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RESUMO
O objetivo deste trabalho é estudar o impacto esperado da reforma tributária (PEC 45) no
volume de vendas em uma indústria do setor de Linha Branca. Para subsidiar o trabalho, é
apresentada, de um ponto de vista prático e executivo, a atual complexidade do sistema
tributário dos tributos sobre o consumo no Brasil, de forma a ressaltar a importância da reforma
para a melhora do ambiente de negócios no país. Utilizando dados sobre o histórico de vendas
da indústria estudada, realizamos uma estimativa a partir do cálculo de modelos de regressão,
seguida de uma outra estimativa dos novos preços de venda pós-reforma. Em seguida,
aplicamos os novos preços nas equações para projetar o volume de vendas no caso da aprovação
da PEC 45. Os resultados encontrados apontam para um potencial aumento de vendas na ordem
de 7,4% no caso da alíquota média pós-reforma ser de 25%. Com isso, pretendemos
proporcionar à empresa estudada a possibilidade de tomar decisões estrategicamente, se
preparando com antecedência para suprir o aumento de demanda.

Palavras-chave: Reforma Tributária. PEC 45. IVA. Elasticidade de Preço. Impostos
indiretos. Mudança regulatória.

ABSTRACT
This study aims to research the anticipated impact of the Brazilian sales tax reform (PEC 45)
on the sales volume of a home appliance industry. To support this study, it is presented the
current complexity of the Brazilian tax system from a practical and business perspective,
highlighting the importance of this sales tax reform for the country’s business opportunities.
Based on historical sales data from the industry studied, we made an estimate calculating the
regression models, followed by an estimate of the new post-reform sales prices. Afterward, we
applied those new prices to the models forecasting the sales volume, considering the approval
of PEC 45. The results show a potential of 7.4% increase in sales volume, considering a postreform average sales tax rate of 25%. Therefore, this research provides the opportunity of the
studied industry to make strategic decisions, preparing itself for the potential increase in
demand.

Keywords: Tax reform. VAT. Price elasticity. Sales tax. Regulatory change.
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1 INTRODUÇÃO
O cenário tributário no Brasil é extremamente complexo, uma característica que
pode ser considerada parte das barreiras que diminuem a competitividade do país. Segundo
estudo realizado pelo Banco Mundial (2019), no qual são avaliadas dez categorias de barreiras
para se fazer negócios, o Brasil encontra-se na 124a posição. No campo pagamento de impostos,
que aborda a dificuldade na apuração e pagamento dos impostos e a falta de transparência para
os contribuintes que os pagam, a posição é ainda pior: 184a. O estudo ainda aponta que uma
empresa brasileira gasta em média 1.501 horas por ano para lidar com este tema, enquanto a
média em países da América Latina e Caribe é de 317 horas por ano.
Nos últimos anos, principalmente após a crise econômica que se iniciou no final de
2014, tivemos a intensificação das discussões de reformas estruturais no intuito de gerar
estímulos econômicos e aumentar a competitividade do país. Esse processo teve início com uma
reforma trabalhista (Lei 13.467) implementada em 2017 (BRASIL, 2017) e seguiu com a
reforma da previdência, aprovada em outubro de 2019 (BRASIL, 2019).
Entre as muitas prioridades que estão sendo discutidas na esfera política, temos a
Reforma Tributária dos impostos sobre o consumo, também conhecidos como impostos
indiretos 1 , ainda em tramitação na data de conclusão deste trabalho. Como referência da
magnitude da discussão dessa reforma para o país, o relatório da Receita Federal (2018)
apresentado na Tabela 1, mostra a representatividade por tipo de impostos na arrecadação total.
Assim, podemos verificar que uma Reforma Tributária envolvendo a categoria dos impostos
indiretos coloca em pauta a maior parte da carga tributária do país e, com isso, apresenta um
grande potencial de alterar o ambiente competitivo em que as empresas hoje estão instaladas.
Tabela 1
Distribuição dos impostos em 2017

Nota. Fonte: Adaptado de Receita Federal. (2018). Carga Tributária no Brasil 2017 (p. 5). Brasília – DF.
ª Trans. Financeiras e Propriedade
1

Conforme demonstra Atkinson (1977), os impostos sobre o consumo são classificados como impostos indiretos,
ou seja, são definidos pela transação, sem considerar particularidades do vendedor ou do comprador, como o
imposto embutido na compra de uma geladeira. Já os impostos diretos, têm ajustes segundo características do
contribuinte, como os impostos sobre renda.
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Como veremos mais à frente, as propostas mais promissoras do ponto de vista de
simplificação do modelo tributário, idealmente, implementariam apenas uma única alíquota,
baseada na média da arrecadação atual, aplicável a todos os produtos e serviços, tendo como
principal objetivo a simplificação da apuração e do pagamento de impostos, com a manutenção
da carga tributária dos impostos que ela irá substituir.
Se uma das propostas de alíquota única for aprovada todos os produtos vendidos
terão algum tipo de impacto conforme a alteração de impostos. Esse efeito é esperado, pois no
modelo atual, cada venda tem uma alíquota total de impostos virtualmente única, dadas as
diversas bases de cálculo, fatos geradores, alíquotas e considerações a partir das localidades,
levando em conta local de faturamento e destino das mercadorias. Já com a reforma estudada,
se aplicaria uma alíquota única nacional. Logo, é esperado que essa mudança regulatória gere
uma alteração no comportamento do consumo por ajuste à elasticidade de demanda ao preço e,
assim, as empresas que puderem antever esses movimentos terão maiores vantagens
competitivas dentro desse novo ambiente que se formará.
Este trabalho tem como foco analisar os produtos de maior porte de uma empresa
de Linha Branca, chamado de T92 . Esse mercado teve uma alta volatilidade no volume de
vendas entre os anos 2006 e 2018. Podemos avaliar a magnitude a partir dos dados apresentados
na bolsa de valores de Nova York, em um evento chamado de Dia do Investidor 2019, realizado
por um dos fabricantes deste mercado (Whirlpool Corporation, 2019), conforme a Figura 1.
Figura 1
Demanda do varejo por produtos T9 no Brasil

Nota. Fonte: Adaptado de Whirlpool Corporation (2019). Investor Day (slide 48). Acesso em 1 de setembro de 2019, disponível
em https://s22.q4cdn.com/226840148/files/doc_presentations/2019/2019-WHR-Investor-Day-Presentation-Website.pdf.
2

Fazem parte do agrupamento T9: refrigeradores, fogões, lavadoras de roupa, lava-louças, micro-ondas, ar
condicionados de janela, freezers verticais, freezers horizontais e secadoras.
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Ainda conforme a Figura 1, vemos um crescimento de aproximadamente 10% a.a.
entre 2006 e 2012. Vale ressaltar que, nesse período, o Governo Federal publicou três decretos3
que reduziram um dos impostos sobre o consumo, o IPI, tendo seus efeitos resumidos na Tabela
2.
Tabela 2
Histórico das alíquotas de IPI que tiveram desoneração

Nota. Fonte: o próprio autor

Este trabalho não pretende se aprofundar nos motivos que geraram a volatilidade
da demanda do varejo no período mencionado acima, mas, sabendo que o peso dos impostos
indiretos no Brasil é muito relevante, é possível afirmar que mudanças regulatórias desses
impostos tendem a afetar o comportamento da demanda, a partir da mudança nos preços. A
ideia de causalidade entre preço e volume de vendas é chamada de elasticidade (Marshall,
1980). Esta correlação fica demonstrada no comportamento das linhas na Figura 2, na qual
vemos volume de vendas e alíquota média de IPI. É importante mencionar que, mesmo não
tendo sido encontrados trabalhos que comprovem esta causalidade, esse padrão de
comportamento foi a inspiração para este trabalho, que assume que uma mudança regulatória
de impostos teria gerado mudanças de volume nas vendas.
Pretendemos, então, neste trabalho responder à pergunta: Qual o impacto esperado
no volume de vendas de uma indústria de linha branca, a partir do efeito potencial nos preços
dos produtos, com a implementação da proposta de reforma tributária brasileira? Assim, este
trabalho assume como premissa de que, caso a alíquota de imposto pós-reforma seja menor que
a alíquota média atual da empresa, a mesma deverá se preparar para um volume de vendas
maior.

3

As alterações de alíquotas foram efetivadas por meio dos decretos 7.631 (BRASIL, 2011), 7.770 (BRASIL, 2012)
e 8.035 (BRASIL, 2013).
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Figura 2
Demanda do varejo por produtos T9 e alíquota média de IPI

Nota. Fonte: o próprio autor

Para responder a essa pergunta, primeiramente utilizamos dados históricos de
volume e preço de venda, estudando a elasticidade-preço da demanda. Em seguida, a partir da
estimativa dos impostos a que cada venda foi submetida, foi estimado o novo preço pósreforma. Finalmente, os novos preços foram aplicados na equação de elasticidade para estimar
o volume futuro de vendas.
Muito se discute sobre o impacto que essa reforma irá gerar nas receitas dos entes
da federação; porém, nosso objetivo é garantir que a empresa estudada tenha respaldo para
reagir da melhor forma possível, tendo em vista seus consumidores e negócios. Assim, o
trabalho tem como objetivo gerar subsídios para que o gestor da empresa avalie os efeitos nos
negócios, para que possa tomar suas decisões a partir da mudança esperada com a reforma
tributária.
Durante a pesquisa, ficou claro que cada um dos conceitos jurídicos e tributários
abordados neste trabalho tem relevância e complexidade tal que fazem de cada um deles, para
serem tratados com a devida profundidade, campo de estudo de anos ou carreiras inteiras. No
entanto, o intuito deste trabalho ao apresentar os impostos atuais é dar um enfoque executivo
para sua sistemática e efeitos nos negócios. Ou seja, não é escopo deste trabalho detalhar toda
a problemática de cada imposto; afinal, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento
Tributário (IBPT), o Brasil edita cerca de 800 normas por dia, somando 5,4 milhões, desde a
Constituição de 1988 (IBPT, 2017).
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2 REVISÃO DE LITERATURA
Para iniciar a nossa discussão, apresentaremos uma visão geral da mecânica básica
dos atuais tributos sobre o consumo, seguida de um aprofundamento de cada um desses tributos
e suas principais particularidades e complexidades. A seguir, é realizada uma análise da PEC
45 e da minuta de Lei complementar que regulará seu mecanismo. Também são apresentados
alguns exemplos de outros tributos sobre o consumo, para que possamos avaliar se a PEC 45
traz uma proposta eficiente. Finalmente, é realizada uma breve análise sobre precificação,
visando compreender por que a reforma estudada tem potencial para alterar os preços finais dos
produtos.
2.1 Lógica atual dos tributos sobre o consumo no Brasil
Na Tabela 3 apresentamos uma primeira visão de como cada um dos tributos sobre
o consumo deveria se comportar ao longo de uma cadeia de valor hipotética de um produto da
linha branca. Pela tabela 3, podemos visualizar o preço e o impacto de cada tributo em cada um
dos elos produtivos e, por fim, o valor total de tributos sobre o consumo deste produto suportado
pelo consumidor final.
Neste exemplo é possível ver que o produto tem diferentes taxas de IPI nos
diferentes elos da cadeia de valor; porém, sem apuração no varejo, que o reconhece como custo
por não ter direito a crédito, dada a sua não incidência na venda. Já no caso do ICMS, por
exemplo, o imposto percorre toda a cadeia de valor e cada elo reconhece o crédito do antecessor,
pagando efetivamente apenas o imposto sobre seu valor agregado. Esta lógica de tributação é
conhecida como um sistema não cumulativo.
Ainda sobre a Tabela 3, temos o PIS/COFINS, os quais neste exemplo são
apresentados com sua lógica não-cumulativa; porém, veremos que eles são tributos que podem
ser cumulativos dependendo da mercadoria ou do sistema tributário de imposto de renda em
que a empresa esteja enquadrada. Assim, o exemplo da Tabela 3 nos mostra que, quando o
produto chega ao consumidor final, temos um valor de tributos de aproximadamente 23,8% do
preço do bem adquirido; porém, essa informação não estará disponível para o comprador. Este
exemplo não contempla um dos impostos sobre o consumo, que é o Imposto Sobre Serviços
(ISS), pois este não incide sobre mercadorias. Mesmo assim, discutiremos este imposto mais
adiante por conta do impacto indireto que ele apresenta.
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Tabela 3
Exemplo teórico dos tributos indiretos atuais

Nota. Fonte: o próprio autor
ª IPI para minério de ferro = zero
ᵇ Varejo não gera incidência de IPI

Aqui é importante enfatizar que a lógica básica dos tributos sobre o consumo
brasileiros já é bastante complexa por apresentar diversas alíquotas e bases de cálculo. Porém,
como veremos em seguida, a lógica padrão de cada tributo passou por uma série de ajustes ao
longo do tempo, o que transformou a apuração em uma atividade ainda mais difícil. Como
descrito pelo Centro de Cidadania Fiscal (2018), temos uma base de incidência fiscal
fragmentada, com uma legislação complexa e muitas particularidades, além de um sistema que,
de forma geral, é cumulativo, onerando a produção. O estudo também aponta que essas
características levam a muitos litígios fiscais e a uma consequente insegurança jurídica, que
prejudica os investimentos e traz à tona a necessidade de uma reforma tributária.
Existem algumas propostas de reforma tributária em discussão. Entre elas, duas são
mais abrangentes, já têm um texto formalizado e estão em tramitação, uma na Câmara dos
Deputados, chamada de PEC 45, e a outra no Senado Federal, chamada de PEC 110 (Centro
de Cidadania Fiscal, 2019). Dentre os textos existentes, escolhemos a proposta da PEC 45
(BRASIL, 2019) como referência para análise neste trabalho, pois, segundo Correia Neto
(2019), ela prevê um tempo maior de transição do sistema de cobrança dos tributos,
possibilitando ajustes durante a implantação do novo sistema tributário, além de não prever
concessão de benefícios fiscais, criando uma isonomia de impostos sobre o consumo.
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2.1.1 Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS)
Segundo Rocha (2013), o ICMS é um imposto estadual que teve sua origem na
Emenda Constitucional 18/65, que definiu sua nomenclatura como ICM, com base de cálculo
aplicada apenas aos produtos físicos e nunca a serviço. Na Constituição de 1988 foram incluídos
alguns serviços, chegando ao nome que usamos até hoje. Atualmente o ICMS é regulado em
normas gerais pela Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir) e por normas especificas de cada
Estado.
Com relação às alíquotas do ICMS, segundo Santi et al (2005), nos casos em que o
produto é vendido de um estado para outro, estas são definidas pela relação entre as unidades
federativas de origem e destino, as quais são denominadas alíquotas interestaduais e variam de
7% a 12%. Caso o produto comercializado seja importado, aplica-se uma regra especial com
alíquota de 4%. Já nos casos em que o produto tem mesmo estado de origem e destino, aplicase a alíquota denominada interna, que tem uma legislação para cada estado, mas que no geral
fica entre 17% e 18%.
Outra característica deste imposto é a não-cumulatividade, ou seja, em cada elo da
cadeia de valor geram-se créditos perante a compra de insumos e paga-se o imposto sobre o
valor agregado na venda. Porém, nos casos em que a empresa compra um item de outro estado
para consumo próprio, ela deve recolher o chamado DIFAL para o estado de destino, ou seja,
se ela comprou um caminhão com 7% de ICMS e sua alíquota interna é de 17%, ela deve
recolher 10% para seu estado como DIFAL (Rocha, 2013). Também é relevante ressaltar que o
ICMS é um imposto que onera o investimento das empresas, ponto este que é endereçado pela
PEC 45, como veremos a frente.
Segundo Khair (2011), no relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento,
a cobrança do ICMS no estado de origem faz com que empresas se desloquem entre estados em
busca de alíquotas menores. Essa movimentação gera uma redução na arrecadação global do
país e enquadra a lógica como guerra fiscal entre estados. Meorin (2011) também estuda o
tema da guerra fiscal, demonstrando que empresas são incentivadas pelos estados a partir de
isenções de ICMS para atrair novos investimentos, benefício descrito como subvenção
tributária. Porém, como apresentado por Domene (2019), essas subvenções muitas vezes não
tinham aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), órgão que deveria
regular os benefícios ficais e, em alguns casos, geravam não reconhecimento de créditos fiscais
por estados que se sentiam penalizados. Para exemplificar, se uma mercadoria vendida entre
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estados A e B tem 12% de ICMS, mas o estado A oferecia 8% de subvenção tributária, o
vendedor, na prática, pagava apenas 4% e, quando a mercadoria chegava ao estado B, o fisco
anulava o crédito de 12% e cobrava do comprador o valor referente aos 8% de ICMS da
subvenção, com juros e multa. Posteriormente, a prática de anular o crédito foi considerada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) (Domene, 2019).
Parte dessa questão foi pacificada, como apresentado por Domene (2019), quando
a autora descreve os efeitos da Lei Complementar 160/17, regulamentada pelo Convênio ICMS
190/17. A Lei Complementar “chegou com a esperança de solucionar a guerra fiscal que se
instaurou no país, para convalidar os incentivos fiscais concedidos irregularmente no passado
e para tratar das regras futuras” (Domene, 2019, p.11). Essa lei abriu oportunidade para que os
incentivos vigentes de forma unilateral, entre estado e empresa, sejam utilizados por qualquer
interessado. Ou seja, outras empresas podem se beneficiar do que o estado já oferecia para
determinadas entidades, e estados podem copiar incentivos existentes em outros estados por um
período de 15 anos (Domene, 2019).
A partir da regra geral, serão apresentadas duas alterações que foram introduzidas
ao ICMS, as quais valem menção específica pelo efeito que geraram na cadeira de valor da
indústria estudada.
2.1.1.1 Substituição Tributária do ICMS (ST)
No intuito de facilitar o controle e arrecadação de tributos, os governos estaduais se
valem do artifício da ST. Como descrito, a ST é a antecipação do pagamento do imposto devido
pelos próximos elos da cadeia de valor, por um elo anterior, reduzindo a quantidade de
estabelecimentos a serem fiscalizados pelo Estado. A lógica de tributação da ST parte da
estimativa do preço de venda ao consumidor final, o qual é calculado a partir do índice de
Margem de Valor Agregado (MVA), como a própria sigla descreve, estimando o valor que será
agregado pelos próximos elos da cadeia, e tributa o ICMS sobre essa nova base de cálculo. Este
imposto passa a ser custo para empresas que compram essas mercadorias, não gerando crédito
nas compras.
Este artifício fiscal se aplica em vendas da indústria para o varejo e gera impactos
em ambos os casos. Pelo lado da indústria, a ST acarretou em um aumento da burocracia para
identificar novas alíquotas (MVA) que mudam de estado para estado. Já no caso do varejo, o
impacto se dá no aumento do custo de aquisição do estoque, pois parte do ICMS que antes era
gerado apenas no momento da venda, passa a ser incorporado no custo inicial do produto. O
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varejo, ainda, irá experimentar aumento de ICMS toda vez que o preço efetivo ao consumidor
for menor que o preço de venda presumido pela MVA. Em casos em que o varejista é optante
pelo Simples Nacional, o impacto acaba sendo ainda maior, pois, como sua parcela do ICMS
já foi paga, a empresa passa a não ter mais os benefícios do seu sistema simplificado de
tributação (Biava Jr, 2010).
Vale ressaltar que mesmo que a ST esteja vigente em um determinado estado para
determinados produtos, alguns varejistas conseguem solicitar um Regime Especial junto à
Secretaria da Fazenda. De acordo com o site da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo (2020), “um Regime Especial pode ser concedido, a critério do fisco, com o
objetivo de facilitar ao contribuinte o cumprimento das obrigações fiscais”. Assim, o Regime
Especial não se limita aos efeitos da ST, mas alguns varejistas beneficiários deste recurso estão
sendo novamente tributados conforme o ICMS originalmente havia sido formatado, gerando
crédito nas compras e um saldo a pagar sobre o valor agregado na venda da mercadoria. Esta
informação acaba se tornando pública, pois os varejistas que recebem esta benesse solicitam
que a indústria vendedora não aplique mais a ST em suas compras. Também podemos ver o
Regime Especial sendo citado nas notas explicativas às demonstrações financeiras como sendo
uma forma de consumir créditos fiscais (GPA, 2015), já que, com a ST, não havia mais impostos
a pagar e, portanto, não havia consumo dos créditos existentes.
2.1.1.2 Emenda constitucional 87 (Emenda 87)
A Emenda 87 foi um marco para as vendas online e merece uma citação específica,
pois passou a se valer da lógica do DIFAL, comentada acima, para casos de venda para pessoas
físicas, promovendo a prática de que o tributo deve ser recolhido para o estado de destino, lógica
essa que será explorada na PEC 45, como veremos à frente.
A Emenda 87 (BRASIL, 2015) apresentou significativa alteração no cálculo e
destino do ICMS nas vendas interestaduais de bens e serviços destinados ao consumidor final.
Desta forma, se antes uma venda para consumidor final interestadual tinha toda sua alíquota
interna sendo aplicada e paga para o estado de origem, a Emenda 87 passou a quebrar essa
alíquota em duas parcelas, sendo que a alíquota interestadual continua sendo recolhida para o
estado de origem e o DIFAL, que é a diferença entre as alíquotas interna e interestadual, passa
a ser pago ao estado de destino da mercadoria. A Emenda 87 foi implementada com um período
de transição de 5 anos, no qual, em 2015, 20% do DIFAL era pago ao estado de destino e 80%
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ao estado de origem. Essa proporção foi progredindo 20% ao ano, até que em 2019, 100% do
DIFAL passou a ser pago ao estado de destino.
De acordo com Guilherme Filho (2020), esse instrumento foi criado com o intuito
de equalizar as receitas dos estados que estavam passando por uma defasagem proveniente da
concentração de faturamento nos locais onde as empresas de vendas online tinham sede. Outro
efeito da Emenda 87 comentado pelo autor é a tentativa de minimizar consequências da Guerra
Fiscal, pois, a partir de sua implementação, não existem mais benefícios para um varejista se
instalar em determinada localidade apenas por questões tributárias, já que uma grande parcela
do imposto estaria relacionada com o local de destino da mercadoria.
2.1.2 Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS)
O PIS e a COFINS são contribuições federais que, diferentemente dos impostos,
têm sua arrecadação destinada a finalidades específicas, sendo direcionadas para o
financiamento de seguridade social. Apesar dessa característica, as contribuições e impostos
são obrigações equivalentes para fins dos contribuintes, sendo o entendimento do fato gerador
dessas contribuições proveniente da lei de consolidação do PIS e da COFINS, Lei 9.718/98
(BRASIL, 1998), que define a base de contribuição como sendo o faturamento, correspondente
à receita bruta total da empresa.
O PIS e a COFINS funcionam de forma distinta para cada formato de apuração de
imposto de renda, como descrito pelo Ministério da Fazenda (2007). Os dois principais modelos
de contribuição são o Sistema Não-cumulativo e o Sistema Cumulativo. O Sistema Nãocumulativo é obrigatório para as empresas de Lucro Real, tendo sua alíquota de apuração efetiva
somando 9,25% e são atribuídos créditos das compras de insumos à produção ou bens
adquiridos para revenda. Vale ressaltar que todos os insumos passíveis de crédito têm a soma
de suas alíquotas definida em 9,25%, mesmo que o fornecedor esteja apurando o pagamento
dentro de outro regime. Já o sistema Cumulativo deve ser utilizado pelas empresas de Lucro
Presumido, tendo alíquota de retenção na fonte somando 3,65% e, estas entidades, não geram
crédito nas compras de nenhuma natureza.
Referente ao fato gerador do PIS e da COFINS, a receita bruta, além das receitas
das vendas convencionais e recorrentes de uma entidade, alguns casos de receitas financeiras
também geram base de cálculo para contribuições. Conforme decreto 8.426 (BRASIL, 2015)
para casos de empresas no sistema Não-cumulativo, incide alíquota de 9,25% nas receitas
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oriundas de juros sob capital próprio e 4,65% nos outros ganhos financeiros, excluindo-se casos
de hedge operacional que tem alíquota zero. Já no caso de empresas no regime cumulativo,
conforme lei 12.973 artigo 12 (BRASIL, 2014), apenas receitas financeiras operacionais
compõe a base de cálculo como juros sobre vendas parceladas.
Temos ainda casos específicos que se aplicam na produção de determinados
segmentos de produtos, que ficam sujeitos a outros dois sistemas de contribuição, chamados de
Incidência Monofásica (Receita Federal, 2018) e Substituição Tributária (Receita Federal,
2014). Nos dois casos, a lógica da aplicação é muito semelhante à substituição tributária do
ICMS. Sendo modalidades de antecipação tributária, a incidência da contribuição ocorre na
produção ou importação de produtos, tendo a alíquota zerada para os outros elos da cadeia de
valor e integralizando a cobrança como custo.
É interessante comentar uma particularidade para contribuições sobre importações
que têm uma definição normativa específica. Nesses casos, a base de cálculo é a entrada de
bens estrangeiros no país, com alíquota total de 11,75% sobre produtos e 9,25% sobre serviços
(BRASIL, 2004). Essas contribuições geram créditos integrais, caso o importador esteja no
regime não-cumulativo.
Outro aspecto muito importante do regime não-cumulativo são as discussões
relacionadas à seleção das despesas que teriam direito ao crédito. O Superior Tribunal de Justiça
(STJ) emitiu o recurso especial Nº 1.221.170, no qual alega que a definição de insumos deve
cair nos critérios de essencialidade e relevância para o desenvolvimento da atividade econômica
(2018). Essencialidade é definida pelo teste da subtração, ou seja, sem o insumo seria
impossível executar a atividade econômica ou haveria grande perda de qualidade. Já a
relevância no desenvolvimento da atividade econômica é definida pela avaliação do quanto o
insumo seria fundamental para que o produto final possa ser acessado. Porém, como demonstra
Rego (2019), essa decisão não coloca um ponto final no problema da seleção dos insumos
passíveis de crédito, pois simplesmente transferiu a questão para o enquadramento da despesa
nos critérios mencionados. Como exemplo, podemos citar Gonçalves (2018), que descreve a
ausência de normas diretivas referentes aos insumos do comércio eletrônico. O autor sugere
que despesas de marketing eletrônico devam gerar créditos, pois seriam fundamentais para a
sobrevivência e continuidade das empresas virtuais. Porém, essa afirmação é uma tese jurídica
e, caso alguma empresa se valha desse recurso, a decisão poderá ser futuramente contestada,
gerando mais uma discussão improdutiva por conta do sistema tributário nacional atual.
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2.1.2.1 Exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS
Além de toda a complexidade que acabamos de descrever no que tange a PIS,
COFINS e ICMS, também é relevante comentar que a relação entre suas bases tributáveis teve
papel importante em uma batalha jurídica chamada de bitributação. A bitributação ocorre
porque a base de cálculo do PIS e da COFINS é a Receita Bruta à qual é incorporada o valor
do ICMS, ou seja, a alíquota do PIS e da COFINS é aplicada sobre uma base de cálculo que já
tem outro imposto, o ICMS.
A decisão que hoje é considerada jurisprudência para que empresas possam aplicar
as bases de cálculo sem a interferência de um imposto sobre o outro é a decisão do STF – RE
574.706/PR (Supremo Tribunal Federal, 2017). De acordo com Silveira (2019) a decisão da
Ministra relatora Cármen Lúcia foi pautada pela lógica de que o ICMS não incorpora ao
patrimônio da empresa, sendo destinado aos cofres públicos. Portanto, não teria natureza de
faturamento e, consequentemente, não poderia ser base de cálculo do PIS e da COFINS.
Como em muitas outras questões, o STF teve de intervir e dar um parecer sobre um
assunto que deveria ser transacional e transparente para os contribuintes. Este caso em especial
demorou 10 anos para receber seu parecer. Tendo sido favorável ao contribuinte, esta decisão
teve um efeito bastante relevante para as empresas, que se valeram de teses jurídicas para
decidir como tratar o assunto caso a caso. Apesar do parecer favorável, a decisão manteve-se
contraditória com relação a quando a decisão de não-interferência entre os impostos passaria a
valer. Assim, a Procuradoria Geral da República (PGR) realizou embargos declaratórios com o
objetivo de sanar essas dúvidas (PGR, 2018). A intenção da PGR é de que a decisão do STF só
produza efeito depois da publicação de 2018, evitando, assim, restituição de valores ao
contribuinte. Este embargo, porém, até o momento da publicação deste trabalho, não havia sido
avaliado.
Para exemplificar as questões geradas pela bitributação de PIS/COFINS e ICMS,
utilizaremos um relatório trimestral das Indústrias ROMI S.A. (2017). Em setembro de 2017, o
relatório demonstra que a empresa não havia considerado o processo da constitucionalidade da
bitributação como finalizado, apresentando os montantes de bitributação do período entre
outubro de 2006 e setembro 2017 como Passivo Não Circulante. Essa provisão passou a ser
constituída a partir do não recolhimento da bitributação, a qual passou a ser depositada
judicialmente em uma ação ordinária na qual a empresa questiona o estado sob o mesmo
aspecto, iniciada em 2006. Já em seu relatório seguinte de fechamento do ano de 2017, a
empresa alterou seu entendimento, assumindo o trânsito em julgado da bitributação, e declarou
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a baixa do passivo que anteriormente foi constituído, pois passou a classificá-lo como
“improvável saída de caixa”.
Este caso também pode ser uma boa representação da insegurança jurídica que o
modelo tributário atual impõe às empresas. Mesmo se valendo de todos os dispositivos legais e
contábeis, a empresa, em boa fé, retirou de seus livros um passivo em potencial que tem com o
estado. Porém, não existem garantias definitivas de que a decisão determinada pelo STF não
venha a ser rediscutida na mesma suprema corte e, caso uma nova decisão seja pró-fisco, a
empresa teria de lidar com um risco que está fora do balanço.
2.1.3 Impostos Sobre Serviço (ISS)
O ISS é um imposto municipal que incide sobre a prestação de serviços e é regulado
pela Lei Complementar 116 (BRASIL, 2003), a qual apresenta uma lista exaustiva de serviços
passíveis deste imposto. No que tange ao local de recolhimento, a regra geral define o município
em que se encontra a sede da empresa prestadora como beneficiário. A mesma lei define alguns
tipos de serviços aos quais se aplica o ISS ainda que sua prestação envolva fornecimento de
mercadorias. Caso um determinado serviço não esteja na lista, deve-se, então, aplicar o ICMS.
É importante ressaltar que a Lei Complementar 116 é apenas um guia, sendo cada cidade
responsável por gerar uma lei específica que regule o ISS no município. No caso da cidade de
São Paulo, a lei 13.701 trata deste tema (São Paulo, 2003).
Segundo Grupenmacher (2004), a alíquota do ISS deve ser aplicada sobre o preço
da prestação do serviço, e como regra geral, não é possível nenhum tipo de dedução com
materiais ou outras despesas operacionais necessárias para a prestação do serviço. O autor ainda
destaca as diversas discussões sobre o crédito do imposto e comenta casos como hospitais e
empresas de construção civil, nos quais é possível excluir da base de cálculo do ISS as despesas
com materiais utilizados na prestação do serviço.
Dessa forma, o ISS se enquadra como um imposto cumulativo sempre que o
tomador do serviço não é uma pessoa física. Para os casos gerais de contratação de serviços por
empresas, o valor do ISS passa a compor o custo da entidade, mesmo que ela também seja uma
prestadora de serviços.
A mais nova alteração deste tributo é o Lei Complementar 175, que define o
município de recolhimento como sendo onde o serviço foi prestado, ou o município onde o
contratante reside, nos casos de pessoa física (BRASIL, 2020). Essa lei passou a valer a partir
de janeiro de 2021 e tem uma regra de transição pela qual em 2021 33% do recolhimento ainda
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ficam para o município onde a empresa prestadora tem sede e, a partir de 2023, 100% serão
atribuídos ao município do tomador do serviço.
Apesar de o ISS não ter impacto nas receitas da indústria estudada neste trabalho
por não incidir sobre venda de produtos, ele gera impacto quando a indústria contrata serviços
de terceiros para execução de suas atividades, onerando seus custos e despesas com o imposto.
Outro ponto relevante é a nova mecânica de destino desta arrecadação para o estado onde o
tomador do serviço reside, como já comentamos, lógica esta que tem sinergia com a proposta
da PEC 45 que será detalhada mais à frente neste trabalho.
2.1.4 Imposto sobre produtos industrializados (IPI)
O IPI é um imposto federal regulado pelo Decreto 7.212 (BRASIL, 2010), que
tributa os produtos industrializados de forma não-cumulativa até o fim da industrialização na
cadeia de valor (Lins, 2013), passando a ser incorporado ao custo de aquisição de mercadorias
para distribuidores e comerciantes. Outra característica importante apontada por Neto e
Kronbuer (2020), foi determinada pela Constituição de 1988, que define o IPI como um imposto
seletivo, um conceito que tem sua interpretação ligada à essencialidade do produto que será
tributado, ficando a critério do Estado esta interpretação.
De forma objetiva, a seletividade se expressa a partir de diferentes alíquotas de IPI
atribuídas para cada conjunto de itens, representados por NCMs (Nomenclatura Comum do
Mercosul). A tabela de alíquotas é emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) na
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI) (Receita Federal, 2017),
que pode sofrer alterações por ato do Poder Executivo, a partir de legislações específicas (Lins,
2013), como nos decretos explicitados na Tabela 2 anterior, que reduziram o IPI da linha branca
por alguns meses de 2011 a 2013.
Mediante a seletividade, definem-se alíquotas maiores para itens considerados
menos essenciais, ou seja, enquanto um fogão simples a gás é tributado em 5% (NCM
7321.11.00), o mesmo modelo contendo um forno com resistência elétrica (denominado
comercialmente de grill) tem alíquota de 15% (NCM 8516.60.00). Dessa forma, a diferença de
preço para o consumidor final fica sendo bastante relevante; afinal, a alíquota irá incidir em
todo o preço que o varejo paga para a indústria e não apenas no item que fez o produto se
enquadrar em outro NCM.
O IPI pode ainda tomar forma de um recurso extrafiscal. Lukic (2015) descreve que
o conceito é válido nos casos em que o imposto não tem sua função primária de gerar receitas
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para equilibrar as contas públicas. Como exemplo, a autora cita o uso de mudanças de alíquotas
na gestão de medidas monetárias progressistas, no intuito de gerar expansão econômica. Nesse
caso, podemos novamente citar os decretos de redução do IPI apresentados na Tabela 2 como
exemplos dessas medidas. Além disso, a extrafiscalidade pode também ter um caráter punitivo,
no sentido de não incentivar o consumo de determinado produto (Lins, 2013), como é o caso
do cigarro, que tem alíquota de 300% (NCM 2402.20.00).
Vale comentar que o IPI não tem incidência sobre exportações. Por outro lado, esse
imposto não se restringe apenas às indústrias, ele também incide sobre estabelecimentos
“equiparados ao industrial”, como descrito no artigo 51 da Lei nº 5.172 (BRASIL, 1966). Dessa
forma, mesmo que não ocorra industrialização, ainda existe a incidência de IPI. O caso clássico
são as importações de produtos industrializados, como o caso de um varejista importando um
fogão: mesmo que ele apenas compre o produto acabado para revenda, haverá a incidência de
IPI. Essa ação pode ser considerada protecionista, pois a indústria local não será penalizada por
um imposto a que os itens importados não estariam sujeitos.
Avaliando as deficiências deste imposto, podemos citar questões por dois pontos de
vista: o do consumidor e o da indústria. Na visão do consumidor final, o IPI não é transparente,
já que sua base de cálculo só incide até a indústria. Assim, quando ocorre a compra no varejo,
não é possível identificar o quanto existe de imposto na fatura, já que o IPI não é destacado na
nota fiscal. No caso da indústria, a questão é no âmbito contencioso, pois a escolha do NCM de
um produto fica a critério da empresa, exigindo interpretação dentro das mais de 400 páginas
da TIPI para se chegar à alíquota do imposto e, ainda assim, exige uma constante avaliação,
pois novos decretos podem alterar de forma momentânea as alíquotas. Assim, cria-se um risco
de que a empresa seja questionada e obrigada a pagar a diferença entre alíquotas, incluindo
eventuais multas e juros de suas operações realizadas nos últimos cinco anos, como definido
pelo artigo 174 da lei 5.172 (BRASIL, 1966), período este que vale para qualquer disputa do
fisco com o contribuinte, e não apenas no caso do IPI. Por fim, o IPI é um imposto com uma
conceituação antiquada para os dias atuais, pois onera a industrialização e, como veremos mais
adiante, o Canadá fez uma reforma tributária nos anos 90 para extinguir um imposto similar.
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2.1.5 Outros Sistemas de Tributação no Brasil
2.1.5.1 Simples Nacional (Simples)
O Simples (Receita Federal, 2006) é um regime compartilhado de arrecadação,
cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
previsto na Lei Complementar 123 (BRASIL, 2006). Ele é facultativo e consolida todos os
impostos em uma única contribuição. Assim, além de substituir os impostos e contribuições
sobre o consumo que abordamos até aqui, ele também equivale aos impostos sobre renda e à
contribuição patronal previdenciária.
Segundo a lei complementar 155 (BRASIL, 2016), o recolhimento do imposto
através do Simples é feito em cobrança única e mensal, com base de cálculo no faturamento da
empresa. Após o pagamento, fica à responsabilidade da Receita Federal distribuir os valores
aos entes da Federação, conforme critérios preestabelecidos.
É importante destacar que todos os impostos das mercadorias e serviços comprados
pela empresa se transformam em custo. Optantes pelo Simples são microempresas, com
faturamento de até R$ 360 mil ao ano, ou Empresas de Pequeno Porte, com faturamento de até
R$ 4,8 milhões ao ano. A alíquota de imposto é progressiva, conforme faixas de faturamento
acumulado nos últimos 12 meses e setor de atividade da empresa, variando de 4% a 33%.
Considerando a lógica de gestão da receita governamental, vale ressaltar que a reforma
tributária estudada neste trabalho indica algo muito similar ao que é proposto pelo Simples,
como veremos mais à frente.
Por mais que o Simples tenha sido um avanço na redução da burocracia do
pagamento dos tributos, ele tem muitas limitações. Do lado do governo, o sistema simplificado
gera uma relevante renúncia fiscal, conforme apontado por Pascali (2018) em um estudo feito
com dados de 2014, que demonstra que a arrecadação do Simples foi 69 bilhões de reais menor
do que seria arrecadado através do cálculo de contribuição do Lucro Presumido, representando
25,6% de renúncia fiscal total do governo. Já Andrade (2010) ressalta que o Simples pode não
ser indicado para todos os casos em que a escolha é possível, recomendando que cada empresa
deve fazer um estudo para avaliar a melhor opção para seu negócio. Outro fator que parece ser
uma limitação para este tipo de arrecadação é a progressividade do imposto, que aumenta sua
alíquota conforme a empresa cresce. Apesar de não terem sido encontrados estudos específicos
sobre o tema, é possível dizer que, se, por um lado, o ônus da progressividade do imposto
incentiva a saída de empresas do Simples para os sistemas de Lucro Real ou Presumido
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(trazendo junto toda a complexidade dos impostos indiretos que já comentamos), por outro,
penaliza o crescimento da empresa e coloca uma carga adicional sobre o empresário para tomar
a decisão de qual o momento certo para deixar o sistema e partir para os modelos com limites
maiores de faturamento.
2.1.5.2 Zona Franca de Manaus (ZFM)
A ZFM merece uma revisão específica pela relevância que tem no setor de
eletrodomésticos, que tem algumas de suas linhas de produto com fabricação nacional exclusiva
neste polo industrial, como ar-condicionado (janela e split) e micro-ondas, por exemplo. De
modo geral, uma zona franca é uma região delimitada, em que não incidem os impostos de
importação convencionais. Em sua concepção, as zonas francas tiveram o objetivo de acelerar
o desenvolvimento de determinados locais e a industrialização do país (Teixeira, 2013).
No caso da ZFM, a redução do imposto de importação é de 88% sobre uma alíquota
que varia por item importado, mas as repercussões tributárias são ainda mais profundas. Dentre
as demais vantagens tributárias, destacamos a isenção de IPI e a subvenção de ICMS de 55%
ou 100%, dependendo do projeto apresentado à SUFRAMA (SUFRAMA, s.d.). No caso da
isenção de IPI, esta medida se torna de fato um benefício de custo para o produto final, já que
o imposto não irá incorporar no custo do varejo. Porém, no caso do ICMS, a subvenção
beneficia apenas a indústria instalada na região, pois se trata de uma subvenção, e a alíquota
cheia é destacada na venda, gerando crédito para o comprador. O produtor, porém, recolhe no
máximo 45% do valor para o estado do Amazonas.
Para que um projeto seja aprovado pela SUFRAMA e tenha acesso aos benefícios
descritos, existem diversos fatores. Para o objetivo deste trabalho vamos apenas nos concentrar
no conceito de que os benefícios são concedidos apenas para produtos que não tenham produção
em outras localidades do país. Este critério é importante, pois, caso qualquer produtor tivesse
acesso aos benefícios, a ZFM criaria uma competitividade desleal para os fabricantes instalados
em outros estados. Após um projeto ser aprovado, ele tem pré-requisitos a cumprir para manter
os benefícios durante um certo período de vigência. Após esse período, o processo de aprovação
deve ser feito novamente e estará sujeito a novas regras, que, no geral, são mais restritivas,
reduzindo o benefício de estar na região.
A contrapartida mais onerosa aos benefícios é o controle do Processo Produtivo
Básico (PPB), definido a partir da exigência do uso de um percentual de determinadas matériasprimas que tenham sido fabricadas na ZFM (SUFRAMA, s.d.). Afinal, sendo uma área de
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importação incentivada, foi criado este artifício para desenvolver a indústria de transformação
local, desincentivando empresas que apenas finalizam processos de montagem de produtos
importados (Júnior, 2014).
O tema da ZFM é relevante, pois possibilita uma avaliação do efeito regional que
uma Reforma Tributária nos moldes da PEC 45 irá causar, já que a reforma prevê eliminar boa
parte desses incentivos, como veremos mais adiante. Esta mudança de realidade demonstra a
importância de ações proativas por parte das empresas que estão instaladas nessas localidades
para se manterem competitivas. Avaliamos que o texto atual da PEC 45 ainda aborda o tema de
forma marginal. Embora comente sobre a importância do período de transição entre o modelo
tributário atual e o proposto, o qual teria importância “para que as empresas possam se adaptar
ao novo regime e não tenham seus investimentos atuais prejudicados” (BRASIL, 2019, p. 27),
não podemos subestimar a ruptura que esta alteração tem potencial de causar para empresas
instaladas em regiões incentivadas.
Se pelo lado dos negócios existem decisões a serem avaliadas, para os municípios
e estados também será necessário avaliar os impactos em suas receitas se eles não conseguirem
oferecer benefícios à altura das isenções existentes para as empresas instaladas, fazendo com
que polos produtivos se desloquem. Assim, o mesmo exercício de avaliação estratégica de
atuação parece ser necessário para o Estado promover negócios que tenham afinidade
competitiva com sua região.
2.2 Reforma tributária conforme a Proposta de Emenda à Constituição 45/2019 (PEC 45)
A PEC 45 (BRASIL, 2019) é um modelo de reforma tributária que propõe a
substituição dos cinco tributos incidentes sobre bens e serviços (PIS, COFINS, IPI, ICMS e
ISS) por um único imposto. Este processo considera uma fase de transição durante um período
de dez anos, de modo que os tributos seriam gradativamente substituídos até que se chegue a
um único imposto. A PEC 45, de autoria do Deputado Federal Baleia Rossi, tem como
referência a proposta de reforma tributária desenvolvida pelo Centro de Cidadania Fiscal
(CCiF), um think tank independente que tem o objetivo de contribuir para a simplificação do
sistema tributário brasileiro e para o aprimoramento do modelo de gestão fiscal do país.
A proposta tem como base um modelo de tributação com alíquota única de Imposto
sobre Valor Agregado4 (IVA). O IVA substituiria todos os impostos indiretos sobre o consumo

4

Também comumente conhecido por seu termo em Inglês: Value Added Tax (VAT).
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de produtos e serviços. Dentre as características de um IVA moderno, o CCiF destaca a
isonomia, propondo um imposto neutro e não cumulativo, cobrado em todas as etapas da cadeia
de valor. Assim, cada empresa teria garantia de crédito dos impostos pagos pelos elos anteriores
e o total de impostos seria transparente para o consumidor final. Outros fatores relevantes que
a PEC 45 traz são: (1) a base ampla de incidência do imposto, que se aplicaria para todos os
serviços e produtos; (2) a aplicação do princípio do destino, definindo, assim, os entes da
federação de destino como o local de recebimento do imposto recolhido; e (3) a temporalidade
do crédito do imposto nas compras da empresa como imediata, ou seja, o crédito gerado a partir
das compras ou investimentos, reduzindo o saldo a pagar ou gerando restituição em forma
monetária em casos de empresas majoritariamente exportadoras ou em momentos de
investimento. É importante ressaltar também que, no caso de devolução monetária, o CCiF
indica que o governo deveria ter um prazo de 60 dias para a restituição, de forma a evitar que o
crédito tenha que ser pago antes de o imposto ser efetivamente recolhido ao Estado (CCiF,
2019).
No mesmo documento, o CCiF ainda define o nome do novo imposto nos moldes
do IVA, denominado de Imposto Sobre Bens e Serviços (IBS), que terá alíquota final única,
embora não contemple seu montante. Este imposto será formado a partir da somatória de três
alíquotas, sendo elas representadas pela parcela de arrecadação Federal, Estadual e Municipal,
na qual cada responsável legal terá autonomia para definir suas alíquotas, segundo limites legais
do respectivo ente da Federação definidos na PEC 45, respeitando, assim, a autonomia dos entes
federativos.
Vale ressaltar que a PEC 45 define que estados e municípios tenham liberdade para
efetuar alteração regional da alíquota mediante lei específica aprovada pelo ente federativo que
tem intenção de renunciar ou majorar sua parcela da alíquota. Dessa forma, evita-se qualquer
tipo de incentivo unilateral e oculto entre empresas e governos. Ou seja, teríamos alíquotas
distintas por localidade; porém, uma alíquota única em uma determinada cidade, onde todos os
produtos e serviços estariam sob o mesmo percentual de imposto. A proposta ainda prevê a
criação de um comitê gestor nacional para gerir a complexa tarefa de repassar as receitas para
os entes da federação e os créditos para as empresas, quando cabíveis.
Como mencionado acima, todo o processo de transição para a implementação da
PEC 45 levará dez anos para ser concluído. Nos dois primeiros anos, apenas a alíquota Federal
será aplicada, com um percentual de 1%, reduzindo-se proporcionalmente a COFINS para
equalização de receitas. Este artifício irá permitir uma melhor dimensão do potencial de
arrecadação e definição da alíquota do IBS. Do terceiro ao nono ano, teremos faixas de transição
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para redução das alíquotas atualmente vigentes, regredindo 1/8 ao ano, até que se extingam os
impostos atuais. O processo inverso, de progressão, ocorrerá na alíquota do IBS até ele se tornar
o único imposto sobre o consumo. Nesse período, serão feitos ajustes nas alíquotas que compõe
o IBS com o intuito de manter a receita de cada ente da Federação. Este período de transição se
mostra importante também para os contribuintes, que terão de ajustar seus preços para a nova
realidade. Além disso, ajustes relacionados com perda de benefícios fiscais, que hoje permitem
uma operação competitiva entre as empresas, podem torná-la economicamente inviável (CCiF,
2019).
A PEC 45 também define uma nova abordagem para a questão de essencialidade
comentada anteriormente. Por tratar todos os produtos e serviços com uma única alíquota, a
reforma direciona mecanismos de transferência de renda para recompor poder de compra de
famílias carentes que tem grande parte de seu consumo vinculados a produtos que atualmente
são menos tributados. A lógica de como essa transferência de renda será feita ainda não foi
definida, mas segundo o CCiF, temos tecnologia suficiente para entregar modelos que
devolvam exatamente o que a família consumiu de imposto, via recomposição de renda com
valor fixo, ou via cartão cupom-alimentação (CCiF, 2018), por exemplo.
Também é importante comentar que o sistema tributário atual tem forte vínculo ao
conceito de essencialidade, como vimos, principalmente representado pelo IPI. Pode parecer
inadequado abrir mão dessa lógica que tenta combater a regressividade5 dos impostos sobre o
consumo, mas, segundo estudo feito por Feria, essa lógica, que a autora chama de “modelo
Europeu de IVA” (Feria, 2020) não combate a regressividade. A autora argumenta que pessoas
com mais renda também passam a consumir mais dos itens desonerados de impostos por serem
considerados essenciais, e reforça que qualquer renúncia fiscal tira recurso dos que mais
dependem do Estado. Nesse sentido, Feria explica: “Se eu ganho 100, eu consumo os 100 em
produtos essenciais. Se eu ganho 1000, eu consumo 1000, mas eu não consumo 900 em
produtos de luxo. Eu passo a gastar mais em produtos essenciais.” (Feria, 2020) e cita exemplos
como consumo de alimentos mais refinados e caros ou o maior consumo de eletricidade,
fazendo com que a desoneração beneficie quem consome mais e tem maior poder aquisitivo.
Outros exemplos de itens popularmente desonerados citados pela autora são: livros, educação,
cultura e saúde, os quais são mais consumidos exatamente pelas parcelas mais ricas da

5

A regressividade é um conceito contrário à progressividade do imposto. Assim, podemos exemplificar o Imposto
de Renda de Pessoa Física como sendo progressivo, pois tributa com alíquotas maiores contribuintes que têm renda
maior. Já no caso da regressividade seria a constatação de que uma pessoa carente acaba pagando mais imposto
sobre o consumo em relação a sua renda total do que uma pessoa com renda maior.
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população. Dessa forma, a PEC 45 se apresenta como contrária a uma lógica eficiente de
cobrança de impostos em relação ao consumo.
A PEC 45 propõe ainda um segundo imposto federal seletivo com moldes
extrafiscais, que teria incidência apenas na fabricação de produtos, e passaria a incorporar o
custo nos elos seguintes da cadeia de valor. Esse imposto seria utilizado para desestimular o
consumo de itens como cigarro e bebidas alcoólicas.
A partir dos conceitos apresentados, podemos reconstruir o modelo de cadeia de
valor na Tabela 4, com base no IBS de 25% e verificar como a tributação ficará mais simples,
objetiva e transparente após a reforma ter finalizado seu período de transição.
Tabela 4
Exemplo teórico do imposto indireto IBS

Nota. Fonte: o próprio autor

Por fim, uma última disposição da PEC 45 é importante de ser mencionada. A
proposta indica um caso em que impostos sobre despesas da empresa não seriam passíveis de
crédito para efeitos de não cumulatividade. Segundo a reforma, itens de consumo pessoal de
funcionários ou de proprietários devem ter os tributos incorporados aos custos e despesas da
entidade, para garantir que empresários não iriam incorporar custos pessoais para redução de
impostos a pagar, ou mesmo que não se creditariam de despesas relacionadas com benefícios
dados a funcionários como parte de sua remuneração.
2.2.1 Minuta de Lei Complementar do IBS
Durante o desenvolvimento deste trabalho, o processo de avaliação da reforma
tributária analisada foi evoluindo, fazendo-se necessário comentar sobre a Lei Complementar
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do IBS, a qual será responsável por transcorrer os aspectos operacionais do novo sistema
tributário, apesar das diretrizes para a reforma serem definidas pela PEC 45.
O tema da Lei Complementar do IBS foi tratado em seminário online do Núcleo de
Estudos Fiscais da FGV Direito SP (2020), no qual fica claro o cuidadoso critério na seleção
dos termos jurídicos para que o legado do sistema tributário atual não contamine a interpretação
do novo sistema. Segundo o Professor Eurico Santi e Melina Lukic, que apresentam o estudo
desenvolvido por eles e outros pesquisadores do CCiF, o texto inicial que fala do fato gerador
do IBS foi feito evitando ressignificar definições tributárias conhecidas, possibilitando, dessa
forma, que a reforma seja de fato longeva. Assim, foi evitado o uso de palavras como
fornecimento, transação, aquisição ou operação, que já são utilizadas no histórico contencioso
brasileiro. Lukic apresenta o termo escolhido para a definição do fato gerador do IBS como
sendo negócio jurídico. Este termo representa a base ampla do imposto que deverá incidir sobre
todos os serviços, bens materiais e imateriais, incluindo as concessões e direitos.
Ainda no seminário foi apontada a necessidade de desenhar a atuação da futura
Agência Tributária Nacional, para que se garanta sua competência na gestão da não
cumulatividade e as devidas restituições de impostos para empresas que tenham mais créditos
do que débitos. Dessa forma, a alternativa indicada para o recolhimento do imposto e a
consequente concessão do crédito para a entidade compradora seria realizar o pagamento ao
fornecedor por transação bancária com Split Payment. Esta operação poderá segregar o valor
da venda de forma a enviar ao fornecedor o valor líquido de impostos, e o imposto seria enviado
diretamente à Agência.
2.3 Outros modelos de tributação indireta
Valendo-se da janela de oportunidade, dado que a Reforma Tributária ainda não havia
sido aprovada no Brasil até a publicação deste trabalho, nesta sessão trazemos alguns outros
exemplos teóricos ou aplicados de IVA e também vamos avaliar a representatividade global do
IVA entre os tributos, para avaliar se o Brasil está caminhando no sentido correto a partir das
alterações propostas na PEC 45.
Segundo Domingue (2000), a principal alternativa ao IVA clássico, o qual gera créditos
nas compras e débitos nas vendas, seria o Imposto sobre Transferências de Empresas 6(BTT).
Este modelo de tributação de alíquota única é utilizado no Japão e tem como principal benefício

6

Tradução própria para o termo Business Transfer Tax.
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a simplicidade administrativa. De acordo com essa lógica tributária, todos os meses as empresas
fazem um balanço entre faturamento e compras, de forma que a alíquota do imposto é aplicada
sobre o saldo marginal. A consultoria Deloitte, em um relatório sobre o BTT (2017), descreve
o processo de alteração de parte da simplicidade do modelo tributário, implementando duas
alíquotas diferentes entre os produtos, sendo que a alíquota única de 8% passou a ser aplicada
apenas aos produtos de primeira necessidade, como alimentos comprados no mercado e bebidas
não alcoólicas, enquanto os outros itens passam a ter alíquota de 10%. Outro fato relevante
apresentado é que todos os produtos expostos no varejo devem ter seus preços incluindo os
impostos. Também é importante comentar que, por mais que a mecânica do BTT seja diferente
do IVA, seu efeito é o mesmo, mantendo a isonomia, não cumulatividade e transparência para
o consumidor final. A única divergência é que o crédito não é necessário, já que a base de
cálculo é exatamente o valor agregado por determinado elo da cadeia de valor, e não seu preço
de venda.
Um outro modelo teórico, também apresentado por Domingue (2000) apud
Kesselman, 1994, define que todo o valor agregado de uma empresa em sua cadeia produtiva
poderia ser aproximado pelos custos com salários pagos na empresa. Esta seria, então, a base
de cálculo para os impostos, de acordo com este modelo que propõe um recolhimento dos
tributos pelos funcionários, e não pelas empresas. Segundo o autor, essa medida contribuiria
para que as empresas não evitassem contratar funcionários por conta de encargos. Ainda que a
discussão de tributação com base na mão de obra pudesse fazer sentido nos anos 1990, hoje
estaria defasada por conta da evolução dos modelos de negócio, como por exemplo os negócios
digitais ou a maior automação industrial. Este modelo parece nunca ter saído do papel, mas
mostra a importância da revisão periódica dos modelos de tributação, para que se adequem às
necessidades da sociedade do momento.
Domingue ainda avalia uma alternativa que seria a não utilização de impostos
indiretos na tributação, ou seja, todos os impostos seriam progressivos a partir da renda ou
propriedade dos cidadãos. Porém, essa lógica poderia ter um efeito colateral: grandes pagadores
de impostos buscariam fazer manobras fiscais para que sua renda fosse tributada em outros
países (Domingue, 2000). Assim, por mais que a tributação sobre consumo possa ter efeito
regressivo, parece ser mais interessante tratar este problema com medidas de transferência de
renda, como propõe a PEC 45, do que abrir mão do modelo.
Avaliando a representatividade mundial do IVA, podemos ver, a partir do estudo
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD, 2020), que os
impostos sobre consumo são uma tendência mundial, levando grande parte dos países a esse
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modelo nas últimas décadas (Figura 3). Na Figura 4, podemos avaliar a abertura percentual
histórica de cada tipo de imposto na média global: vemos uma ligeira redução na participação
de imposto sobre renda de pessoas físicas, uma grande redução de impostos sobre produtos e
serviços específicos e um aumento amplo do IVA sobre consumo .
Figura 3
Países com IVA 1960 – 2018

Nota. Fonte: OECD (2020, apud Fabiola Annacondia, 2019). Consumption Tax Trends 2020: VAT/GST and
Excise Rates, Trends and Policy Issues, OECD Publishing, Paris

Figura 4
Evolução da proporção de impostos como percentual do total de impostos

Nota. Fonte: OECD (2020). Consumption Tax Trends 2020: VAT/GST and Excise Rates, Trends and Policy
Issues, OECD Publishing, Paris
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Vale ressaltar que o estudo da OCDE não contempla o Brasil, já que o país não faz
parte do grupo. E trazendo o conceito apontado por Lukic (FGV, 2020), apud Varsano (2020),
os impostos sobre consumo brasileiros são Pseudo-IVAs. Assim, se fôssemos agrupar nossos
impostos atuais sobre o consumo nas nomenclaturas escolhidas pelo órgão, eles estariam todos
no grupo de “Impostos sobre bens e serviços específicos”. Este seria um artifício tributário
válido, mas, como podemos ver, não é o benchmark global da tributação sobre o consumo,
embora possa ser válido como uma exceção ao IVA para cumprir papel extrafiscal, como bem
aponta a PEC 45, conforme comentamos anteriormente.
2.4 Elasticidade de preços e efeito dos impostos em modelos de precificação
Como apontado por Elzinga (2016), o conceito de elasticidade de preços foi
inicialmente introduzido por Alfred Marshall (1842-1924), que desenvolveu o conceito a partir
da interpretação das curvas de oferta e demanda. Alfred Marshall aponta que toda demanda
industrial é uma especulação de lucros projetados, mas, no longo prazo, toda a demanda
industrial pode ser interpretada como demanda do consumidor, pois é ele quem irá pagar pelo
bem (1980). Assim, o consumidor final é o principal gerador da elasticidade pela ótica de
demanda, mesmo na indústria.
Vale ressaltar que existem mercados que são mais ou menos influenciados pela
elasticidade da demanda. Os mercados mais influenciados são conhecidos por terem
Competição Perfeita, na qual respondem instantaneamente a uma alteração de preços (Garrison,
1996). O caso oposto seria um mercado com Competição Imperfeita, no qual a demanda não se
alteraria com movimentos de preços. O que se conhece no estudo da elasticidade são os
mercados reais, os quais não se enquadram inteiramente em um desses conceitos, mas sim em
um grande espetro entre esses dois conceitos, como veremos no modelo de regressão usado
para avaliar cada conjunto de produtos foco do estudo, os quais reagem de forma particular às
mudanças de preços.
Outro fato relevante se refere ao modelo de precificação. Existem diversos modelos
que são utilizados para que empresas sejam cada dia mais competitivas em seus mercados de
atuação, com destaque para os modelos computacionais, nos quais é possível gerar preços
virtualmente únicos para cada compra, principalmente tratando-se de vendas online. Porém,
ainda, o preço baseado no custo é fundamental para balizar o limite da estratégia de preços. Ou
seja, a partir do momento em que o custo aumenta, as empresas ajustam seus modelos e isso
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em algum momento é repassado para o consumidor final. Neste caso, o melhor exemplo é a
própria inflação geral de preços.
Assim, pensando no caso dos impostos, lembramos que o estudo do impacto do
custo dos impostos indiretos sobre o preço do produto vendido vem de longa data. O conceito
foi apontado por Lindholm (1970) apud Due 1963, que compara o efeito da existência ou não
dos impostos indiretos no preço dos produtos. Seu estudo indica que os impostos indiretos
fazem o preço dos produtos aumentar, apontando que produtos sem esses impostos têm preços
reduzidos. Assim, podemos interpretar os impostos sobre o consumo como custos gerados ao
longo da cadeia de valor que acabam sendo repassados para o consumidor por meio do preço.
Esta lógica de ajuste de preços também é comentada no estudo do CCiF (2019), ao
apontar os motivos da importância de um período de transição entre o modelo tributário atual e
a nova proposta, já que a “mudança de modelo afeta os preços relativos, e é necessário um prazo
para que os consumidores e as empresas se ajustem à nova realidade”. Produtos que hoje estão
com uma alíquota de impostos totais abaixo da média terão um aumento no custo de imposto,
já produtos que hoje estão com uma alíquota de impostos totais acima da média, terão uma
redução no custo de impostos.
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3 METODOLOGIA
Com o intuito de responder à pergunta de pesquisa (qual o impacto esperado no
volume de vendas de uma indústria de linha branca, a partir do efeito potencial nos preços dos
produtos, com a implementação da proposta de reforma tributária brasileira), foi desenvolvido
o estudo de caso a partir dos dados coletados das vendas dessa indústria e, a partir desses dados,
foram gerados modelos estatísticos para que os volumes projetados fossem calculados a partir
dos preços pós-reforma.
3.1 Coleta de dados e definição das variáveis
Como comentado na introdução deste trabalho, a amostra da pesquisa abrangeu os
modelos de eletrodomésticos de grande porte de um determinado fabricante e o modelo
estatístico usado foi único para esta amostra. Porém, a base de dados foi segregada em grupos
para que cada equação possa representar melhor o comportamento do volume de vendas
daquele grupo. Esta escolha foi baseada em dois conceitos: perfil de demanda e efeito das
alíquotas atuais no preço para o cliente final, dentro do perfil de demanda.
Considerando, primeiramente, apenas o perfil de demanda, foi utilizado um atributo
do modelo vendido chamado de Linha de Produto, o qual agrupa modelos que estão dentro de
um único tipo de demanda comercial. Esta tratativa foi necessária, pois não faria sentido para
o estudo analisar vendas de refrigeradores junto com lavadoras de roupa, afinal os produtos não
são substitutos, ou seja, quando um consumidor está em busca de um refrigerador o preço de
uma lavadora de roupas não tem interferência em sua decisão.
Já do lado do efeito da alíquota de impostos no preço desta Linha de Produto, foram
avaliadas algumas hipóteses. Na primeira delas, o Estado de venda seria segregado em equações
por estado, pois o ICMS tem influência sobre a relação de localidade. Essa consideração, porém,
foi refutada de forma econômica, pois no horizonte de uma venda para o consumidor final, as
outras localidades não influenciam no preço regional. Assim, foi identificado o NCM7, fator de
definição do IPI, como uma segunda chave de agrupamento, dado que dentro de algumas Linhas
de Produto, existem diferentes alíquotas de IPI, gerando efeitos de impostos distintos em uma
mesma localidade para a mesma Linha de Produto.

7

Como comentado na seção em que foi descrito o IPI, a sigla NCM se refere ao agrupamento de produtos da
Nomenclatura Comum do Mercosul.
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Referente à coleta de dados é importante destacar que, mesmo o estudo sendo feito
para atender à perspectiva estratégica da indústria, todos os dados foram coletados ou estimados
com perspectiva na venda para o consumidor final pelo varejo. Além disso, foram excluídas da
análise as vendas de produtos importados. Os dados descritos a seguir foram coletados de 54
meses de vendas entre os anos de 2015 e 2019, conforme parâmetros descritos a seguir:
(1) Variável dependente: Volume de vendas
O volume vendido por modelo foi obtido a partir de duas fontes de dados distintas.
A primeira delas se refere às vendas online que a própria indústria estudada fez para seus
consumidores finais. Já no caso das vendas efetuadas por varejistas parceiros, o volume foi
obtido a partir de uma base de dados enviada pelos varejistas, de forma que a indústria tenha
possibilidade de identificar a performance de seus produtos nos diversos pontos de venda. Nos
dois casos, a informação do registro tem algumas características da venda, como data e estado
do cliente.
(2) Variável independente: Preço de venda unitário bruto
Para esta coleta de dados foram utilizadas três metodologias diferentes.
Similarmente ao volume, a primeira fonte de dados foram as vendas online da indústria
analisada, de forma que temos o preço bruto real utilizado em cada transação. Já nos casos de
vendas realizadas por varejistas, existem duas possibilidades: a primeira é o varejista enviar os
dados dos preços praticados juntamente com o volume; a segunda, para os casos em que essa
troca de informação não existe, foi utilizada uma base gerada internamente à indústria a partir
dos promotores de vendas que apuram periodicamente qual o preço anunciado em seus pontos
de vendas cobertos pela pesquisa.
(3) Estimativa de impostos indiretos totais
Para que seja possível projetar o impacto de uma mudança de alíquota de imposto,
antes de tudo é necessário saber a qual alíquota o produto está sendo submetido no momento
atual. Desta forma, foram utilizadas duas metodologias distintas para esta mensuração:
(I) Para as vendas online da indústria, tivemos acesso ao valor unitário dos
impostos (PIS, COFINS, IPI e ICMS). Vale destacar que no caso do ICMS foi
usada a alíquota sem nenhum tipo de subvenção tributária e respeitando o custo
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gerado pela ST, quando esta realidade se aplica. Assim, o percentual de
imposto atual foi feito a partir da equação:
Alíquota atual = Custo total de impostos unitário / Preço de venda unitário
(II) Para todas as outras vendas feitas por varejistas parceiros, seguimos o roteiro
abaixo para estimar o custo de cada imposto:
(i) No caso do IPI tivemos acesso ao custo efetivo unitário, já que a
venda da indústria é o fim da cadeia de valor deste tributo;
(ii) No caso do ICMS foi utilizada a alíquota interna do estado de
destino da mercadoria;
(iii) No caso do PIS e da COFINS, consideramos que todos os varejistas
estão sob o regime não-cumulativo e, assim, a alíquota foi de 9,25%.
É importante ressaltar que a partir desta metodologia, algumas aproximações foram
feitas na mensuração das alíquotas, já que, por conta da complexidade do modelo tributário
atual, não seria plausível tentar reproduzir as alíquotas reais de cada faturamento em um grau
mais preciso do que foi proposto. Assim, as aproximações utilizadas foram: a não consideração
do Simples Nacional ou do Lucro Presumido; o efeito da ST que eventualmente pode gerar o
pagamento de ICMS sobre uma base divergente do preço real da venda; eventuais subvenções
de ICMS, que por mais que possam ser relevantes, não foi encontrada uma fonte de dados para
esta estimativa; todas as alíquotas foram consideradas sem nenhum tipo de bitributação, dado
que temos evidências de que as empresas estão se valendo da decisão do STF, a favor do
contribuinte sobre este caso; e foram desconsiderados quaisquer resíduos de impostos
cumulativos ao longo da cadeira de valor, sendo que o mais relevante neste caso é o ISS.
Alíquota atual = [(Custo IPI unitário / 8 Preço de venda unitário líquido) +
Alíquota interna de ICMS + 9,25%]

8

Preço de venda unitário líquido = [Preço Praticado /( 1 + Alíquota interna de ICMS + 9,25%)] - Custo IPI unitário
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3.2 Tratamento dos dados para cálculo da regressão
Inicialmente os dados passaram por um processo de crítica, com o objetivo de
remover vendas consideradas com preços transacionais atípicos, segundo o critério do diagrama
de caixas (ou boxplot), sendo o processo aplicado aos preços de venda observados por ano,
estado e modelo do produto.
Após o processo de crítica, foi realizado um agrupamento dos dados somando todos
os volumes de vendas para o qual foi praticado um preço e alíquota específica no determinado
ano e para cada NCM. Logo, cada linha do conjunto de dados representa o volume total de
vendas para um dado preço e alíquota, no respectivo ano e para a respectiva NCM, apresentado
na Tabela 05. Esta formatação de dados foi utilizada para que fosse possível a análise
exploratória dos dados, como será apresentado na seção de Resultados.
A escolha desta tratativa de dados se deu pela falta de uma única frequência de
leitura das vendas. Ou seja, a base de dados é ampla e, nos casos em que existe troca de dados
entre varejo e indústria, a leitura do volume, contendo eventualmente o preço, era semanal,
quinzenal ou mensal. Assim, foi decidido que seria mais importante tratar o dado para que ele
fosse lido sem viés de frequência de leitura, em vez de limitar a análise aos dados mais
granulares, arriscando perder dados relevantes.
Tabela 5
Visão de uma amostra dos dados usados nas análises exploratórias
ano

ncm

2015
2015
2015
2015
2015
2019
2019
2019
2019
2019
2019

NCM 1
NCM 1
NCM 1
NCM 1
NCM 1
NCM 13
NCM 13
NCM 13
NCM 13
NCM 13
NCM 13

preco_venda

Alíquota %

volume

437
437
437
437
437
4774
4774
4774
4774
4774
4774

16,30
18,68
20,61
20,72
20,74
23,49
23,53
25,01
28,65
29,67
31,65

2284
1
8
51
17
14
16
1
18
56
3
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4 RESULTADOS
4.1 Análise exploratória
A partir do agrupamento de dados, é possível avaliar na Tabela 6 que algumas
NCMs apresentam um tamanho amostral muito mais relevante que outras, fazendo com que o
resultado dos casos com menor disponibilidade de dados tenha que ser avaliado com maior
cuidado, dado que o preço é a única variável a ser estudada por esta análise. Mesmo que de
forma independente uma NCM com menor disponibilidade de dados tenha suas limitações, ela
se faz válida quando utilizada de forma consolidada para avaliação do efeito no volume global
de vendas da indústria estudada, como veremos mais à frente.
Tabela 6
Distribuição da contagem dos diferentes preços de vendas e alíquotas praticados por ano e
segundo as NCMs estudadas
NCM
NCM 1
NCM 2
NCM 3
NCM 4
NCM 5
NCM 6
NCM 7
NCM 8
NCM 9
NCM 10
NCM 11
NCM 12
NCM 13

2015
835
50
328
634
248
45
167
121
97
261
71
195
482

2016
1242
173
345
871
351
45
163
118
131
345
72
265
597

2017
1822
504
328
1936
476
154
222
123
237
824
71
384
692

2018
2132
686
334
2110
504
156
237
185
230
862
72
433
1011

2019
2059
371
310
2785
732
185
364
208
195
1056
91
455
667

Avaliando a Figura 5, vemos que o Log(Volume) apresenta no geral uma
distribuição similar ao longo dos anos, porém com uma concentração de casos atípicos
normalmente no quadrante superior. Avaliamos estes casos como vendas com volumes maiores,
atrelados a preços com desconto.
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Figura 5
Diagrama de caixa do Log(volume) por ano e segundo NCMs estudadas

Avaliando a Figura 6, vemos que de modo geral existe uma linha de tendência dos
preços médios subirem ao longo do tempo, o que é esperado, dada a inflação de preços.
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Figura 6
Diagrama de caixa do Preço de venda por ano e segundo NCMs estudadas

Avaliando a Figura 7, vemos que as alíquotas de imposto têm uma distribuição
relativamente grande. Isso se explica porque uma parcela dos dados (vendas online da indústria)
foi coletada com os valores reais de impostos, enquanto o restante dos dados teve sua alíquota
estimada, conforme comentado na metodologia.
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Figura 7
Diagrama de caixa da alíquota por ano e segundo NCMs estudadas

Avaliando a Figura 8, vemos gráficos de dispersão do Log(Volume) com o Preço
de venda, sem a distinção do ano da venda. Esta abordagem foi utilizada para gerar as equações
de regressão, como veremos à frente. Assim, a reta de tendência é uma boa representação
gráfica da elasticidade calculada.
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Figura 8
Diagrama de dispersão entre o Preço de venda e o logaritmo natural do volume segundo as
NCMs estudadas

4.2 Modelagem estatística: Modelo de regressão linear simples
Para mensurar o impacto do preço venda sobre o volume total de vendas, foi
considerado um modelo de regressão linear simples, com transformação Box-Cox do volume
total, buscando corrigir possíveis problemas de aderência do modelo aos dados, no que diz
respeito aos seus pressupostos de normalidade e variância constante (homocedasticidade),
verificados via testes de normalidade e de homocedasticidade, respectivamente. A equação a
ser estimada considera a seguinte relação:
Box-Cox(volume total) = Constante + 𝛽 Preço de venda + 𝜖,
em que:
volume total! − 1
, se 𝜆 ≠ 0 ;
Box-Cox(volume total) = )
𝜆
log(volume total) , se 𝜆 = 0
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•

Volume total: representa o volume total de vendas realizadas para um determinado
preço transacional/venda, independente do ano em que a venda ocorreu;

•

Constante: representa a média global Box-Cox transformada, sem efeito do Preço de
venda;

•

β: representa a influência do preço de venda sobre o volume total Box-Cox transformado;

•

ϵ: representa o termo de erro, o qual é assumido ter distribuição Normal com média zero
e variância constante, denotada por σ - variância do erro;

•

λ: representa a constante da transformação Box-Cox. Essa quantidade é estimada e
verificada a hipótese de sua igualdade com a nulidade considerando o método proposto
por Box e Cox (1964).
Com base nessa equação, foram gerados os modelos de regressão linear simples

apresentados na Tabela 7. A partir da interpretação das equações, fica clara a correlação
negativa entre preço e volume de vendas a partir dos valores de β negativos para todas as NCMs.
Ainda que não seja possível interpretar de forma direta a elasticidade a partir do β, pois cada β
está condicionado pela transformação Box-Cox, podemos comparar os valores entre NCMs, de
forma a avaliar que a NCM 8 tem mais sensibilidade ao preço do que a NCM 4, por exemplo.
Vale ressaltar que existem casos em que o Valor-p apresenta valores relativamente altos; porém,
essas equações não foram desconsideradas, pois terão seu papel na visão do efeito geral
consolidado e também pelo fato de este estudo não se propor a extrapolar a análise e estimar
vendas fora da empresa estudada.
Tabela 7
Resumo do modelo de regressão linear simples estimado
NCM
NCM 1
NCM 1
NCM 2
NCM 2
NCM 3
NCM 3
NCM 4
NCM 4
NCM 5
NCM 5
NCM 6

Termo
Constante
Preço de venda
Constante
Preço de venda
Constante
Preço de venda
Constante
Preço de venda
Constante
Preço de venda
Constante

Estimativa
3,2479
-0,0004
3,2352
-0,0005
5,2779
-0,0013
3,8868
-0,0002
4,6932
-0,0009
6,2838

Erro padrão
0,0596
0,0000
0,1049
0,0001
0,2944
0,0002
0,0663
0,0000
0,2018
0,0001
0,7161

Estatística de teste
54,4845
-8,9512
30,8344
-4,9978
17,9285
-6,0470
58,6175
-11,6860
23,2562
-6,5620
8,7754

Valor-p
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
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NCM
NCM 6
NCM 7
NCM 7
NCM 8
NCM 8
NCM 9
NCM 9
NCM 10
NCM 10
NCM 11
NCM 11
NCM 12
NCM 12
NCM 13
NCM 13

Termo
Preço de venda
Constante
Preço de venda
Constante
Preço de venda
Constante
Preço de venda
Constante
Preço de venda
Constante
Preço de venda
Constante
Preço de venda
Constante
Preço de venda

Estimativa
-0,0013
4,2511
-0,0004
8,0247
-0,0021
3,6173
-0,0003
5,4106
-0,0011
3,8591
-0,0007
3,6991
-0,0004
3,3566
-0,0003

Erro padrão
0,0004
0,2735
0,0001
0,5484
0,0003
0,6780
0,0006
0,1461
0,0001
1,2154
0,0006
0,1936
0,0003
0,0897
0,0000

Estatística de teste
-3,6641
15,5448
-2,8367
14,6338
-8,1284
5,3352
-0,5662
37,0215
-14,1226
3,1751
-1,0488
19,1041
-1,1577
37,4298
-8,1855

Valor-p
0,0003
< 0,0001
0,0047
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
0,5715
< 0,0001
< 0,0001
0,0018
0,2959
< 0,0001
0,2473
< 0,0001
< 0,0001

A partir das equações, foram feitas análises de projeção do volume de vendas
considerando como se toda a mudança tributária ocorresse imediatamente, sem o período de
transição de 10 anos que a PEC 45 sugere. Foi utilizada essa estratégia para que a análise possa
ser uma ferramenta para a empresa direcionar esforços de pesquisa e desenvolvimento, gerando
novos projetos alinhados com este novo mercado competitivo que surgirá com a mudança
regulatória tributária totalmente implementada.
Como até o momento da publicação deste trabalho a reforma ainda não tinha sido
aprovada, não sabemos qual será a alíquota proposta. Como o Centro de Cidadania Fiscal sugere
uma alíquota de 25% (2019, p. 16), esta referência foi usada como alíquota central do estudo,
o qual foi repetido para um conjunto inteiro de alíquotas entre 20 e 31%.
Como comentado, todo imposto sobre o consumo tem como característica básica o
repasse direto ao preço de venda da mercadoria. Assim, para se chegar ao preço unitário bruto
pós reforma, utilizamos o preço unitário líquido e acrescentamos a alíquota pós reforma.
Preço pós reforma = [Preço Praticado /( 1 + Alíquota atual)] * (1+ Alíquota pósreforma%)
Portanto, estimado o modelo com base nos dados obtidos a partir do Preço pós-reforma,
projeta-se o volume total através da inversa da transformação Box-Cox do volume com os
novos preços de venda, o qual chamamos de Volume de Vendas Projetado. E, para que este
resultado seja comparável, foram aplicados os preços originais das vendas na mesma equação
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em que fosse identificada a parcela do volume que é explicada pelo preço, o qual chamamos de
Volume de Vendas Predito. A variação entre Volume Projetado e Volume Predito é o efeito
esperado no volume de vendas para cada conjunto de NCM.
Segundo os resultados da Tabela 8, observamos o efeito no volume de vendas esperado
quando toda a amostra é submetida ao imposto médio de 30.05%. Assim, casos que têm maior
efeito de aumento de carga tributária atrelados com maior efeito de elasticidade (β menor que
seus pares), têm um efeito de queda no volume mais acentuado. Como exemplos, podemos citar
as NCM 8 e 3. Em outros casos, o preço tem pouco efeito sobre o volume. São casos que têm
β mais próximos de zero, como a NCM 4. Ainda, vale ressaltar casos em que a distribuição de
alíquotas dentro da NCM é grande o suficiente para que o volume projetado seja menor que o
volume predito, mesmo com uma aparente redução de alíquota média, como o NCM 11.
Tabela 8
Preço médio, alíquota média, alíquota média geral (todas NCM’s), volume total de vendas,
volume total de venda predito pelo modelo (Volume total predito) e volume total de vendas
projetado considerando o preço de venda pós-reforma (assumindo a alíquota média geral)

NCM
NCM 1
NCM 10
NCM 11
NCM 12
NCM 13
NCM 2
NCM 3
NCM 4
NCM 5
NCM 6
NCM 7
NCM 8
NCM 9

Preço
médio
977,7
1554,1
1753,3
530,7
1610,9
847,8
1071,1
2413,6
1319,7
1839,9
1769,6
1801,7
1143,5

Alíquota
média
28,30
31,46
35,62
26,95
29,89
25,93
26,59
30,84
31,40
32,34
30,49
23,60
31,73

Alíquota
média
geral
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05

Volume
total de
vendas
observado
3063,8
3858,8
169,9
1927,2
489,5
627,3
822,0
5416,5
2448,0
969,5
680,9
189,6
933,0

Volume
total de
vendas
predito
126,787
195,882
3,344
73,286
45,852
26,492
61,172
274,404
97,732
36,540
46,671
87,539
28,782

Volume
total de
venda
projetado
123,866
191,914
3,307
71,246
43,711
25,117
51,809
266,665
91,389
31,567
44,732
49,406
28,634

Predito Projetado
-2,9213
-3,9688
-0,0375
-2,0400
-2,1411
-1,3750
-9,3632
-7,7384
-6,3429
-4,9728
-1,9393
-38,1330
-0,1477

%
-2,3041
-2,0261
-1,1214
-2,7837
-4,6696
-5,1903
-15,3064
-2,8201
-6,4900
-13,6092
-4,1552
-43,5612
-0,5131

Ao abordarmos o efeito médio geral no volume da indústria estudada a partir da
soma dos volumes projetados por NCM, temos a relação esperada de elasticidade pois, como
já comentado, todos os β são negativos. Assim, conforme Figura 10, é possível avaliar que o
volume de vendas aumenta conforme a alíquota pós-reforma é reduzida. Neste caso,
comparando o volume projetado total com alíquota de 30% (1.023 mil unidades) com o
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volume projetado total com alíquota de 25% (1.100 mil unidades), é estimado que o volume da
indústria tenha um aumento de vendas de 7,4%.
Figura 10
Volume total de vendas projetados para todas NCMs supondo alíquotas pós-reforma entre 20%
e 31%

É importante reforçar a compreensão da Figura 10, pela qual, com base na previsão
gerada a partir da alteração dos preços decorrente da variação na alíquota pós-reforma, temos
um importante guia para a empresa avaliar o impacto esperado no volume de vendas para
diversas possíveis alíquotas pós-reforma. Assim, com base na referência que atualmente sua
alíquota média calculada é de 30%, os gestores poderiam esperar uma redução de volumes de
1.5% caso a alíquota pós-reforma escolhida seja de 31%, ou um aumento de 15% caso a alíquota
escolhida seja de 20%.
Esses resultados podem ser utilizados para que a empresa tome decisões no sentido
de aumentar sua competitividade com lançamento de produtos e ajuste de capacidade instalada
que atendam à nova perspectiva de volume. Ainda, podem constituir uma ferramenta importante
para ajudar a empresa a negociar a nova alíquota junto aos parlamentares, caso algum tipo de
consulta pública seja feita antes da aprovação da lei.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Reforma Tributária nos moldes da PEC 45 é uma grande janela de oportunidade,
com um potencial de colocar o país em uma situação de paridade global em aspectos de
facilidade de se fazer negócio. Mas, é importante lembrar que a sociedade precisa exercer seu
papel e cobrar essa mudança; afinal, o assunto não é novo. Como descrito por Torrente (1993),
na década de 90, o país já discutia a necessidade de uma unificação de tributos, a partir da
proposta da “Comissão de Reforma”, liderada pelo Prof. Ary Olwaldo Mattos Filho, em torno
de um imposto sobre valor agregado, não-cumulativo, com efeitos de simplificação para o
contribuinte - proposta essa que, embora fosse bem menos profunda que a PEC 45, não saiu do
campo teórico – o que evidencia que não se deve subestimar a dificuldade de discutir e aprovar
essa mudança.
Depois de quase três décadas e milhares de novas legislações, vemos a urgência da
reforma ainda mais latente, possibilitando uma lógica de se fazer negócios a partir de decisões
mercadológicas e tirando do centro das atenções corporativas as particularidades fiscais. Afinal,
hoje se abre um centro de distribuição ou uma indústria em determinada cidade não apenas por
ser um local estratégico, de menor deslocamento para atendimento do mercado consumidor,
mas porque aquele é o local tributariamente viável e, posteriormente, a operação se molda para
operar segundo a decisão econômico-financeira. Esta lógica de se fazer negócios é um grande
gerador do custo conhecido vulgarmente como Custo Brasil.
Este trabalho teve como objetivo responder à seguinte pergunta de pesquisa: “Qual
o impacto esperado no volume de vendas de uma indústria de linha branca, a partir do efeito
potencial nos preços dos produtos com a implementação da proposta de reforma tributária
brasileira?”. Foi estimado que o potencial impacto no volume de vendas seria um aumento de
7,4%, se for implementada a alíquota de imposto de 25% sugerida pelo Centro de Cidadania
Fiscal (contra a alíquota média atual, de 30%). Como no momento de conclusão deste trabalho
a reforma ainda não estava aprovada, também foi estimado o impacto potencial no volume de
vendas para diversas alíquotas, sendo este entre 20% e 31%.
Vale relembrar que esses resultados não consideram as alíquotas totais reais de
impostos no modelo tributário atual por conta da complexidade do sistema que temos hoje,
conforme descrito na metodologia. Ainda assim, os resultados deste estudo podem ser utilizados
como embasamento para discussão junto ao Poder Público para ajudar a empresa a negociar a
nova alíquota junto aos parlamentares, caso algum tipo de consulta pública seja promovida. E
caso a PEC 45 venha a ser aprovada, os resultados podem ser utilizados pela gestão da empresa
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para definir estratégias internas de adaptação à nova alíquota, como decisões de ajuste da
capacidade instalada que atenda à nova perspectiva de volume, redefinição da política de
precificação e mix de vendas dos produtos atuais ou no lançamento de novos produtos.
Embora este trabalho tenha sido realizado em uma empresa específica da indústria
de Linha Branca, vale destacar que esta metodologia pode ser aplicada para empresas de
qualquer outra indústria, embora os cálculos precisem ser refeitos para expressar a realidade
específica de cada empresa, mesmo para outras empresas da indústria de Linha Branca. Isso
porque, ao explicar a variação de volume apenas pela variação de preço, incorporamos no
modelo quantitativo especificidades dos fatores de negócio da empresa estudada, como
inovação, preferência de marca, design, mercado de atuação, entre outros fatores. Ou seja,
mesmo que duas empresas vendam fogões (sujeitos à mesma tributação no modelo atual),
esperamos ver elasticidades e impactos de volume distintos, pois o cliente que as empresas
estão buscando pode não ser necessariamente o mesmo.
Destacando uma das limitações deste trabalho, gostaríamos de pontuar que o estudo
apresentado se trata de um modelo de equilíbrio estático, ou seja, foi estimado o efeito que a
potencial queda nos tributos gerará no aumento do volume assumindo que todas as demais
variáveis se manterão constantes. No entanto, uma alteração geral nas alíquotas de tributos dos
diversos bens e serviços da economia em decorrência da reforma tributária pode gerar uma
mudança em várias variáveis simultaneamente, promovendo um novo equilíbrio dinâmico de
preços. Ou seja, embora estimar o efeito da reforma tributária no volume de vendas assumindo
que todas as demais variáveis se manterão constantes seja útil para os objetivos gerenciais deste
trabalho, mudanças simultâneas em diversas variáveis por ocasião da implantação da reforma
tributária poderão levar a um efeito no volume diferente do aqui estimado.
Gostaríamos de destacar, ainda, que o volume projetado pelo modelo de regressão
apresentado neste trabalho pode sofrer alterações por mudanças de fatores mercadológicos não
estimados nas equações. Assim, os dados modelados representam o período 2015-2019 e, caso
a situação macroeconômica no momento de aprovação da reforma seja divergente do estudado,
o modelo deverá ser refeito. Sugerimos, também, estudos no campo de finanças
comportamentais, principalmente caso seja aprovado algum tipo de reparação fiscal para as
famílias de baixa renda, podendo ser avaliado se tal reparação iria mudar as elasticidades
esperadas. Isso pode ser significativo, pois para mitigar parte do problema do IVA ser um
imposto regressivo, o governo deveria implantar algum tipo de benefício de restituição de
impostos, com o objetivo de minimizar o aumento da carga tributária das faixas de menor renda.
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Finalmente, vale ressaltar a importância de todas as empresas no país se prepararem
para a esperada reforma tributária dos impostos indiretos, já que, como visto neste trabalho,
seus efeitos podem ser bastante relevantes.
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7 APÊNDICE
7.1 Análise gráfica de resíduos dos modelos de regressão linear simples
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7.2 Diagnóstico de normalidade dos resíduos
Tabela 09
Resultados dos testes de Kolmogorov-Smirnov (K-S), Lilliefors, Cramér-von Mises, ShapiroWilk, Shapiro-Francia e Anderson-Darling para normalidade dos resíduos por NCM’s
estudadas

NCM
NCM
1
NCM
2
NCM
3

Valor-p do
ShapiroWilk

Valor-p do
ShapiroFrancia

Valor-p do
AndersonDarling

Valor-p
do
JarqueBera

Valor-p
do K-S

Valor-p do
Lilliefors

Valor-p do
Cramér-von
Mises

0,0664

0,0005

0,0019

< 0,0001

< 0,0001

< 0,0001

< 0,0001

0,4534

0,0799

0,0134

< 0,0001

< 0,0001

0,0018

0,0004

0,9486

0,7325

0,8286

0,0191

0,0690

0,4831

0,2685
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Valor-p do
Cramér-von
Mises
0,0021

Valor-p do
ShapiroWilk
*

Valor-p do
ShapiroFrancia
*

Valor-p Valor-p do
NCM
do K-S
Lilliefors
NCM
0,1799
0,0081
4
NCM
0,2144
0,0109
0,0002
< 0,0001
0,0001
5
NCM
0,9307
0,6748
0,7655
0,3280
0,5480
6
NCM
0,6171
0,1789
0,3955
0,0298
0,0920
7
NCM
0,5524
0,1294
0,0946
0,2013
0,3381
8
NCM
0,1737
0,0054
0,0327
< 0,0001
0,0001
9
NCM
0,4874
0,0926
0,0296
0,0009
0,0031
10
NCM
0,9035
0,5984
0,4750
0,1269
0,2672
11
NCM
0,8919
0,5768
0,4312
0,0020
0,0079
12
NCM
0,6027
0,1679
0,0166
< 0,0001
< 0,0001
13
* Não se aplica o teste, pois o tamanho da amostra é maior que 5 mil.

Valor-p do
AndersonDarling
< 0,0001

Valor-p
do
JarqueBera
< 0,0001

0,0001

0,4737

0,6027

0,3652

0,2457

0,0594

0,1276

0,1986

0,0013

0,0086

0,0185

0,0872

0,3269

0,3645

0,1154

0,6719

0,0004

0,0002

7.3 Diagnóstico de homoscedasticidade dos resíduos
Tabela 10
Resultados dos testes de Breusch-Pagan e Goldfeld-Quandt para homoscedasticidade dos
resíduos por NCM’s estudadas
NCM
NCM 1
NCM 2
NCM 3
NCM 4
NCM 5
NCM 6
NCM 7
NCM 8
NCM 9
NCM 10
NCM 11
NCM 12
NCM 13

Valor-p do Breusch-Pagan

Valor-p do Goldfeld-Quandt

< 0,0001
0,4748
0,3102
0,6339
< 0,0001
0,4732
0,1001
0,0020
0,0817
< 0,0001
0,0011
0,0021
< 0,0001

< 0,0001
< 0,0001
0,0003
< 0,0001
0,0001
0,0002
< 0,0001
< 0,0001
0,2165
0,2852
0,0001
< 0,0001
< 0,0001

73

7.4 Estimativas de 𝝀 da transformação Box-Cox
Tabela 11
Estimativas da constante da transformação Box-Cox
NCM
NCM 1
NCM 2
NCM 3
NCM 4
NCM 5
NCM 6
NCM 7
NCM 8
NCM 9
NCM 10
NCM 11
NCM 12
NCM 13

Estimativa de 𝜆
-0,1051
-0,1411
-0,0691
-0,0811
-0,0811
-0,0751
-0,0691
-0,0270
-0,0751
-0,0751
-0,1411
-0,0871
-0,0931

