Suplemento Especial

Mudança nos tributos cumulativos é a
prioridade para os empresários industriais
A alta carga tributária sempre apareceu como um dos principais problemas enfrentados pela indústria nesses três anos de realização da Sondagem Industrial. No último trimestre de 2000, essa opção
aparece novamente como a mais assinalada, sendo escolhida por 68% das grandes empresas e 65% das
empresas de pequeno e médio porte.
Ademais, além de elevados, os tributos no Brasil dificultam o bom andamento da atividade empresarial também em razão da existência de vários tipos de impostos, da tributação em cascata e da
elevada complexidade do sistema. Nesta edição da Sondagem Industrial procuramos identificar a posição dos empresários industriais com relação aos aspectos negativos do sistema tributário brasileiro e
as características desejáveis de um sistema tributário. Os resultados dessa sondagem especial são apresentados a seguir.
Características negativas do sistema atual
Instados a assinalar as três principais características negativas do sistema atual, os empresários
elegeram como principal a elevada carga tributária (89% dos empresários consultados, independente do
porte de sua empresa). Em segundo lugar, temos a cumulatividade nos tributos (como no caso da Cofins,
do PIS e da CPMF), seguida pela alta complexidade do sistema, ou seja, grande número de tributos e
obrigações acessórias. A tributação sobre o custo do trabalho aparece em quarto lugar com 28% das
assinalações das pequenas e médias empresas e 26% das grandes. Cabe ressaltar o alto grau de
homogeneidade no ordenamento das assinalações tanto entre os diferentes setores quanto entre as diferentes regiões do país.
Prioridade de mudança do sistema
Quanto aos tributos que deveriam ter prioridade na mudança do atual sistema tributário, a opção
mais assinalada, independente do porte da empresas ou da região do país, foi a Cofins e PIS/Pasep, que
obteve 68% de assinalações entre as pequenas e médias empresas e 76% entre as grandes. Em seguida
temos o ICMS e as contribuições previdenciárias, embora a ordem de preferência seja inversa entre as
grandes empresas. Em quarto lugar aparece a CPMF, com cerca de 50% de assinalações.
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Características desejáveis de um sistema tributário.

De acordo com os empresários consultados, o novo sistema tributário nacional deve primar
pela não-cumulativade dos tributos. Esta opção foi assinalada por 77% dos pequenos e médios empresários e por 80% dos grandes. Entre as características desejáveis também destacam-se a simplicidade, assinalada por 77% dos pequenos e médios empresários e por 60% dos grandes, e a estabilidade das regras, com 63% e 55% das assinalações, respectivamente. Ademais, 87% das empresas
consultadas defendem a unificação nacional da legislação dos tributos sobre consumo. Tais resultados refletem o desejo da indústria não só por uma menor carga tributária, mas por um sistema tributário nacional descomplicado, transparente e sem a incidência de impostos em cascatas.
Características negativas do sistema tributário atual
Percentual de respostas
Características
Carga tributária desigual entre setores
Carga tributária elevada
Complexidade
Cumulatividade nos tributos
Prazos de recolhimento
Tributação sobre o custo do trabalho
Tributação sobre exportações
Tributação sobre investimento
Outros

PME
19,7
88,7
57,4
72,7
26,3
28,0
3,4
6,6
1,2

GE
17,3
88,6
59,9
78,5
9,7
26,2
8,9
9,7
1,3

Legenda: PME-pequena e média empresa. GE - grande empresa
Nota: O total dos percentuais soma mais do que 100% devido a
possibilidade de múltiplas assinalações.

Prioridade de mudança do sistema tributário
Percentual de respostas
Tipos de Tributos
Cofins e PIS/Pasep
Contribuições previdenciárias
CPMF
ICMS
Imposto de Renda e CSLL
IPI
Outros

PME
68,5
58,3
48,6
63,5
33,4
24,0
0,9

GE
76,2
59,2
51,9
55,3
31,1
21,7
0,4

Legenda: PME-pequena e média empresa. GE - grande empresa
Nota: O total dos percentuais soma mais do que 100% devido a
possibilidade de múltiplas assinalações.

Características desejáveis de um sistema tributário
Percentual de respostas
Características
Desoneração das exportações
Desoneração do investimento
Estabilidade das regras
Não cumalatividade
Simplicidade
Equivalência na tributação de produtos
importados e domésticos
Outros

PME
21,8
33,6
63,0
77,4
76,9

GE
40,7
44,1
55,1
80,1
60,2

15,5
2,7

14,4
0,4

Legenda: PME-pequena e média empresa. GE - grande empresa
Nota: O total dos percentuais soma mais do que 100% devido a
possibilidade de múltiplas assinalações.
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