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1. Panorama do Sistema Tributário Brasileiro



1.1 A Carga Tributária Brasileira é Elevada



Fonte: IBGE (1995/2016); RFB (2017). Elaboração Departamento de Economia Competitividade e Tecnologia.

➝ A carga tributária passou de 26% do PIB em 1995 para 32,4% em 2017
⇾ 1995 a 2008: crescimento contínuo da carga - de 26% para 34% do PIB

⇾ 2009 a 2017: média de 33,0% do PIB.

Carga tributária brasileira é elevada, e ...
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Fonte: FMI, RFB, IMD WORLD COMPETITIVENESS. Elaboração Departamento de Economia Competitividade e Tecnologia/FIESP

BRASIL
Carga 32% do PIB

PIB per capita: US$ 13 mil

REINO UNIDO
Carga: 32,4% do PIB

PIB per capita: US$ 36 mil

Carga Tributária e PIB per Capita - média 1997/2016

... não é compatível com a renda per capita
➝ O Brasil tem alta carga tributária em relação ao seu PIB per capita.

➝ Isso está explícito pela diferença entre o posicionamento do Brasil e a curva de ajuste
do gráfico, que mostra que o país tem carga similar a países de alta renda (Reino
Unido, por exemplo).



1.2 Tributação concentrada em bens e serviços



Tributa-se excessivamente bens e serviços

Tipo de Base
OCDE

Média Ponderada
Brasil

Bens e Serviços 7,7% 17,3%

Folha de Pagamentos 9,0% 8,5%

Renda, Lucro e Ganho de Capitais 11,6% 6,1%

Propriedade 2,5% 1,3%

Demais Tributos 0,2% 0,6%

Carga Tributária Total 30,9% 33,7%

Fonte: Carga Tributária no Brasil 2014-RFB; "Revenue Statistics: Comparative tables", OECD Tax Statistics (database). Banco Mundial Elaboração DECOMTEC/FIESP.
Os 34 países da OCDE e o Brasil responderam por 65% do PIB mundial em 2012.

Em % do PIB

➝ A tributação sobre bens e serviços responde por 51% da carga tributária do Brasil,
enquanto, na OCDE, a tributação sobre bens e serviços responde, em média, por
25% da tributação total.

➝ O Sistema Tributário Brasileiro penaliza a produção, os investimentos e o consumo
Receitas por base de incidência

Brasil e OCDE - 2013

25% 51%



8Fonte: IBGE, RFB, CONFAZ, CEF. Elaboração DECOMTEC/FIESP.
Incluem os tributos federais, inclusive FGTS e Previdência Social, e o ICMS, na cadeia produtiva dos bens e serviços consumidos.

➝ O sistema tributário é regressivo: quem tem menos renda paga relativamente mais
tributos do que quem tem mais renda.

➝ Os tributos estão embutidos no consumo de bens e serviços, o qual é maior em
relação à renda nas famílias mais pobres.

➝A regressividade do sistema tributário
brasileiro contribui para a manutenção dos
níveis de desigualdade de renda e pobreza.

➝Famílias com renda de até dois salários
mínimos por mês, gastam até 46% de tudo
que ganham com tributos embutidos em
suas compras.

Tributos no consumo de bens e serviços
% renda familiar

Excessiva tributação sobre bens e serviços agrava a 
regressividade do sistema tributário



1.3 O sistema tributário é altamente burocrático



➝ 1,2% do faturamento é o custo das empresas industriais para preparar e pagar
tributos, correspondente a cerca de R$ 37 bilhões em 2018.

⇾ Equivalente a 0,6% do PIB total do país ou a 5,0% do PIB da Indústria de
Transformação

⇾ Custo 9,3 vezes mais elevado do que nos principais parceiros comerciais¹

Fonte: Pesquisa Toledo-FIESP e PIA-Empresa (IBGE). Elaboração: Departamento de Economia, Competitividade e Tecnologia / FIESP.
1) Parceiros comerciais, 15 países que respondem por 70% do PIB mundial e 75% da pauta de importação de produtos industriais: Alemanha, Argentina, Canadá, Chile, China, Coreia do Sul, Espanha,
Estados Unidos, França, Índia, Itália, Japão, México, Reino Unido e Suíça.
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Peso da burocracia tributária na indústria de transformação - 2018

Fator de Custo
R$ bilhão

2018
% do Faturamento

Custo Burocrático R$ 37,2 1,2%

Funcionários R$ 24,7 0,8%

Softwares e Serviços Auxiliares R$ 9,9 0,3%

Custos Judiciais R$ 2,6 0,1%

Custo elevado com Burocracia Tributária



1.4 Descasamento entre pagamento de tributos e o 
recebimento das vendas
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➝ Prazos para recolhimento de tributos desalinhados com os prazos
comerciais das empresas

➝ Em 2018, a indústria de transformação recolheu R$ 286,9 bilhões em tributos
federais: 25,6% da arrecadação total dos tributos administrados pela RFB

➝ Estima-se que 95,3% dos tributos do setor industrial foram pagos 49 dias
antes do recebimento das vendas

➝ O pagamento dos tributos antes do recebimento das vendas gera um custo
financeiro pela utilização de Capital de Giro de R$ 4,3 bilhões.

1. Fonte: estudo DECOMTEC/FIESP.

No Brasil, tributa-se antes de se receber do cliente



1.5 A Indústria de Transformação é 
altamente tributada



Tributação não é isonômica entre os setores da 
economia
➝ A Indústria de Transformação (principal setor de bens comercializáveis) responde

por 26,5% da receita tributária¹, embora detenha 11,9% de participação do PIB da
economia.

1) Tributos Federais administrados pela RFB, FGTS e ICMS.
2) Setores que respondem por mais de 5% da formação do PIB, sendo: Comércio, Instituições Financeiras, Construção e Agropecuária, excluso Administração Pública. Juntos, esses setores respondem por 32,2% do PIB e

por 37,4% da arrecadação de tributos.
Fonte: RFB, CEF, CONFAZ, IBGE. Elaboração: DECOMTEC/FIESP.

A contribuição da indústria de Transformação para a arrecadação de tributos é 
2,2 vezes maior do que a sua contribuição para a formação do PIB.

➝ Isto é, para cada 1 ponto percentual de participação no PIB o setor
participa com 2,2 pontos percentuais na arrecadação de tributos.

➝ Nos demais setores representativos² na economia essa relação é menor:
para cada 1 ponto percentual de participação no PIB, os demais setores
participam com 1,2 ponto percentual, em média, na arrecadação de
tributos.



Fonte: Receita Federal do Brasil; Confaz-ME. Elaboração: Decomtec-FIESP. (1) Para a arrecadação do ISSQN, pela falta de dados da arrecadação por setor e de parâmetro para a estimação, considerou-se 100% arrecadado pelo 
setor de Serviços.

A Indústria de Transformação é responsável por 40,% da arrecadação dos tributos
que deverão ser substituídos pelo IBS da PEC 45/2019.

O setor industrial responde por:

➝ 40,7% da soma da arrecadação desses tributos

➝ 69,4% da arrecadação do IPI

➝ 43,4% da arrecadação do ICMS

➝ 38,5% da arrecadação de PIS e COFINS
Participação do setor no total do tributo

Setores PIS+COFINS IPI ICMS ISSQN¹ TOTAL
Total arrecadado com o tributo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Indústria de Transformação 38,5% 69,4% 43,4% 0,0% 40,7%
Comércio 16,3% 23,3% 32,8% 0,0% 24,9%
Serviços 9,6% 5,1% 0,9% 100,0% 10,3%
Eletricidade, Gás, Água, Esgoto e Outras Utilidades 8,4% 0,3% 8,1% 0,0% 7,2%
Telecomunicações 4,0% 1,1% 7,8% 0,0% 5,7%
Transporte, Armazenamento e Correios 4,0% 0,2% 2,7% 0,0% 2,8%
Construção Civil 2,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,7%
Extrativa 0,8% 0,3% 0,1% 0,0% 0,3%
Agropecuária 0,2% 0,0% 0,3% 0,0% 0,2%
Demais setores (Adm. Pública  e Financeiro) 16,1% 0,1% 0,0% 0,0% 7,2%



1.6 Sistema estimula a Guerra Fiscal 
Principalmente no ICMS



Sistema Tributário Estimula a Guerra Fiscal



1.7 Guerra Fiscal Global
Redução do IRPJ ocorrendo em vários países



Guerra fiscal Global impõe novos desafios ao Brasil
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Brasil França Japão Argentina Alemanha Bélgica EUA Espanha Holanda China Coreia do
Sul

Itália Noruega Reino
Unido

Para atrair investimento, aumentar a produtividade e gerar empregos e renda, 
diversos países REDUZIRAM a alíquota do Imposto de renda das EMPRESAS

Alíquotas da tributação do lucro das empresas: Brasil* e países selecionados (%), 2010 e 2018

Fonte: KPMG. Elaboração Departamento de Economia, Competitividade e Tecnologia/FIESP. Alíquota de IRPJ dos EUA inclui o imposto federal e os dos Estados.
* Soma das alíquotas do IRPJ, adicional de IRPJ e CSLL
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Japão EUA Argentina Brasil Bélgica França Itália Espanha Alemanha Reino
Unido

Noruega Holanda China Coreia do
Sul

2010 Média 31,3

Média 27,1
2018



➝ Tem carga tributária elevada

➝ É regressivo e tributa excessivamente bens e serviços

➝ É altamente burocrático e custoso para empresas e governo

➝ É desigual entre os setores da economia: tributa excessivamente a indústria

➝ Traz riscos de perda de investimentos devido à redução de IRPJ em outros países

Nesse contexto, o Novo Sistema Tributário precisa:

➝ Reduzir a burocracia e simplificar a tributação

➝ Incentivar a produção e o emprego de boa qualidade

➝ E, no médio prazo, reduzir a carga tributária

De modo geral, o sistema tributário brasileiro...
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➝ Para a indústria, a reforma tributária está entre as principais reformas

necessárias para o Brasil, e por isso participa dos debates realizados no

Congresso Nacional, no Executivo e com especialistas, expondo seus

posicionamentos e contribuindo com propostas.

➝ Tendo em vista o tamanho da atual carga tributária, a Indústria é contra qualquer

aumento da tributação, que pode ser gerado por meio de projetos e propostas

de reforma ou de alterações pontuais no sistema atual.

➝ O ajuste das finanças públicas deve ser atingido por meio de reformas

estruturais. Só assim será garantida a sustentação do papel do estado com

equilíbrio fiscal.
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Parte 2: Atributos para um novo 
Sistema Tributário



Novo sistema tributário deve estimular a produção com agregação 
de valor, geração de emprego e crescimento do PIB

➝ Reduzir o número de tributos: implantar um Imposto sobre Valor Adicionado com

ampla incidência e legislação única em todo território nacional, substituindo os

tributos atuais sobre bens e serviços e eliminando as distorções do sistema atual.

➝ Simplificar a Tributação: adotar novas tecnologias que reduzam os custos com a

estrutura necessária, pessoal e tempo gasto pelas empresas para preparar e pagar

tributos.

➝ Por exemplo: unificar as obrigações acessórias transmitidas pelas empresas às

três esferas de Governo, como ECF, ECD, EFD-Contribuições, REINF, SPED Fiscal e

Nfe, que podem ser agregadas em uma obrigação acessória e NFes.



➝ Alinhar prazos de recolhimento de tributos com a realidade das atividades

produtivas.

➝ Unificar os tributos e reduzir a alíquota do imposto sobre o lucro das

empresas, para convergir à média adotada nas economias mais competitivas.

➝ Estabelecer mecanismo para ressarcimento monetário de crédito tributário

acumulado, com celeridade no seu processo, desonerando completamente

investimentos produtivos e exportações.

Novo sistema tributário deve estimular a produção com agregação 
de valor, geração de emprego e crescimento do PIB
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