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Resumo 
 

 
Neste trabalho, os autores analisam o problema da cumulatividade dos tributos no 
Brasil e a proporção dos tributos em relação ao Produto Interno Bruto brasileiro. A 
partir da coletânea de diversos estudos publicados sobre o tema, e aproveitando o 
momentoso assunto – objeto de um projeto apresentado ao Congresso Nacional – 
discutem-se os efeitos da alteração da sistemática de cobrança do Programa de 
Integração Social (PIS). 
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Introdução 

  

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o 

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) são instituições que vêm 

despendendo esforços no sentido de apresentar estudos sobre a carga tributária no 

Brasil. Desses estudos surgem postulações teóricas sugerindo que o efeito das 

contribuições cumulativas não é regressivo. Exemplo delas é a Contribuição para 

Financiamento da Seguridade Social (COFINS) na forma atual. 

Este trabalho, portanto, tem a finalidade de contribuir para a discussão da 

cumulatividade dos tributos, em particular da COFINS, que incide em cascata nos 

preços dos produtos e serviços. 

O método utilizado foi a pesquisa bibliográfica e a apresentação de pesquisas 

empíricas realizadas por alguns autores. Os resultados dessas pesquisas foram 

submetidos à apreciação crítica dos autores deste trabalho. 

 

1 – Aspectos da cumulatividade de tributos no Brasil 

 

devido ao fato de a informalidade na economia se alargar rumo à evasão 

fiscal, surgem propostas de instituição de tributos com características que preservam 

a natureza cumulativa, como é o caso de “imposto único sobre as transações - IUT”.  

Todavia, em meio a tantas turbulências sobre a Reforma Tributária, o 

Governo Federal editou, em 2002, normas para exaurir a cumulatividade do 

Programa de Integração Social (PIS) por meio de Medida Provisória, fato que se 

convencionou chamar de minireforma tributária. 

CINTRA (2002) contestou a proposta da MP n.º 66, de 21.08.2002 

(convertida na Lei 10.637/02), que introduziu alterações na legislação, ao dispor 

sobre o fim da cumulatividade do PIS, eliminando-se o efeito cascata no tributo e 

dispondo que, em uma segunda etapa, proceder-se-á com o mesmo tratamento para a 

COFINS. O texto altera a alíquota de 0,65%, que exerce incidência sobre o 

faturamento, para uma alíquota de 1,65% incidindo sobre o valor agregado. 

CINTRA (2002) alerta que as atividades de prestação de serviços serão as 

mais prejudicadas com a nova sistemática, tendo um grande aumento na sua carga 
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tributária. As empresas de serviços utilizam valores baixos de insumos no processo 

produtivo e, conseqüentemente, apresentam maior proporção de valor agregado, 

comparativamente às empresas de manufatura. Conforme mostra a simulação 

constante no Quadro 1, com o PIS não-cumulativo qualquer empresa que agregue 

valor acima de 40% do preço final arcará com um aumento da carga tributária. 

O autor afirma que o setor de serviços passa a suportar ônus tributário 

elevado com o novo sistema, pois a aquisição de insumos no setor de serviços 

representa uma fração relativamente pequena dos preços finais, gerando pouco 

crédito com o PIS, e futuramente, caso seja incrementada a mesma sistemática, o 

aumento do ônus ao setor de serviços será observado também  na COFINS. 

 

O autor comenta: 

 

“Como se vê, uma firma que compra insumos no valor de $ 10 e 
agrega $ 90  em seu processo produtivo,  teria um  crédito  de  PIS  de  
$ 0,16, e o PIS a desembolsar somaria $ 1,48. Por outro lado, uma 
empresa que compra $ 90 de matéria-prima e agrega $ 10 teria um 
crédito do PIS de $ 1,48, e $ 0,16 desse tributo a pagar. Resumindo, 
no primeiro exemplo, a empresa mais que dobraria seu desembolso 
com o PIS ($ 0,65 para $ 1,48), enquanto a última teria uma redução 
de quase 75% ($ 0,65 para $ 0,16).”  

 

No entanto, para as idéias expostas neste artigo, o importante é evidenciar 

que a cumulatividade de tributos influencia os preços, e CINTRA (2002) comentou 

este aspecto ao expor suas idéias. 

 

VASARNO et al. (2001: 10) alertam que: 

 

“A desvalorização fiscal produzida por uma eventual reforma 
tributária que substitua os tributos em cascata por forma de 
tributação não-cumulativa decorre da eliminação da desvantagem 
inscrita na incidência assimétrica sobre os produtores nacionais e 
estrangeiros. O ponto de vista relevante para viabilizar uma melhoria 
relativa na posição competitiva dos produtores nacionais não é 
modificar o montante de impostos, mas substituir os tributos que por 
sua natureza oneram de forma exclusiva os produtores nacionais por 
tributos que incidem igualmente sobre seus produtos e os 
importados”. 
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Quadro 1 – Simulação do PIS com e sem Cumulatividade 

Insumo Crédito PIS Valor 

Agregado 

PIS 

Proposto 

PIS 

Atual (sic) 

10 0,165 90 1,485 0,65 

20 0,33 80 1,32 0,65 

30 0,495 70 1,155 0,65 

40 0,66 60 0,99 0,65 

50 0,825 50 0,825 0,65 

60 0,99 40 0,66 0,65 

70 1,155 30 0,495 0,65 

80 1,32 20 0,33 0,65 

90 1,485 10 0,165 0,65 
Fonte: CINTRA (2003) 

 

A pretensão dos autores visa introduzir um pensamento na economia que leve 

à substituição de tributos cumulativos por não-cumulativos, ou seja, sobre o valor 

adicionado. 

Em 1999, tentou-se incrementar essas mudanças com uma proposta de 

emenda constitucional que eliminasse a COFINS e o PIS, não prorrogando a 

Contribuição Provisória sobre as Movimentações Financeiras (CPMF) e criando uma 

contribuição social não-cumulativa. 

Os efeitos da majoração da COFINS e da CPMF sobre a produção nacional 

recaem sobre as vendas em geral e a competitividade dos produtores relativa a seus 

concorrentes estrangeiros é reduzida, elevando o Custo Brasil. 

 

2 – Cumulatividade da COFINS 

 

FERREIRA & ARAÚJO (2000) estimaram, a partir dos coeficientes técnicos 

da matriz insumo-produto do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE)/1996, o impacto direto e indireto conjunto da CPMF (0,38%) e do diferencial 
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da alíquota da COFINS (1%), assumindo um aumento de 1,38% de alíquota 

incidente sobre o faturamento de cada setor. 

Partindo da idéia de que o preço final de uma unidade de produto aumentou 

x% após a aplicação da majoração de 1,38% em toda a cadeia, os autores fixaram um 

aumento da taxação resultante para os produtos semi-manufaturados de 3,31% e 

manufaturados de 3,4%. Explica-se esse aumento porque os tributos incidem sobre o 

valor total de todas as transações. 

O Quadro 2 apresenta os resultados por atividade econômica, separados em 

produtos básicos e industrializados. Para estimar os efeitos da majoração os autores 

utilizaram a notação vetorial Tnx1 = B´nx1 + Vnx1 + tTnx1 onde: 

T é o vetor dos (1+ t1 )nx1 , sendo “n” o número de setores; 

B´ é a matriz transposta de B´n x n ; 

V é o vetor do valor adicionado por unidade de valor de produção; 

t é a alíquota do imposto = 0,0138. 

A partir da equação Tnx1 = inversa de (( 1 – t ) I - B´nx1 ) +V´nx1 foi possível 

calcular a matriz de alíquotas efetivas. 

Os autores explicam que foi utilizada a matriz de coeficientes técnicos 

intersetoriais, onde foram consideradas as aquisições de insumos nacionais e 

importados – chamada matriz B. A matriz 43 x 43 apresenta nas linhas e colunas os 

setores considerados no cálculo. As linhas representam em que proporção, por 

exemplo, os produtos (agropecuários) são utilizados como insumo nas 43 atividades. 

As colunas representam quanto este mesmo setor (agropecuário) necessita dos bens 

fabricados, pelo próprio e pelas outras atividades, para produzir uma unidade de 

produto. 

VARSANO et al. (2001) sugerem as alíquotas de contribuições não-

cumulativas para substituírem PIS, COFINS e CPMF cumulativos, apresentadas no 

Quadro 3. Para tanto, foi estabelecida uma estimativa razoável da proximidade 

necessária para gerar arrecadação idêntica à atual, visando a reduzir os prejuízos em 

arrecadações para o fisco se fosse implantada uma alíquota muito baixa; o contrário 

implicaria em danos ao mercado.                                                                                                            

Não obstante, os resultados merecem aprimoramento e atualização com 

devida colaboração da SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. 
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Os autores apresentaram também simulações com dados da Secretaria da 

Receita Federal (SRF) referentes ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) 

de 1996, que geraram alíquotas mais altas que as com dados das Contas Nacionais 

(CN) de 1999, informados pelo IBGE. 

Nas simulações, uma contribuição não-cumulativa que onerasse máquinas e 

equipamentos seria capaz de gerar arrecadação igual às obtidas pelo PIS e a pela 

COFINS com alíquota de 7,3%. Uma alíquota de 9,3% seria suficiente para substituir 

também a CPMF. 

Onerando também os bens de capital em geral, a alíquota necessária para 

substituir o PIS e a COFINS seria da ordem de 7,8% e, para eliminar também a 

CPMF, igual a 10%.  
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Quadro 2 – Efeitos da Majoração da COFINS e CPMF sobre produção nacional 
RESTITUIÇÃO PARA 

EXPORTAÇÕES 

 

 

Produtos da atividade 

Valor da 

Produção 

 

(A) 

 

 

Diferencial  

Pró-

Impostação 

(B) 

Coeficientes 

Técnicos de 

consumo 

intermed. de 

insumos* 

 

(C) 

EM % DO 

VALOR DAS 

VENDAS 

(**) 

EM % 

DO VALOR 

DOS 

INSUMOS 

(E)=(D/C) 

PRODUTOS BÁSICOS 132.642.270 2,68 0,4595 1,67 3,64

Agropecuária 92.472.700 2,42 0,3578 1,41 3,95

Extrativista mineral 6.287.559 3,00 0,5679 1,98 3,49

Extração de petróleo e gás 6.410.649 2,49 0,4066 1,47 3,63

Abate de animais 18.592.493 3,49 0,7901 2,46 3,12

Indústria de laticínios 8.878.879 3,65 0,7871 2,62 3,33

PROD. INDUSTRIALIZADOS 422.111.886 3,38 0,6379 2,36 3,70

Minerais não-metálicos 16.308.217 3,04 0,5505 2,02 3,67

Madeira e mobiliário 13.359.054 3,0 0,5653 1,99 3,51

Indústria de borracha 6.934.989 3,55 0,6585 2,53 3,84

Elementos químicos 13.106.224 2,97 0,5648 1,95 3,46

Indústria de café 6.598.902 3,51 0,7367 2,48 3,37

Beneficiamento prod. vegetais 23.681.821 3.35 0,7517 2,33 3,10

Indústria de açúcar 6.015.203 3,68 0,7854 2,65 3,38

Fabricação de óleos vegetais 13.422.207 3,84 0,8378 2,82 3,36

Siderurgia 23.801.641 4,00 0,7487 2,98 3,97

Metalurgia não-ferrosos 0.842.835 3,66 0,6883 2,63 3,83

Outros metalúrgicos 21.315.960 3,54 0,6070 2,52 4,15

Máquinas e tratores 23.853.538 2,78 0,4239 1,76 4,16

Material elétrico 13.505.386 3,53 0,6583 2,51 3,82

Equipamentos eletrônicos 16.032.296 3,12 0,5604 2,11 3,76

Automóveis, caminhões e ônibus 21.542.259 3,74 0,6921 2,71 3,92

Outros veículos e peças 19.872.416 3,54 0,6349 2,52 3,97

Papel  e gráfica 21.235.046 3,39 0,6645 2,37 3,57

Refino de petróleo 44.594.729 3,05 0,5817 2,04 3,50

Químicos diversos 18.187.884 3,55 0,6817 2,53 3,71

Farmacêutica e perfumaria 11.329.764 3,02 0,5366 2,01 3,74

Artigos de plástico 9.643.381 3,11 0,5620 2,09 3,72

Indústria têxtil 16.547.721 3,76 0,7010 2,74 3,91

Artigos do vestuário 9.582.483 3,54 0,6060 2,52 4,16

Fabricação de calçados 6.031.034 3,48 0,6385 2,46 3,85

Outros produtos alimentares 28.625.964 3,54 0,7013 2,51 3,59

Indústrias diversas 7.140.932 2,94 0,5345 1,93 3,61

*   Representam a soma dos coeficientes dos insumos e significam a proporção dos custos no valor unitário do produto 

final 

**  (D) =  ( ( 1 + B / 100 ) : 1,0138 ) x 1,0038 

Os resultados para grupos de básicos, semi-manufaturados, manufaturados e serviços foram calculados a partir da média 

ponderada pelo valor bruto da produção (1996) dos índices de cada uma das atividades 

FONTE: FERREIRA & ARAÚJO (2000) 
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Quadro 3 

Alíquotas de contribuições Não-Cumulativas que substituam PIS, COFINS e CPMF 

Item IRPJ 

1996 

CN 

1999 

PIS + COFINS 

Base (em % do PIB*) 

Arrecadação (em % do PIB) 

Alíquota para arrecadar adicionalmente receita igual à da CPMF 1,32%PIB

 

Não-cumulativa sem créditos para bens de capital 

Base (em % do PIB) 

Arrecadação desejada (em % do PIB) 

Alíquota 

Alíquota para arrecadar adicionalmente receita igual à da CPMF 1,32%PIB

 

Não-cumulativa com créditos só para máquinas e equipamentos 

Base (em % do PIB) 

Arrecadação desejada (em % do PIB) 

Alíquota 

Alíquota para arrecadar adicionalmente receita igual à da CPMF 1,32%PIB

 

Não-cumulativa com créditos para bens de capital em geral 

Base (em % do PIB) 

Arrecadação desejada (em % do PIB) 

Alíquota 

Alíquota para arrecadar adicionalmente receita igual à da CPMF 1,32%PIB

(*) Produto Interno Bruto 

128,1 

4,7 

3,7 

3,7 

 

 

72,5 

4,7 

6,5 

8,4 

 

 

65,1 

4,7 

7,3 

9,3 

 

 

60,9 

4,7 

7,8 

10,0 

140,2

4,4

3,1

4,1

77,6

4,4

5,7

7,4

73,5

4,4

6,0

7,8

66,0

4,4

6,7

8,7

FONTE: VARSANO et al. (2001)   
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3 – Participação da COFINS na carga tributária sobre produtos da cesta básica 

nas grandes regiões urbanas brasileiras. 

 

MAGALHÃES (2001), estudou os tributos ICMS, PIS e COFINS incidentes 

sobre os produtos alimentares que perfazem a cesta básica, tendo como referência as 

informações da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) de 1995-1996 do IBGE. 

O autor constatou a pouca atenção dispensada pelos pesquisadores ao assunto 

do impacto da carga tributária, apresentando estudos como o de Eris et al. (1983) que 

analisaram os efeitos da estrutura tributária brasileira de 1975 na distribuição da 

renda; Werneck Vianna et al. (2001) que considerou a estrutura de alíquotas vigente 

em 1996 para estimar que a progressividade da carga de tributos diretos sobre as 

famílias não compensa a regressividade dos tributos sobre o consumo, considerando 

o peso desses tributos na renda familiar; por fim, o trabalho de Siqueira et al. (1999) 

que tinham encontrado alta regressividade da tributação sobre o consumo quando 

medida pela renda disponível das famílias. Esses autores reconhecem que a carga 

tributária incidente no consumo é alta e reduz o poder de compra. 

MAGALHÃES (2001), em sua pesquisa, procurou verificar como um grupo de 

despesa – alimentos – é impactado pela tributação, utilizando o seguinte 

procedimento: 

“a) estimando a carga tributária efetiva dos tributos indiretos no total 
dos gastos das famílias com os produtos alimentares selecionados;  

b) estimando o impacto nas estatísticas de distribuição de renda e no 
contingente da população abaixo da linha de pobreza da variação da 
renda real das famílias que se originaria a partir da concessão de 
isenção tributária aos produtos alimentares selecionados. Supondo-
se, para tanto, que a desoneração tributária seria integralmente 
repassada aos preços finais de venda dos alimentos, isto é, estes 
cairiam no montante equivalente ao valor dos tributos que sobre eles 
incidem.” 

 

MAGALHÃES (2001) incluiu também o ICMS como imposto cumulativo na 

etapa da cadeia produtiva observada, considerando um valor agregado de 20%, ao 

incorporar as críticas investigadas por Petit (1993) sobre situações em que a 

incidência do ICMS ocorre como tributo em cascata. 
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Gráfico 1 
Carga Tributária – Cesta Básica das Principais Capitais Brasileiras 

Ano de Referência: 1996 
 

0
2
4
6
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10
12

ICMS
PIS/COFINS

Fonte: MAGALHÃES  (2001). 

Porém, o aspecto mais observado do estudo foi relativo à incidência do 

PIS/COFINS, considerando uma alíquota conjunta de 2,65% (1996), à medida que 

cada etapa de operação de compra e venda era gravada por essas contribuições.  

MAGALHÃES (2001) destacou o efeito cascata dos tributos cumulativos que 

oneram os preços dos produtos e serviços. 

O cálculo da carga tributária sobre os preços dos alimentos selecionados, que 

representavam a cesta básica das famílias na faixa da linha de pobreza e indigência 

nas capitais brasileiras Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Distrito Federal, Fortaleza, 

Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo; foi estimado 

usando-se a seguinte relação: Valor dos Tributos/Custo da Cesta Básica, cujas 

estimativas são reproduzidas no Gráfico 1: 

 

 

Segundo a pesquisa do autor, a participação conjunta dos tributos ICMS e do 

PIS/COFINS encontra-se com maior incidência na região metropolitana do Rio de 

Janeiro, onde estes tributos representam 16,1% do valor da cesta básica. Em capitais 

como Goiânia, Salvador, Curitiba, Belo Horizonte e Belém, o valor da carga 

tributária conjunta dos três tributos foi de 14,3%, 13,8%, 13,95%, 13,3% e 14,0%, 

respectivamente. Nas demais capitais, o percentual ocorre em torno de 11% devido 

ao fato de os Estados correspondentes aplicarem reduções nas alíquotas para as 
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cestas básicas. Por fim, o valor médio da carga tributária exercida pelos três tributos 

nos produtos da cesta foi de 14,1% no conjunto dos domínios urbanos pesquisados. 

Simulando os impactos da isenção de tributos indiretos sobre a renda real das 

famílias residentes nas grandes regiões urbanas brasileiras, os benefícios seriam 

observados nas famílias mais pobres, com rendimentos de até dois salários mínimos.  

O autor verificou que a regressividade da tributação sobre alimentos se 

manifesta de maneira mais acentuada nas cidades de Fortaleza, Belém e Brasília, 

com índices de ganhos em redução do custo da cesta básica em 7,8%, 5,5% e 5,2%, 

respectivamente. 

Entretanto, é preciso observar alguns fatores de mercado nas cadeias 

agroindustriais, tal qual a elasticidade de demanda, para que se possa realmente 

atestar o grau de repasse da desoneração tributária ao preço dos produtos. 

Os resultados apresentados pela pesquisa revelam a necessidade da revisão da 

estrutura tributária brasileira, não somente por causa das questões de competitividade 

e de guerra fiscal, mas também pelo efeito negativo do atual sistema no que tange à 

distribuição de renda e à pobreza. Essa nota alerta para o fato de que aspectos 

distributivos devem estar presentes no debate sobre a reforma tributária atual.  

Historicamente, segundo o autor, em vários países desenvolvidos a tributação 

teve um papel importante na melhoria do perfil da distribuição da renda de suas 

sociedades, a partir da atenção do governo ao impacto que os fatores tributários 

inserem nos preços dos bens e serviços de sua economia. 

 

 

4 – Aspectos da COFINS na carga tributária no Brasil 

  

VIOL (2002), com base em estudos da Secretaria da Receita Federal e 

informações do IBGE sobre a estimativa do Produto Interno Bruto brasileiro, 

apresenta a evolução histórica do PIB entre 1997 e 2001,  conforme Quadro 4 

(atualizado com os dados para o ano de 2002). 
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Quadro 4 – Evolução da arrecadação tributária no Brasil por esfera de governo 
TRIBUTOS 1997 1998 1999 2000 2001 2002*

FEDERAIS   

IR 36.524 45.818 51.516 56.397 64.908 85.802

IPI 16.833 16.306 16.503 18.839 19.456 19.798

COFINS 19.118 18.745 32.184 39.903 46.364 52.266

INSS 45.890 46.740 52.424 55.715 62.492 76.082

PIS/PASEP 7.590 7.547 9.835 10.043 11.396 12.870

CSSL 7.698 7.704 7.303 9.278 9.366 13.363

IPMF/CPMF 6.909 8.118 7.956 14.545 17.197 20.368

IOF 3.785 3.541 4.877 3.127 3.585 4.023

IMP IMPORTAÇÃO 5.138 6.544 7.916 8.510 9.087 7.970

OUTROS 9.081 20.765 20.176 33.945 34.748 48.465

TOTAL – 1 158.566 181.828 210.691 250.302 278.599 341.007

ESTADUAIS   

ICMS 62.150 60.503 67.038 82.275 94.267 105.649

OUTROS 7.170 11.567 12.166 13.108 13.995 10.161

TOTAL – 2 69.320 72.070 79.154 95.383 108.262 115.810

MUNICIPAIS 11.305 14.219 15.096 16.011 16.884 19.754

TOTAL – 3 11.305 14.219 15.096 16.011 16.884 19.754

   

TOTAL GERAL 239.191 268.117 304.941 361.696 403.745 476.571

Percentual sobre o PIB 35,48% 36,45%

Fonte: VIOL (2002) 

(*) atualizado com base em estudos de AMARAL & OLENIKE (2003) e pelo site da SRF, acesso em 

20.02.2003. 

 

 VIOL (2002) coordenou estudo sobre estes dados e a base de medida foi a 

incidência em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), ou seja, qual seria o 

percentual da relação de arrecadação do governo (Federal, Estadual e Municipal) em 

relação ao PIB nacional? Essa relação representava o peso da carga tributária na 

economia. 

 Fato importante observado foi a distribuição da arrecadação da receita 

tributária pelas esferas de governo. Destacando que a União administra mais de dois 

terços, com 68,72%, enquanto que os estados o outro um terço juntamente com os 

municípios, sendo 26,80% e 4,48%, respectivamente. 

 Segundo o autor, a carga tributária mostrou-se em elevação nos períodos 

estudados, devido, principalmente, à variação real positiva verificada nos tributos: IR 

Retido na Fonte, ICMS e PIS/COFINS.  
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 Com relação às contribuições PIS/COFINS, a mudança na forma de 

tributação do setor de combustíveis e a introdução do mecanismo de pagamento por 

substituição tributária pelo setor automotivo contribuíram para a obtenção de um 

aumento real de arrecadação de R$ 4,12 bilhões.  

 Um dos fatores que contribuíram para esse aumento foi a eficiente ação da 

administração para inibir e frustrar elisão e evasão fiscal, reduzindo as demandas 

judiciais contra o fisco e colocando ao alcance da lei aqueles que tergiversavam no 

cumprimento das obrigações tributárias.  

Dos tributos que apresentaram elevação na arrecadação, o ICMS (principal 

tributos dos estados) foi o que teve um expressivo aumento real, aproximadamente 

6,0 bilhões. Este fato deveu-se ao grande incremento de arrecadação com a expansão 

das telecomunicações e, não obstante a crise no setor elétrico com o racionamento no 

ano de 2001, a arrecadação pelo setor manteve-se instável. 

 De acordo com o estudo, o autor constatou que, apesar do pouco desempenho 

da economia nacional, a arrecadação do icms apresentou crescimento significativo de 

4,17% ou crescimento da carga tributária de r$ 2,27 bilhões. Atribuiu-se o aumento à 

eficiência da máquina administrativa na concentração da cobrança de tributos no 

início da cadeia produtiva. 

Os aspectos estatísticos da COFINS apresentados pela pesquisa da Secretaria 

da Receita Federal são evidenciados de um conjunto de tributos por esfera fiscal de 

arrecadação e correspondentes ao período de 1997 até 2002. 

Quadro 5 – Evolução da COFINS em relação do PIB 

CARGA TRIBUTÁRIA 

COFINS 

PRUDOTO INTERNO 

BRUTO 

R$ Milhões R$ Milhões % PIB 

1997 – 870.743 18.325 2,10% 

1998 – 913.735 17.664 1,93% 

1999 – 906.858 30.875 3,21% 

2000 – 1.086.700 38.494 3,54% 

2001 – 1.184.000 45.436 3,84% 

2002 – 1.307.404 52.266 4,00% 
Fonte: Elaborado a partir de dados da Secretaria da Receita Federal. 
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Nesse período, a COFINS apresentou série histórica com uma relação sobre 

PIB reduzida em 1998 e a partir daí sempre crescente, conforme apresentado no 

Quadro 5, elaborado a partir de dados disponíveis no site da Secretaria da Receita 

Federal . 

 

5 – Incidência dos custos de conformidade dos tributos 

 

BERTOLUCCI (2001) estudou os custos dos contribuintes para cumprir as 

obrigações sociais e tributárias, seguindo as determinações legais. Segundo o autor, 

dentre outras, são atividades nas empresas que demandam recursos de conformidade: 

• Cumprimento de determinações quanto a declarações relativas aos 

impostos, informações ao fisco federal, estadual e municipal,; 

• Inclusões e exclusões realizadas por determinações das normas 

tributárias; 

• Atendimento a fiscalizações, alterações da legislação, autuações e 

processos administrativos e judiciais. 

Embora tenha dedicado seu trabalho ao estudo dos custos da administração e 

do cumprimento das obrigações, o autor contribui com a sua discussão pela grande 

relevância em relação aos estudos de carga tributária. Suas conclusões apresentam-se 

como um fator adicional das influências que os preços dos produtos e serviços 

sofrem com relação aos tributos, ampliando o efeito cascata dos tributos 

cumulativos. 

A contribuição de BERTULUCCI (2001) evidencia que a carga tributária 

embutida nos preços dos produtos sofre influência pelo “peso” dos gastos 

despendidos para atender a administração tributária.  

O autor apresentou um panorama sobre os custos de conformidade em vários 

países (Quadro 6), os quais têm maior intensidade com pesquisas dessa natureza, não 

obstante, serem ainda recentes os esforços para desenvolver pesquisa deste tipo em 

todo o mundo. 

No Brasil, o estudo de BERTOLUCCI (2001) inaugura e evidencia resultados 

de uma pesquisa em companhias abertas, estimando os custos de conformidade e sua 

incidência sobre a receita bruta. 
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Quadro 6 – Incidência de custos de conformidade e de administração sobre o PIB 

 

País 

Custos de 

Conformidade 

Custos de 

Administração 

Custos Operacionais 

Tributários 

Alemanha 2,4% 0,6% 3,0% 

Argentina 1,3% ND ND 

Canadá ND 0,4% ND 

França ND 1,5% ND 

Israel 1,1% 0,5% 1,6% 

Holanda 1,5% ND ND 

Portugal ND 0,7% ND 

Reino Unido 1,0% 0,5% 1,5% 

Suécia 0,7% 0,3% 1,0% 

Suíça ND 0,7% ND 

Austrália 2,1% 0,2% 2,3% 

Nova Zelândia 2,5% 0,5% 3,0% 

Brasil (total) 0,8% 0,2% 1,0% 

Brasil 

(até R$ 100 Milhões) 

 

5,8% 

 

1,5% 

 

7,3% 

Brasil 

(de 100 até 1.000 Milhões) 

 

1,9% 

 

0,5% 

 

2,4% 

Brasil 

(de 1.000 a 5.000 Milhões) 

 

1,3% 

 

0,3% 

 

1,6% 

Brasil 

(acima de 5.000 Milhões) 

 

0,2% 

 

0,05% 

 

0,25% 

ND = Não Disponível 

FONTE: BERTOLUCCI (2001: 163) 

 

Segundo o autor, os custos de administrar o pagamento, ou seja, os dispêndios 

que os contribuintes têm se sujeitado por força de legislações e determinações de 

normas e procedimentos fiscais, estima-se em 0,32% sobre a receita bruta na média 

das empresas pesquisadas. 

Estratificado o universo das empresas pesquisadas observa-se que aquelas 

com faturamento anual inferior a R$ 100 milhões apresentam-se como as mais 

oneradas pelos custos de conformidade, aproximadamente 1,65%, essa relação sobre 
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o PIB verifica-se com percentuais de 0,75%. Enquanto que nas empresas com o 

faturamento abaixo de R$ 100 milhões esses custos se situam em 5,8% sobre o PIB. 

A pesquisa demonstra que além de serem tributadas em cerca de 35% do PIB 

(2000), as empresas brasileiras sofrem também imposição de gastos para efetuar esse 

recolhimento de tributos, aumentando o percentual de carga tributária, em valores 

despendidos para a conformidade dessa obrigação tributária em R$ 7,2 bilhões por 

ano, segundo conclusões da pesquisa realizada por BERTOLUCCI (2001). 

 

6 – A proposta do Imposto Único Federal  (IUF) 

 

 Apesar da exposição do efeito da cumulatividade de tributos por vários 

estudos (aqui apresentamos alguns), o Projeto de Emenda Constitucional n.º 474/01, 

que tramita no Congresso Nacional, propõe a instituição do Imposto Único Federal – 

IUF com características cumulativas. 

 Segundo CINTRA (2003: 131), a idéia do IUF contempla a incidência de uma 

alíquota de 1,7% em cada débito ou crédito relativos às transações efetuadas no 

sistema bancário. 

 O autor acrescenta que: 

“Os tributos arrecadatórios federais serão todos extintos (IRPF, o 
IRPJ, a CSLL, o IPI, a COFINS, a CPMF, as contribuições 
previdenciárias ao INSS, o IOF, o ITR e as retenções na fonte de 
qualquer espécie). Permanecendo apenas o IUF, os impostos de 
natureza extrafiscal (instrumento de regulação de política 
econômicas, como os impostos sobre comércio exterior) e as taxas 
pela prestação de serviços”. 

 

 De acordo com a alíquota apresentada, espera-se manter os níveis de 

arrecadação de R$ 183 bilhões na esfera federal (base ano 2000). 

 No Quadro 7, por meio de simulações de CINTRA (2003: 132), é possível 

mostrar as alíquotas substitutivas correspondentes a cada tributo, que poderiam 

compor a alíquota única do IUF de 1,7% sobre os débitos e créditos mantendo-se os 

níveis de arrecadação. 

 O autor apresenta também algumas vantagens do IUF sugerido:  

• redução da carga tributária individual; 
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• simplificação do atual sistema tributário; 

• redução dos custos da União, da Previdência, dos Estados e dos 

Municípios, com o enxugamento de suas máquinas arrecadadoras (fisco) e 

também das empresas com a inexigibilidade de escrituração fiscal, ações 

judiciais e dispensa de atividades de planejamento e assessoria tributária; 

• maior produtividade e lucro das empresas; 

• aumento de salários reais e nominais; 

• redução do “custo Brasil”; 

• universalidade – ninguém sonegaria, nem estaria isento do imposto; 

• transparência e impessoalidade; 

• eqüidade – tributo insonegável e proporcional aos ganhos de cada cidadão 

e o fim da corrupção. 

A idéia do autor se apresenta como forte oposição aos defensores de um 

sistema tributário totalmente isento de tributos cumulativos, manifestando-se com 

diversos argumentos e justificativas para consolidar seu posicionamento. 
Quadro 7 – Arrecadação federal e substituição pelo IUF (2000) 

Tributo Receita Atual 

(milhões R$) 

IUF 

Total 

IUF sobre lançamentos de 

débito e crédito 

IR (Física e Jurídica) 59.696 1,13 0,57 

INSS Patronal 35.000 0,62 0,31 

COFINS 38.494 0,73 0,37 

IPI 18.000 0,34 0,17 

CPMF 14.395 0,25 0,13 

CSLL 8.716 0,15 0,08 

IOF 3.096 0,6 0,03 

Sal. Educação 2.791 0,05 0,03 

Sistemas “SIMPLES” 2.646 0,05 0,03 

ITR 231 0,02 0,01 

Total 183.065 3,40 1,70 

Fonte: CINTRA (2003: 132) 
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 Em seu texto, CINTRA (2003: 149) resolve contestar dizendo que: 

 

“o uso de um tributo não-neutro e ‘ineficiente’ do ponto de vista 
alocativo poderá resultar em uma situação Pareto-ineficiente1, mas 
que poderá ser preferível do ponto de vista da maximização da função 
de bem-estar social do que do ponto de vista Pareto-ineficiente 
resultante da aplicação de um tributo formalmente neutro. Esta 
possibilidade mostra o equívoco de afirmações tendentes a 
demonstrar que os IVAs são sempre preferíveis aos tributos 
cumulativos.” (grifo inserido). 
 

O autor  utilizou os conceitos econômicos do teorema fundamental do bem-

estar e a eficiência tributária, onde os agentes em situação competitiva não ditam os 

preços, tão somente os absorvam no mercado. 

Em defesa da instituição do  IUF, CINTRA (2003: 134), expõe em sua tese de 

argumentos.  

1. Quanto à exportação de impostos 

• O exportador, ao abster-se de contribuições como PIS, COFINS, 

INSS etc. ingressa em uma situação de eficiente competitividade 

no mercado internacional com seus produtos. 

 

2. Impactos do IUF na economia 

• No mercado de trabalho, com a desoneração da folha de 

pagamento, ocorrerão novos postos de empregos; 

• No mercado consumidor, queda dos preços em função da redução 

da carga tributária e, em conseqüência, aumento do poder de 

compra dos trabalhadores; 

• Nas empresas, com a redução do custo de produtos (menos 

impostos) as vendas aumentariam e a capacidade de geração 

cresce com os investimentos disponíveis; 

• No governo, ganhos administrativos com a desnecessária e 

onerosa fiscalização dos contribuintes. 
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Enfim, segundo CINTRA (2003: 135): 

 
“O IUF poderá ser a base para amplo acordo nacional. Não é tarefa fácil 

acomodar os interesses dos principais grupos sociais envolvidos em uma reforma 

tributária, como os trabalhadores, os empresários e o governo. Cada grupo 

visualiza a oportunidade de ampliar seus espaços econômicos, configurando um 

conflito de interesses impossível de ser superado por uma reforma tributária 

convencional.” 

  

Conclusão 

 

Apresentamos neste trabalho alguns aspetos inerentes ao assunto de debate 

nacional, qual seja a questão dos tributos cumulativos  no Brasil. 

Destaque deu-se à COFINS, como principal exemplo de tributo cumulativo 

levado aos debates, fóruns e audiências públicas para a consolidação da nova 

estrutura tributária no Brasil. 

Nesse contexto, e em turbulenta e prolongada discussão sobre as Reformas 

Tributária, Previdenciária e Trabalhista, a sociedade brasileira resolveu efetuar 

importante mudança política e econômica nas eleições para Presidente da República 

em 2002. 

Histórica responsabilidade se transferiu aos partidos políticos que atuavam até 

então como oposição ao Governo. O Partido dos Trabalhadores, agora, assume essa 

importante tarefa de efetuar as reformas do Sistema Tributário Nacional,  atitude que 

nos últimos dez ou quinze anos não foi possível implementar. 

Priorizar ou não estas Reformas, dentre tantas outras mudanças exigidas pelo 

momento político, cabe à sociedade como um todo decidir, trilhando por um 

caminho de consenso social. 

Concluindo, pretenderam os autores contribuir para o enriquecimento do 

debate nacional, denunciando os efeitos danosos dos tributos cumulativos, ampliando 

os preços dos produtos e serviços com a majoração em cascata. 
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