim específico de exportação. 
 

São Paulo se coloca agora – e servindo de exemplo aos demais Estados e ao Distrito 
Federal – como ótima opção para fins de planejamento e gestão tributária no que 
tange ao ICMS sobre o transporte, pois através do Decreto nº 56.335/2010 
(publicado no DOE de 28.10.2010), ao inserir o artigo 149 ao Anexo I do 
RICMS/SP, isentou o ICMS sobre o transporte intermunicipal e interestadual de 
mercadoria quando esta for transportada desde o estabelecimento de origem, situado 
no território paulista, até: I - o local de embarque para o exterior; II - o local de 
destino no exterior; III - recinto ou armazém alfandegado para posterior remessa ao 
exterior. Ou seja, o transporte realizado até o local de embarque (porto ou aeroporto), 
estará isento do ICMS, sendo, portanto, um excelente diferencial se comparado às 
demais unidades federativas. 
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Ademais, não se tendo disponível transporte próprio - e, neste ponto, novamente 
compartilhamos do mesmo entendimento de Carrazza (2004, p. 147) para o qual o 
autotransporte, por não prever obviamente o preço do serviço e, portanto, não sendo 
possível estimar uma base de cálculo, não pode ser tributado pelo ICMS -, válida a 
verificação da possibilidade quanto à contratação do serviço de transporte chamado 
“porta a porta”, ou seja, iniciando-se na coleta da mercadoria no estabelecimento 
do exportador e findando-se com o mesmo veículo no estabelecimento do importador 
no exterior, pois esta operação é desonerada do ICMS. 

Por outro lado, a habilitação e preparação da empresa ou ao menos de uma filial a 
realizar diretamente a exportação pode ser um diferencial (cabendo, contudo, prévia 
análise dos custos internos com pessoal especializado ou com os custos da 
exportação indireta, tais como contratação de empresa comercial exportadora ou 
trading company, despachantes aduaneiros, dentre outras), pois além de potencializar 
a redução de custos de todo o processo se eliminará riscos quanto ao ICMS, pois, 
como vimos, a exportação direta ou através de um estabelecimento da mesma 
empresa ou até mesmo se realizada por empresa comercial exportadora acarretará a 
desoneração do ICMS. 
 
As remessas interestaduais de mercadorias com fim específico de exportação a 
armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro, a empresa comercial 
exportadora ou trading company devidamente habilitadas para tal fim e ainda as 
remessas interestaduais a estabelecimento da mesma empresa não são tributadas 
pelo ICMS, conforme assegurado pela Lei Kandir. 
 
Uma alternativa que se coloca às operações internas que também propicia na prática 
a desoneração do ICMS decorre da remessa da mercadoria a depósito fechado ou a 
armazém geral localizado no mesmo Estado ou Distrito com subseqüente 
exportação, haja vista que a teor do Convênio S/Nº, de 15.12.1970, tais remessas 
ocorrem com suspensão do ICMS e sendo a subseqüente saída (exportação ao 
exterior) imune ao ICMS, então, na prática, ocorrerá a desoneração total deste 
imposto. 
 
Já vimos que a ZFM goza de ótimos incentivos fiscais quanto ao ICMS (e outros 
tributos também), sendo, portanto, alternativa como ferramenta à gestão tributária, 
pois as remessas a industrialização e comercialização na ZFM gozam de isenção do 
ICMS, mantendo-se os créditos aos contribuintes remetentes e também ao adquirente 
da mercadoria situado na ZFM e obviamente as remessas de mercadorias da ZFM ao 
exterior são desoneradas do ICMS, mantendo-se os créditos das operações anteriores, 
inclusive o crédito presumido concedido pelo Estado do Amazonas, valendo, ainda, a 
análise sob o ponto de vista da logística integrada e da otimização dos custos 
projetados para toda a cadeia produtiva de eventual instalação na ZFM para remessas 
de mercadorias lá industrializadas até mesmo no âmbito nacional aos demais 
Estados. 
 
Ou seja, o gestor tributário precisa tratar esta questão do ICMS de forma estratégica e 
planejada, atentando-se aos tratamentos tributários do ICMS dados pelos entes 
públicos tributantes envolvidos no respectivo processo, considerando-se, sobretudo, a 
implementação de logística integrada e de estratégias de otimização dos custos de 
toda a cadeia produtiva a fim de identificar as oportunidades de desoneração ou 
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minimização dos custos do ICMS nas operações com fim específico de exportação 
(ou equiparadas, a exemplo daquelas destinadas a ZFM) e afinal propiciar maior 
competitividade do produto ou do serviço exportado e potencializar as perspectivas 
de lucratividade da empresa. 
 
 
 
5     CONCLUSÃO 
 
 
Este trabalho destacou as desonerações do ICMS nas operações com fim específico 
de exportação normalmente aceitas pelos Estados e Distrito Federal, sem quaisquer 
riscos, mas também identificou operações com fim específico de exportação que, ao 
contrário, estarão sujeitas a tributação do ICMS, ainda que estas exigências fiscais - 
fruto de protecionismos internos e guerra fiscal - não estejam em consonância aos 
superiores propósitos da Constituição e também da Lei Kandir e venham a prejudicar 
o desempenho das exportações brasileiras, encarecendo-se os produtos e tornando-os 
menos competitivos perante o mercado externo. 
 
Ao confrontar situações nitidamente desoneradas do pagamento ICMS com aquelas 
nas quais os contribuintes certamente estão pagando o ICMS em operações ou 
prestações com o fim específico de exportação, este trabalho propõe como política de 
gestão tributária a implementação de planejamento tributário específico para cada 
tipo de operação envolvida, identificando-se cada produto produzido, suas matérias-
primas e os respectivos tratamentos tributários do ICMS dados pelos entes públicos 
tributantes envolvidos no respectivo processo, recomendando sempre que possível a 
implementação de logística integrada e de estratégias de otimização dos custos de 
toda a cadeia produtiva a fim de identificar as oportunidades de desoneração ou 
minimização dos custos do ICMS nas operações e prestações com fim específico de 
exportação (ou equiparadas, a exemplo da ZFM), tornando mais competitivo o 
produto ou o serviço exportado, potencializando, consequentemente, os ganhos da 
empresa. 
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