
 

 

Tributação 

SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO É REPROVADO 

PELA INDÚSTRIA CAPIXABA  
Número elevado de tributos, complexidade e direitos e garantias do contribuinte lideram as 

avaliações negativas. A tributação excessiva é a principal característica negativa do sistema 

tributário brasileiro na opinião do industrial capixaba. Não obstante, o sistema tem várias 

deficiências que ampliam os efeitos negativos da elevada carga tributária. Todos os sete 

aspectos avaliados foram reprovados por mais de 70% das indústrias de extração, 

transformação e construção consultadas na pesquisa Sondagem Especial.  

Avaliação Negativa do Sistema Tributário Brasileiro (ruim ou muito ruim) 

 

Resultado - Espírito Santo Resultado - Brasil 

  
 (%) Posição  (%) Posição 

Número de tributos 86 1 90 1 

Simplicidade 86 2 85 2 

Direitos e garantias do contribuinte 79 3 82 4 

Transparência 77 4 81 5 

Estabilidade de regras 77 5 82 3 

Segurança jurídica 74 6 77 6 

Prazos de recolhimento dos tributos 74 7 73 7 

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI   
    

 

SIMPLES – Mesmo empresas do SIMPLES avaliaram negativamente o número de tributos e a 

simplicidade. Ambas as avaliações melhoram relativamente às demais empresas, mas permanecem 

negativas. Com relação ao número de tributos, o total de avaliações negativas é 74% (22% avaliaram 

como muito ruim), enquanto com relação à simplicidade, o percentual é de 78% (26% muito ruim). 

 

PROBLEMAS DO SISTEMA TRIBUTÁRIO VÃO ALÉM DA ELEVADA 

CARGA TRIBUTÁRIA 

De sete características desejáveis de um sistema tributário, o brasileiro não é bem avaliado 

em nenhuma, de acordo com os empresários capixabas. Todos os aspectos avaliados 

(simplicidade, direitos e garantias do contribuinte, número de tributos, prazos de 

recolhimento, estabilidade de regras, segurança jurídica e transparência) receberam mais 

de 70% de avaliações negativas (considerando muito ruim ou ruim). Os piores itens 

avaliados foram número de tributos e simplicidade, ambos com 86% de assinalações, mas 

outros itens também obtiveram avaliações muito negativas, que variaram entre 74% e 79%. 

Ver gráfico 1. 
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TRIBUTOS BRASILEIROS TÊM DIVERSAS CARACTE

A tributação excessiva sobre a folha de pagamento e a incidência de tributos sobre outros tributos são as principais 

reclamações das empresas capixabas consultadas, com 89% e 47% das assinalações, respectivamente.

foram citados: custo elevado para recolhimento de tributos (38%), item diretamente ligado à complexidade e burocracia 

e, tributação sobre a folha de pagamento 

apurados na pesquisa do Espírito Santo, conforme se observa no gráfico 2.
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Nota: A soma dos percentuais supera 100% devido à possibilidade de múltiplas respostas 

TÊM DIVERSAS CARACTERÍSTICAS NEGATIVAS

tributação excessiva sobre a folha de pagamento e a incidência de tributos sobre outros tributos são as principais 

das empresas capixabas consultadas, com 89% e 47% das assinalações, respectivamente.

foram citados: custo elevado para recolhimento de tributos (38%), item diretamente ligado à complexidade e burocracia 

e, tributação sobre a folha de pagamento (36%), entre outras. Os percentuais da pesquisa nacional são 

do Espírito Santo, conforme se observa no gráfico 2. 
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RÍSTICAS NEGATIVAS 

tributação excessiva sobre a folha de pagamento e a incidência de tributos sobre outros tributos são as principais 

das empresas capixabas consultadas, com 89% e 47% das assinalações, respectivamente. Em seguida 

foram citados: custo elevado para recolhimento de tributos (38%), item diretamente ligado à complexidade e burocracia 

(36%), entre outras. Os percentuais da pesquisa nacional são próximos aos 
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Segmentos industriais: Para todos os segmentos industriais do Espírito Santo, a tributação excessiva foi 

como principal característica negativa do sistema tributário brasileiro

e 89% na indústria de transformação e extrativa

pagamentos aparece como a segunda principal característica, assinalada por

fica na terceira posição, com, 43%. Na indústria de transformação e extrativa

lugar, com 50% de assinalações, enquanto 

 

COFINS, ICMS E CONTRIBUIÇÕES PREV

AFETAM A COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA CAPIXAB

Cofins, ICMS e contribuições previdenciárias são os três tributos 

indústria do Espírito Santo. Os tributos foram ap

(ICMS) dos industriais, como um dos três tributos que causam maior impacto negativo na c

Os tributos são os mesmos apontados pela pesquisa naci

Regime tributário: considerando as empresas que recolhem imposto sobre o regime de lucro presumido, as 

contribuições previdenciárias e o Cofins  alcançam o 1º lugar no ranking com 54% de assinalações, vindo a seguir o 

IRPJ com 50%. No lucro real, os três principais impostos sã

ICMS (43%). No SIMPLES, os principais impostos são ICMS (48%), PIS (35%) e IRPJ (26%).

Segmentos industriais: Cofins e ICMS são os tributos que mais afetam negativamente a competitividade da indústria 

de transformação e extrativa (com 53% de assinalações cada). Em seguida vieram as contribuições previdenciárias, 

com 40%. Na indústria da construção foram

do ISS com 48% de citações. 
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Nota: A soma dos percentuais supera 100% devido à possibilidade de múltiplas respostas 

Para todos os segmentos industriais do Espírito Santo, a tributação excessiva foi 

como principal característica negativa do sistema tributário brasileiro: 91% de assinalações na indústria da construção 

e 89% na indústria de transformação e extrativa. Para a indústria da construção, a tributação sobre a folha de 

ce como a segunda principal característica, assinalada por 61%. O custo elevado de recolhimento 

indústria de transformação e extrativa, a tributação em cascata fica em

lugar, com 50% de assinalações, enquanto o custo elevado para recolhimento de tributos vem em seguida com 36%.

E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SÃO OS TRIBUTOS QUE MAIS 

DA INDÚSTRIA CAPIXABA 

ofins, ICMS e contribuições previdenciárias são os três tributos que mais afetam negativamente a competitividade da 

indústria do Espírito Santo. Os tributos foram apontados por 54% (Cofins), 41% (Contribuições previdenciárias

(ICMS) dos industriais, como um dos três tributos que causam maior impacto negativo na c

Os tributos são os mesmos apontados pela pesquisa nacional, embora em ordem diferente 

nsiderando as empresas que recolhem imposto sobre o regime de lucro presumido, as 

contribuições previdenciárias e o Cofins  alcançam o 1º lugar no ranking com 54% de assinalações, vindo a seguir o 

IRPJ com 50%. No lucro real, os três principais impostos são: Cofins (70%), contribuições previdenciárias (45%) e 

ICMS (43%). No SIMPLES, os principais impostos são ICMS (48%), PIS (35%) e IRPJ (26%).

Cofins e ICMS são os tributos que mais afetam negativamente a competitividade da indústria 

de transformação e extrativa (com 53% de assinalações cada). Em seguida vieram as contribuições previdenciárias, 

com 40%. Na indústria da construção foram assinalados, com o mesmo percentual (57%), o Cofins e o IRPJ, seguido
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INDÚSTRIA CAPIXABA DEFENDE MUDANÇAS NO 

Para 74% das empresas industriais capixabas o PIS e a Cofins

um todo. Outros 5% não tem posição definida e 19% não souberam ou não quiseram responder. Apenas 2% defendem 

que nada deve ser alterado no PIS-Cofins 

Na escolha das duas principais mudanças dentre cinco apresentadas, todas receberam percentua

assinalações, entre 34% e 41%, do total de empresas que defendem mudanças.

assinalações está a proposta de excluir outros tributos da base de cálculo

assegurar plena recuperação de créditos tributários (39%), 

sobre eles mesmos) com 37%, unificar as duas contribuições em uma só (36%) e simplificar os procedimentos e 

exigências (34%). 
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FENDE MUDANÇAS NO PIS-COFINS 

Para 74% das empresas industriais capixabas o PIS e a Cofins precisam ser aperfeiçoados, ante 70% do Brasil como 

um todo. Outros 5% não tem posição definida e 19% não souberam ou não quiseram responder. Apenas 2% defendem 

 (ver gráfico 4 ). 

danças dentre cinco apresentadas, todas receberam percentua

assinalações, entre 34% e 41%, do total de empresas que defendem mudanças. Em primeiro lugar, com 41% de 

assinalações está a proposta de excluir outros tributos da base de cálculo. Em seguida estão as

assegurar plena recuperação de créditos tributários (39%), acabar com o cálculo ‘por dentro (incidência do PIS/Cofins

sobre eles mesmos) com 37%, unificar as duas contribuições em uma só (36%) e simplificar os procedimentos e 
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MAIORIA DAS INDÚSTRIAS DEFENDE NECESSIDAD

A UNIFICAÇÃO DAS ALÍQUOTAS COMO

Para 65% das empresas industriais capixabas

não deve ser alterado. Dentre as empresas consultadas, 24% não responderam a pergunta ou não tem posição 

definida sobre o tema, na sua maioria, empresas da 

maioria das empresas da indústria extrativa e de transformação defende a necessidade de mudanças no ICMS

(72%). Ver gráfico 6, 

 

As prioridades apontadas pela indústria capixaba são as mesmas 

de alíquotas entre os estados, assinalada por 55% do total de empresas industriais do Espírito Santo que defendem 

mudanças, vindo a seguir a simplificação de procedimentos e exigências (48%). 

assegurar a plena recuperação de créditos tributários (35%) e acabar com a substituição tributária (26%).

ordem de prioridades seja a mesma, os percentuais são diferentes do restante do país.
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S DEFENDE NECESSIDADE DE MUDANÇAS NO 

COMO PRIORIDADE 

capixabas o ICMS deve ser aperfeiçoado e apenas 2% defendem que o tributo 

não deve ser alterado. Dentre as empresas consultadas, 24% não responderam a pergunta ou não tem posição 

na sua maioria, empresas da indústria da construção, cuja maior parte não recolhe ICMS

indústria extrativa e de transformação defende a necessidade de mudanças no ICMS

apontadas pela indústria capixaba são as mesmas do Brasil como um todo.

de alíquotas entre os estados, assinalada por 55% do total de empresas industriais do Espírito Santo que defendem 

a simplificação de procedimentos e exigências (48%). Na sequência

assegurar a plena recuperação de créditos tributários (35%) e acabar com a substituição tributária (26%).

ordem de prioridades seja a mesma, os percentuais são diferentes do restante do país. 
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indústria da construção, cuja maior parte não recolhe ICMS. A 

indústria extrativa e de transformação defende a necessidade de mudanças no ICMS 

 

do Brasil como um todo. A prioridade é a unificação 

de alíquotas entre os estados, assinalada por 55% do total de empresas industriais do Espírito Santo que defendem 

Na sequência, encontram-se: 
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Financiamento 

 

 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – A substituição tributária é reprovada pelas

Quando perguntadas sobre o tributo/contribuição que mais impacta negativamente a competitividade da empresa, 

assinalação do ICMS aumenta considerando somente o grupo de empresas

grupo, o percentual alcança 67% das empresas, ante 37% d

Quanto perguntadas sobre a alteração prioritária no ICMS em uma reforma tributária, as empresas sujeitas à 

substituição tributária elegem o fim da substituição tributária como a segunda maior prioridade (atrás da unificação de 

alíquotas, com 61%) com 48% de assinalações, superando a sim

tributários.  

As mudanças são próximas ao que acontece no país como um todo.
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Estudo do Sesi/Senai/ES, por meio de sua Gerência Executiva de Economia Criativa, e do Ideies
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Perfil da amostra: 95 empresas, sendo 72 da Sondagem Industrial (23 pequenas, 37 médias e 12 grandes) e 23 da Sondage
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s sobre o tributo/contribuição que mais impacta negativamente a competitividade da empresa, 

assinalação do ICMS aumenta considerando somente o grupo de empresas sujeito à substituição tributária. Para esse 

grupo, o percentual alcança 67% das empresas, ante 37% das que não estão sujeitas à substituição tributária. 

ração prioritária no ICMS em uma reforma tributária, as empresas sujeitas à 

substituição tributária elegem o fim da substituição tributária como a segunda maior prioridade (atrás da unificação de 

) com 48% de assinalações, superando a simplificação de procedimentos e a recuperação de créditos 

As mudanças são próximas ao que acontece no país como um todo. 

Estudo do Sesi/Senai/ES, por meio de sua Gerência Executiva de Economia Criativa, e do Ideies

Educacional e Industrial do Espírito Santo), sob a coordenação da CNI (Confederação Nacional da Indústria).

Perfil da amostra: 95 empresas, sendo 72 da Sondagem Industrial (23 pequenas, 37 médias e 12 grandes) e 23 da Sondage

Indústria da Construção (4 pequenas e 19 médias+grandes) 

Outras

Cobrar imposto do estado de destino

Acabar com a antecipação na fronteira

Acabar com a substituição tributária

Assegurar a plena recuperação dos 
créditos tributários

Simplificar os procedimentos e 
exigências

Unificar as alíquotas entre os estados

1 

12 

21 

33 

33 

39 

0

11

16

26

35

48

Gráfico 7. Mudança prioritária no ICMS
Percentual sobre total de empresas que defendem mudanças (%)

Findes/CNI  

empresas submetidas ao sistema.  

s sobre o tributo/contribuição que mais impacta negativamente a competitividade da empresa, a 

sujeito à substituição tributária. Para esse 

s à substituição tributária.  

ração prioritária no ICMS em uma reforma tributária, as empresas sujeitas à 

substituição tributária elegem o fim da substituição tributária como a segunda maior prioridade (atrás da unificação de 

plificação de procedimentos e a recuperação de créditos 

Estudo do Sesi/Senai/ES, por meio de sua Gerência Executiva de Economia Criativa, e do Ideies (Instituto de Desenvolvimento 

coordenação da CNI (Confederação Nacional da Indústria). 

Perfil da amostra: 95 empresas, sendo 72 da Sondagem Industrial (23 pequenas, 37 médias e 12 grandes) e 23 da Sondagem 

63 

48

55

Percentual sobre total de empresas que defendem mudanças (%)

Espírito Santo

Brasil


