
Brasília, julho de 2010

Sondagem sobre 
Burocracia

Indústria Brasileira sofre com 
burocracia excessiva

As empresas industriais brasileiras são obrigadas a conviver com uma 
burocracia excessiva no cumprimento de diversas obrigações legais. Isso 
aumenta os custos das empresas obrigando-as a transferir recursos produ-
tivos para atividades improdutivas, aumentando o tempo de produção e 
reduzindo a competitividade do País.

Além do excesso de burocracia, as empresas também 
precisam estar preparadas para enfrentar a complexi-
dade das obrigações legais e o grande número de mu-
danças nas regras. Isso tende a gerar erros frequentes 
no cumprimento das obrigações legais, o que resulta 
em custos adicionais com penalidades, recursos judi-
ciais e correções de declarações.

Pesquisa realizada pela CNI com empresas industriais, mostra que o excesso 
de burocracia é um mal presente nos mais diversos procedimentos legais que 
as empresas precisam cumprir. Praticamente todas as empresas industriais 
brasileiras enfrentam excesso de burocracia no cumprimento de suas obriga-
ções legais. 

Como prioritário para o combate ao excesso de burocracia, as empresas 
consultadas elegeram a legislação trabalhista, as obrigações contábeis e a 
legislação ambiental.

não há excesso
de burocracia 2%

excesso de
burocracia 98%

Para 98% das empresas, há excesso 
de burocracia em pelo menos uma das 
atividades necessárias ao cumprimento 
de obrigações legais pela empresa
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Excesso de burocracia no acompanhamento e cumprimento das obrigações legais
Percentual (%) de resposta

Excesso de burocracia

Não sei Não há Excesso

Procedimentos para pagamentos de tributos 1,7 20,6 77,7

Previdência social 1,2 9,9 88,9

Legislação trabalhista 

Saúde e segurança no trabalho 1,9 3,1 95,0

Contratação e demissão 1,0 7,4 91,6

Registro de empresas 6,1 2,7 91,2

Obrigações contábeis 1,2 1,5 97,3

Legislação de comércio exterior nos procedimentos de exportação e 
importação de mercadorias 

Procedimentos aduaneiros 31,2 0,8 68,0

Registro de exportações e importações (Siscomex) 29,8 1,8 68,4

Contratação de câmbio 31,4 8,3 60,3

Emissão de certificados (origem, sanitário) 34,6 3,1 62,3

Procedimentos de vistoria de risco 45,2 1,6 53,2

Legislação ambiental-Emissão de certificados/licenças ambientais 16,8 0,7 82,5

Legislação sanitária - Emissão de certificados/licenças sanitárias 26,0 1,5 72,5

Licitações públicas 36,1 1,5 62,4

Prevenção contra incêndio 17,6 4,9 77,5

Procedimentos para a obtenção de financiamento público 23,3 1,5 75,2

excesso de burocracia atinge a quase 
totalidade das empresas industriais

O excesso de burocracia no acompanhamento e cumprimento das obrigações legais é 
percebido pela quase totalidade das empresas consultadas. Para 98% das empresas, há 
excesso de burocracia em pelo menos uma das atividades necessárias ao cumprimento de 
obrigações legais pela empresa.

As áreas em que o excesso de burocracia afeta a maioria das empresas são obrigações 
contábeis, com 97% de assinalações e saúde e segurança no trabalho, com 95%. Também 
ligado à legislação trabalhista, tem-se, em terceiro lugar, os procedimentos para a contração 
e demissão de trabalhadores, assinalados por 92% das empresas. Em seguida têm-se registro 
de empresas, com 91%, e previdência social, com 89%.
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Grau do excesso de burocracia no acompanhamento e cumprimento 
das obrigações legais

Indicador varia de 0 a 10 e quanto mais próximo de 10 maior o grau de burocracia

Considerando as empresas que identificaram excesso de burocracia nos procedimentos, 
verifica-se que a legislação ambiental, mais especificamente os procedimentos de emissão 
de certificados e licenças ambientais, é a área onde o excesso de burocracia é mais intenso.

Os empresários classificaram o excesso de burocracia de 1 a 4 e com base nos resultados foi 
elaborado um indicador de excesso de burocracia. O indicador, que pode variar de 0 a 10, 
situou-se em 8,6 pontos no caso da legislação ambiental.

Em seguida, no ranking dos procedimentos mais burocráticos, têm-se a obtenção de 
financiamento público, com indicador de 8,2 pontos, a legislação sanitária, com 7,9 pontos e 
as obrigações contábeis, com 7,8 pontos. 

Burocracia excedente é maior 
na legislação ambiental

Contratação de câmbio
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Os principais problemas para as empresas em relação ao cumprimento das obrigações legais 
são o número excessivo de normas, com 90% de assinalações, a complexidade das normas, 
com 59,8%, e a alta freqüência de mudanças dessas obrigações, com 54,7%. 

complexidade da regras e alta frequência das 
mudanças gera custos adicionais às empresas

Principais problemas no cumprimento das obrigações legais
Percentual (%) de resposta

Nota: A soma dos percentuais supera 100% devido à possibilidade de múltiplas assinalações

14,0

17,8

19,4

30,4

54,7

59,8

90,0

Dificuldade de acesso a
informações

Falta de recursos para cumprir

Prazos inadequados para o
cumprimento

Penalidades excessivas do
não-cumprimento

Alta freqüência das mudanças

Complexidade

Número excessivo
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Para as empresas industriais, a legislação trabalhista é a principal área a ser priorizada 
pelos entes públicos. A área de relações do trabalho foi indicada por 72% das empresas 
consultados. Em segundo lugar tem-se as obrigações contábeis com 44,9% de assinalações, 
seguida pela legislação ambiental com 39,3%.

Prioridade no combate à burocracia 
é a legislação trabalhista

Áreas prioritárias na redução da burocracia
Percentual (%) de resposta

Nota: A soma dos percentuais supera 100% devido à possibilidade de múltiplas assinalações

a pesquisa “Sondagem sobre Burocracia” foi realizada através de questionário enviado a um grupo 
empresas selecionadas no universo das regiões metropolitanas brasileiras - rm e nas regiões Integradas 
de desenvolvimento econômico - rIde segundo amostragem probabilística. os resultados apresentados 
baseiam-se nas respostas de 434 empresas e a margem de erro apurada da pesquisa foi de 4,7%, ou seja, 
 2,3 pp. o período final de coleta foi outubro/fevereiro de 2010. Para maiores informações consultar nota 
metodológica da pesquisa.
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Como o Sr.(a) avalia a existência de excesso de burocracia no acompanhamento e 
cumprimento das obrigações legais

Excesso de burocracia Grau
Indicador1

Não sei Não há Excesso 1 2 3 4

Procedimentos para pagamentos de 
tributos

1,7 20,6 77,7 20,1 28,4 25,9 25,6 5,2

Previdência social 1,2 9,9 88,9 16,9 27,4 29,1 26,6 5,5

Legislação trabalhista 

Saúde e segurança no trabalho 1,9 3,1 95,0 7,1 18,6 29,7 44,6 7,0

Contratação e demissão 1,0 7,4 91,6 10,4 17,2 31,1 41,3 6,7

Registro de empresas 6,1 2,7 91,2 7,3 18,3 24,0 50,4 7,2

Obrigações contábeis 1,2 1,5 97,3 6,3 12,8 22,6 58,4 7,8

Legislação de comércio exterior nos procedimentos de exportação e importação de mercadorias 

Procedimentos aduaneiros 31,2 0,8 68,0 5,8 9,3 34,0 51,0 7,6

Registro de exportações e 
importações (Siscomex)

29,8 1,8 68,4 9,5 21,4 32,1 37,0 6,5

Contratação de câmbio 31,4 8,3 60,3 19,4 34,1 23,3 23,3 5,0

Emissão de certificados (origem, 
sanitário)

34,6 3,1 62,3 11,8 21,8 30,3 36,1 6,3

Procedimentos de vistoria de risco 45,2 1,6 53,2 6,5 15,5 35,0 43,0 7,1

Legislação ambiental-Emissão de 
certificados/licenças ambientais

16,8 0,7 82,5 3,3 7,8 16,2 72,8 8,6

Legislação sanitária - Emissão de 
certificados/licenças sanitárias

26,0 1,5 72,5 5,2 12,1 23,8 59,0 7,9

Licitações públicas 36,1 1,5 62,4 4,9 13,9 32,4 48,8 7,5

Prevenção contra incêndio 17,6 4,9 77,5 11,9 31,4 29,7 27,1 5,7

Procedimentos para a obtenção de 
financiamento público

23,3 1,5 75,2 2,3 10,3 25,7 61,7 8,2

%

Nota: 1 - Indicador varia de 0 a 10 e quanto mais próximo de 10 maior o grau de burocracia

resultados da pesquisa
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Em relação ao cumprimento de obrigações legais, quais aspectos apresentam-se 
como principais problemas para sua empresa?

Principais áreas que devem ser priorizadas na ação de redução de burocracia

Principais problemas %

Complexidade das obrigações legais 59,8

Número excessivo de obrigações legais 90,0

Alta freqüência das mudanças nas obrigações legais 54,7

Dificuldade de acesso a informações sobre obrigações legais 14,0

Prazos inadequados para o cumprimento das obrigações legais 19,4

Penalidades excessivas do não-cumprimento das obrigações legais 30,4

Falta de recursos para cumprir com as obrigações legais 17,8

Outros 4,9

Principais áreas %

Procedimentos para pagamentos de tributos 32,0

Previdência social 23,8

Legislação trabalhista 72,0

Abertura e fechamento de empresa e demais alterações contratuais 27,5

Obrigações contábeis 44,9

Legislação de comércio exterior nos procedimentos de exportação e importação de mercadorias 17,4

Legislação ambiental – Emissão de certificados/licenças ambientais 39,3

Legislação sanitária – Emissão de certificados/licenças sanitárias 11,8

Licitações públicas 6,6

Prevenção contra incêndio 2,6

Procedimentos para a obtenção de financiamento público 23,5

Outros 0,9
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