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RESUMO

Em nosso estudo investigamos se a incidência do regime monofásico de tributação do PIS
e da COFINS, instituído pela lei 10.147/2000 aplicado ao setor farmacêutico que atribuiu
a indústria e aos importadores a responsabilidade pelo tributo devido em toda cadeia
produtiva afetou a forma de organização societária das empresas, levando a uma expansão
de distribuidores comerciais atacadistas associadas a uma indústria, como indício de uma
técnica de planejamento tributário na redução do imposto devido. Também foi objeto da
pesquisa, o estudo dos efeitos no mercado de trabalho tanto na atividade da indústria
quanto do comércio. Utilizando os dados de códigos de atividade econômica definido
pelo IBGE na classificação dos indivíduos afetados, associados ao cadastro nacional de
empresas da receita federal, e da relação anual de informações sociais do ministério do
trabalho, avaliamos através de um estudo de eventos em painel balanceado que o regime
de tributação monofásico incentivou a criação de novas empresas comerciais atacadistas e
a consequente verticalização de empresas na cadeia produtiva. Encontramos ainda que há
uma possível tendência na diminuição no volume de empresas industriais, que precisam
de maiores estudos para uma conclusão mais precisa. Adicionalmente, houve apenas uma
tendência de redução da massa salarial no comércio sem uma inferência definitiva de
causalidade. Nossas descobertas sugerem, que uma possível explicação para os resultados
encontrados, é de que a lei incentivou as empresas a buscarem formas de atenuar o imposto
devido através de uma técnica planejamento tributário, ao qual foi possibilitado por uma
reorganização societária entre indústria e comércio. A hipótese, é de que diante de um
potencial ganho tributário e econômico, a indústria possa atenuar o custo de venda dos
produtos para o comércio distribuidor atacadista dentro de um mesmo grupo econômico,
reduzindo a base de cálculo do imposto devido na indústria e proporcionar a empresa
comercial atacadista uma maior liberdade econômica no ajuste de margem de lucro dos
seus produtos ao mercado, tornando-a assim mais competitiva.

Palavras-chave: Planejamento Tributário. finanças públicas. diferença em diferenças.
evasão Fiscal. mercado de trabalho. reforma tributária.



ABSTRACT

In our study we investigate whether the incidence of the single-phase PIS and COFINS
taxation regime, established by law 10.147/2000 applied to the pharmaceutical sector
which assigns to both industries and importers , the responsibility for the tax owned in the
entire production supply chain, has influenced the corporate reorganizations from firms,
leading to an expansion of wholesale commercial companies associated with an industry,
as an indication of a tax planning technique in reducing the tax owned . It was also an
objective of this research to evaluate the impact on the labor market from both industry
and commercial activities. Using data from economic activity codes, defined by the IBGE
for individuals impacted, associated with the Brazil National Registry of Legal Entities
number, and the annual list of social information from the ministry of labor, we found that
the single-phase taxation regime encouraged the creation of new wholesale commercial
companies and the consequent verticalization from organizations on the supply chain side.
We also found that there is a possible trend towards a decrease in the volume of industrial
companies that needs further investigations to reach a permanent conclusion. Additionally,
there was tendency into the reduction from the total salary in the commercial sector
without a firm conclusion that could lead into a definitive answer to infer a causality
effect. Our findings suggest that a possible explanation for results achieved, is that the
tax law reform has encouraged companies to search ways to alleviate the tax through tax
planning techniques, which was enabled by the company structure reorganization between
industry and commercial companies. The hypothesis is that under a potential tax decrease
opportunity and an economic gain opportunity, the industry aiming to reduce the cost
from its goods sold to the wholesaler under the same economic group, decreases the tax
calculation basis owned by the industry, thus enabling the commercial company a higher
degree of economic freedom to adjust its margin of profit from its products to the market,
and as such turning the company more competitive.

Keywords: Tax Planning. public finance. diffence in diffences. Tax Evasion. labor market.
fiscal reform.
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1 INTRODUÇÃO

O sistema tributário brasileiro além de complexo, gera uma série de distorções na
economia que afetam diretamente a escolha dos agentes econômicos sobre a produtividade.
Uma pesquisa levantada por Amaral et al. (2017) ao IBPT em 2020, mostra que desde
a promulgação da constituinte em 1988 já foram editadas 390.726 normas e 16 emendas
constitucionais tributárias, além da criação de uma série de impostos que apontam o alto
grau de complexidade do nosso sistema. Dados da OCDE colocam o Brasil no ranking de
número 189 entre os países que mais tempo leva para processar suas obrigações tributárias
e acessórias, em torno de 2600 horas por ano. Em um estudo realizado em 2019 por Canado
V.R. (2020), é apontado que a soma dos créditos tributários cobrados em processos judiciais
e administrativos por todos os entes federativos daquele ano foi de R$ 5,4 trilhões, o
equivalente a 75% do Produto Interno Bruto (PIB). Somado ao tempo médio dos processos
tributários que circulam entre 18 anos e 11 meses em média, impõem-se uma enorme grau
de incerteza as empresas em relação a decisões de investimento.

Um fator de destaque importante em relação a origem da complexidade atual, vem
de pressões orçamentárias do governo advindos da constituição de 1988, quando houve
uma significativa transferência de recursos da esfera federal para a estadual e local, sem a
correspondente transferência de encargos na condução da política econômica e social.

Com o intuito de aumentar a arrecadação e sobretudo a eficiência arrecadatória
diante da diminuição das receitas do governo, foram promovidas uma série de reformas
tributárias para os tributos de PIS/COFINS entre o final da década de 90 e início da
década de 2000. Em contrapartida, o mercado reagiu através de diferentes estratégias sejam
elas legais ou ilegais na forma de conter o impacto fiscal em suas atividades econômicas.

Coincidentemente durante o mesmo período de estudo, tivemos no início da dé-
cada de 2000 a abertura de mercado para os produtos farmacêuticos classificados como
genéricos, promovendo um segundo fator impactante na influência de organização do setor
farmacêutico.

Kopczuk et al. (2016), em seu artigo que trata da evasão fiscal e equilíbrio de
preço no setor de combustíveis nos EUA para as operações de distribuição da industria
para o atacado e varejo, desafia a teoria de incidência tributária tradicional, que ignora a
relevância do agente da cadeia que é efetivamente o responsável pelo pagamento do tributo,
refutando que se os agentes se diferem enquanto a forma de evasão fiscal, a posição do
agente responsável pelo recolhimento do imposto na cadeia produtiva pode impactar o
padrão de preços e a localização do peso morto.

A contribuição desse estudo, é a de elaborar um paralelo com o trabalho de Kopczuk
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et al. (2016), porém explorando os efeitos do choque fiscal promovido pelo regime de
tributação PIS/COFINS monofásico que surgiu em 2000 impactando o setor farmacêutico,
perfumaria e higiene pessoal. Esse regime tributário, além de elevar a alíquota desses dois
tributos em conjunto de 3,65% de forma cumulativa por etapa da cadeia produtiva para
12,50% não cumulativa, tornou a indústria e importadores responsáveis pelo recolhimento
integral desses dois produtos e reduziu a zero a alíquota dos atacadistas e distribuidores.

Ao passo que o choque promoveu uma melhora da eficiência arrecadatória aos
cofres públicos, ajustando o problema de informação, motivou as empresas a buscarem
formas criativas de aliviar carga tributária.

Explorando as atividades do comércio e indústria afetadas, buscou-se encontrar
evidências de que as empresas dos segmentos impactados, se reorganizaram de forma
societária a distribuidores atacadistas, com a intenção de vender os produtos diretamente
da indústria ao comércio a um custo diferenciado, reduzindo assim a base de cálculo
do imposto e consequente carga tributária. Uma vez que o produto sai diretamente do
distribuidor atacadista ao cliente final com um custo zero de imposto, a empresa consegue
efetuar o controle de preço e se tornar mais competitiva no mercado em relação aos seus
concorrentes.

Com essa pesquisa, pretende-se diagnosticar os efeitos da lei tanto na indústria
quanto no comércio em relação ao aumento de operações de reorganização societárias,
aumento no volume de novas empresas comerciais atacadistas, e impacto no nível de
emprego entre os segmentos afetados.

Utilizando a base dados de cadastro de empresas da receita federal, e a relação
anual de informações sociais (RAIS), analisou-se o segmento farmacêutico diretamente
afetado pela lei para o período de 1995 a 2007, comparando-o com os demais setores da
indústria de transformação e comércio atacadista e varejista através de um estudo de
eventos em painel balanceado.

A organização do trabalho após essa sessão introdutória, segue através do capítulo
2 detalhando o contexto institucional da atividade farmacêutica no Brasil, reformas
tributárias de PIS/COFINS, e abertura de mercado aos medicamentos classificados como
genéricos. No capítulo 3, é apresentado o referencial teórico em torno das principais teorias
de evasão fiscal, comportamento dos agentes enquanto firmas e governo, além dos aspectos
jurídicos que trazem insegurança a reorganizações societárias. No capítulo 4 detalhamos a
metodologia aplicada incluindo os objetivos, hipótese, estrutura dos dados e estratégia
empírica. Os resultados encontrados estão disponibilizados no capítulo 5, e por fim no
capítulo 6 as conclusões.
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2 CONTEXTO INSTITUCIONAL

O setor farmacêutico brasileiro passou por profundas transformações entre meados
de 1990 até a primeira década de 2000. O governo federal atuou na regulagem de preço
praticado, favoreceu a entrada de medicamentos genéricos, promoveu a abertura de mercado
e a estabilização da economia, facilitando assim a entrada de matéria prima importada
largamente utilizada na composição dos medicamentos. Por fim, promoveu uma série de
reformas tributárias que elevaram drasticamente os tributos para o setor.

Essa sessão visa elencar o cenário econômico vivido pelo mercado farmacêutico
como forma de compreender o momento e a reação dos agentes econômicos frente ao que
foi esse período de grande transformação, em especial pelo choque fiscal e intervenção
regulatória do governo federal no ano 2000.

2.1 A Indústria Farmacêutica Brasileira
O mercado farmacêutico brasileiro conta com cerca de 300 indústrias, em que as

dez maiores controlam mais de 40% do mercado, e as trinta maiores (cerca de 2/3 do
total), em estruturas mais concentradas em forma de monopólios e oligopólios com forte
predominância de multinacionais (SILVA; FILHO, 2007).

Uma possível justificativa para a grande participação de empresas multinacionais
no país, pode ser explicada por barreiras naturais aos novos entrantes que exigem um alto
investimento inicial, economia de escala, gasto elevado com pesquisa para o desenvolvimento
de novos produtos, mão de obra qualificada, alto custo com propaganda para fidelização
da marca, e ausência de políticas de desenvolvimento em pesquisas no país.

A matéria prima importada para a fabricação de medicamentos também é outro
fator preponderante ao desempenho do setor. A falta de pesquisas nacionais levaram
a uma grande dependência externa e faz com que a produção nacional esteja voltada
basicamente para o processo físico do tratamento dos princípios ativos importados. A
abertura comercial da economia, e a valorização da taxa de câmbio entre o período de
1994 a 1999 por outro lado, facilitaram o movimento de importação de matéria prima,
ocasionando uma mudança na composição da indústria farmacêutica brasileira. No ano
2000, o valor das importações subiram 487% em comparação as importações em 1990
segundo dados extraídos pela FUNCEX (NISHIJIMA; JR; LAGROTERIA, 2014).

O desrespeito às leis internacionais de patentes medicamentos, era uma marca
registrada do Brasil, o que começou a mudar a partir de 1996, com a promulgação da lei
9.279/96, onde o país passa a regulamentar o direito de patentes sobre os medicamentos.
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Com a lei, somente os produtos que começaram a ser produzidos no brasil depois de 1997
tiveram suas patentes respeitadas. A exceção se aplicou apenas para os medicamentos
conhecidos como "pipeline", que eram medicamentos que já tinham patentes internacionais
e ainda não eram fabricados no país, porém teriam o direito de requerer a patente, desde
que sua produção se iniciasse num prazo máximo de 3 anos. No estudo de Nishijima, Jr e
Lagroteria (2014), os autores elencam uma série de questionamentos ao qual sugerem que
na prática, a lei teve um impacto mínimo ao setor.

Segundo a associação brasileira da indústria farmacêutica, em 1998 as 5 maiores
indústrias do setor, detinham 28% do mercado, e em 2002, esta participação caiu para
25%. Parte da queda pode ser explicada pela entrada de medicamentos genéricos que
promoveu um maior acirramento na competitividade da indústria farmacêutica (SILVA;
FILHO, 2007).

2.2 A Entrada dos Medicamentos Genéricos no Mercado
O ciclo de vida de um medicamento passa por três fases principais. A fase 1) que

compreende a etapa de pesquisa e desenvolvimento de um novo medicamento, até a fase de
testes e obtenção da patente. Em seguida, a fase 2) período entre o lançamento e a perda
da exclusividade dada pela expiração da patente. No Brasil este período é de 20 anos.
Por fim, a fase 3) engloba o período que sucede a expiração da patente, momento onde o
medicamento genérico, tecnicamente considerado um substituto perfeito do medicamento
de referência, está habilitado a entrar no mercado para competir com o medicamento
pioneiro.

O governo brasileiro interveio em duas frentes com o intuito de aumentar a com-
petitividade do setor de medicamentos, e facilitar o acesso de produtos farmacêuticos a
população.

Na primeira delas, com um viés protecionista ao mercado nacional, se estabeleceu
a Lei 9. 787/99 (em vigor a partir de 2000), conhecida como "lei dos genéricos", ao qual
definiu esse tipo de medicamento, bem como as regras de utilização de nomes genéricos em
produtos farmacêuticos, com o objetivo de criar incentivos para a promoção da concorrência
no setor e consequente redução no preço final ao mercado.

Na segunda frente, o governo atuou no controle do reajuste de preços dos medicamen-
tos, por acordos entre a Febrafarma(Federação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas), e
as empresas aderentes. Tal controle foi facilitado pela edição da medida provisória 2.063/00,
ao qual estabeleceu a Câmara de Medicamentos (Camed), que foi um órgão interministerial
responsável por esse controle e composto por ministros da Casa Civil, Justiça, Fazenda e
Saúde, e um comitê técnico envolvendo secretários de gestão de investimentos em saúde,
direito econômico e acompanhamento econômico.
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Posteriormente em junho de 2003, através da Lei n. 10.742, é criada a Câmara Regu-
latória de Medicamentos (CMED) onde o governo colocou uma pesada política regulatória
com o estabelecimento de preço-teto de fábrica, controle de preço dos genéricos e controle
de preço de entrada de medicamentos importados equiparados ao preço internacional, aos
quais não poderiam ser superiores aos preços praticados na Austrália, Canadá, Espanha,
EUA, França, Grécia, Itália, Nova Zelândia e Portugal.

Investigando a eficácia da regulação da ANVISA, e as condições de concorrência
no segmento de medicamentos na sensibilidade do preço dos medicamentos, Nishijima, Jr
e Lagroteria (2014) encontram evidências que sugerem um efeito negativo sobre os preços
dos medicamentos pioneiros de marca, que se tornaram referência em resposta à entrada
dos genéricos em seus respectivos mercados. Além disso, foram encontrados indicativos de
que os preços dos medicamentos de referência são sensíveis negativamente ao aumento do
número de genéricos em seus mercados.

2.3 Estrutura Tributária dos Medicamentos
A composição da carga tributária no Brasil sobre medicamentos, se destaca pela

alta tributação do setor que atinge cerca de 63% do valor agregado do produto, além de
ser a mais pesada quando comparada aos países da OCDE e BRICs (BERNARDO, 2014).
Em países mais desenvolvidos como é o caso da Austrália, Reino Unido, Canadá e Rússia
as alíquotas de IVA são de 0%.

Entre os principais tributos do setor farmacêutico estão o ICMS, IPI, Imposto de
Importação e PIS/COFINS. A incidência desses principais tributos do setor farmacêutico
sobre os medicamentos pode oscilar entre 0%, para produto da lista positiva1com isenção
de ICMS, e 31% sobre o preço fábrica, para produto da lista negativa, com 19% de ICMS
e 12% de PIS/COFINS.

A Tabela 1 destaca as alíquotas de ICMS praticadas pelos respectivos estados da
federação para os medicamentos.

Em relação ao PIS/COFINS, contribuição federal de interesse de nosso estudo, sua
tributação pode incidir sobre os medicamentos sob três formas de classificação distintas:

a) Lista positiva: Medicamentos com alíquota de tributação efetiva em 0% previsto
no art. 3º da Lei 10.147/2000.

b) Lista Negativa: Medicamentos com alíquota de 12,5% relacionados à incidência
monofásica das contribuições relacionados na Lei 10.147/2000.

1 A denominação lista positiva, negativa e neutra, se referem a "apelidos"adotados no mercado para
tratar os medicamentos que possuem ou não incidência de PIS/COFINS.
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c) Lista Neutra: Medicamentos que se enquadram no regime de tributação não
cumulativa com alíquota de 9,5% e que não estão previstos na Lei 10.147/2000.

O controle da definição do enquadramento de cada um dos medicamentos nos
três tipos de lipos de listas existentes, está sob a responsabilidade da CMED, orgão
interministerial federal ao qual tem a ANVISA na secretaria executiva.

A Tabela 2, destaca as alíquotas aos quais os produtos contidos em cada uma
das listas estão sujeitos, além do regime de tributação e a quantidade de medicamentos.
Observa-se que o regime não cumulativo engloba apenas 18 produtos, e a maioria dos
medicamentos, aproximadamente 18.392 itens, ou estão isentos, ou sujeitos à tributação
monofásica de 12,5% para 7271 medicamentos.

Tabela 1 – Alíquotas de ICMS de medicamentos por estado

Estado Alíquota ICMS

Rio de Janeiro 20%

Maranhão, Amapá
Bahia, Paraíba, Pernambuco,
Paraná Rio Grande do Norte,
Rio Grande do Sul , Sergipe, To-
cantins, Ceará, Piauí,
Manaus

18%

Minas Gerais e São Paulo 12%

Rondônia 17,5%

Acre, Distrito Federal, Espirito
Santo, Goiás , Mato Grosso ,
Mato Grosso do Sul , Pará ,
Santa Catarina

17%

Fonte: Tabela de incidência de ICMS atribuída aos medicamentos distribuídas por estado (FARMARCAS,
2018).

Tabela 2 – Lista de tributação de PIS/COFINS para medicamentos

Lista Tributação de Alíquotas Total de
PIS/COFINS ítens

Negativa Regime Monofásico 12,5% 7271
Neutra Regime Não Cumulativo 9,25% 18
Positiva Isento 0% 18.392

Fonte: Lista extraída da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos disponível em : <https:
//www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed>, Acessado em 10.02.2022

2.4 Reformas de PIS / COFINS
Nesta sessão é abordado o histórico das principais reformas das contribuições de

PIS/COFINS que aconteceram entre o final da década de 90 até meados de 2000, para
contextualizar a importância em termos de arrecadação ao governo, e os impactos trazidos
aos agentes enquanto empresas. Tal abordagem, visa facilitar a construção da base de

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed
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informação necessária para a devida seleção e tratativa dos grupos de controle e tratamento
nas sessões posteriores.

2.4.1 PIS/COFINS Cumulativo

Após a estabilização da moeda com o plano real em 1994, o país entra em um
cenário de alto endividamento público, tanto interno quanto externo. Seguindo a linha de
política expansionista, o governo promove uma série de reformas nos tributos PIS/COFINS
iniciando pela instituição da lei 9.718/98. Por essa lei, o governo elevou as alíquotas de
PIS e COFINS a 3,65% para todos os setores produtivos, vedou a possibilidade de créditos
referente aos tributos recolhidos, o que reforçou ainda mais o efeito negativo da tributação
cumulativa2. Por fim, a lei foi duramente contestada por juristas por alterar a base de
cálculo da COFINS de forma ordinária na ampliação do conceito de faturamento, que a
partir de agora passaria a considerar todas as receitas auferidas por pessoas jurídicas, ou
seja, a receita operacional e não operacional. Tal contestação, se remete ao fato de que
o artigo 195 da constituição, autorizava a instituição por lei ordinária de contribuição
sobre o faturamento, e não sobre todas as receitas da pessoa jurídica. Para a ampliação do
conceito de faturamento ser considerada constitucional, a interpretação é de que o governo
deveria ter editado uma lei complementar, o que não foi o caso. A intenção do governo
com esse movimento foi de não discriminar as receitas segundo a origem, privilegiando as
receitas especulativas em prejuízo daquelas oriundas de atividades produtivas.

Nessa época pós plano real, com uma melhora do cenário hiperinflacionário, as
empresas já não conseguiam facilmente como antes, obter ganhos especulativos e neutralizar
os efeitos cumulativos das contribuições através de técnicas de planejamento tributário,
potencializando ainda mais o efeito negativo da cumulatividade trazido pela lei (RECEITA,
2003). Em 9.11.2005, após vários julgamentos em tribunais regionais, o STF declara
a inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei nº 9.718/98 no recurso extraordinário nº
357.950, em julgamento conjunto com os recursos extraordinários nº 390.840, 358.273 e
346.084, reconhecendo o direito das pessoas jurídicas sofrerem tributação pelas referidas
contribuições sociais somente sobre seu faturamento, assim entendido como o resultado da
venda de mercadorias e serviços, excluindo-se do raio de incidência do PIS e da COFINS
as receitas não operacionais 3.

Coube ainda ao governo recorrer da decisão do tribunal, e somente em março de
2009, com uma nova votação no STF após 10 anos da aplicação do conceito de base de
cálculo sobre a receita bruta das empresas, é referendada a decisão final que garantiu
2 A Tabela 22 no Apêndice B destaca os efeitos de como uma tributação cumulativa leva a uma crescente

carga tributária a cada etapa da cadeia produtiva.
3 O STF e as Contribuições ao PIS e COFINS Análise do Julgamento do RE 357.950 e suas Consequências

Jurídicas. Disponível em: <http://www.fiscosoft.com.br/main_online_frame.php?page=/index.php?
PID=137033&key=2786350> Acessado em 25.10.2021

http://www.fiscosoft.com.br/main_online_frame.php?page=/index.php?PID=137033&key=2786350
http://www.fiscosoft.com.br/main_online_frame.php?page=/index.php?PID=137033&key=2786350
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a inconstitucionalidade da lei. Em maio daquele ano, o Congresso Nacional aprovou a
Lei 11.941/09 que instituiu o parcelamento conhecido como Refis da Crise. O artigo 79,
inciso XII, da lei revoga o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718/98. No entanto, como os
efeitos da revogação só passam a valer a partir da promulgação da lei, casos anteriores que
estavam em julgamento nos tribunais tiveram de aguardar a decisão do Supremo. 4

Para o setor público, em particular para as autoridades tributárias, a eficiência
arrecadatória dos tributos justificava a sua permanência no sistema tributação cumulativa.
Já para as empresas, o sistema cumulativo era extremamente negativo, pois a incidência
sucessiva em cada etapa da produção elevava o custo do bem a cada etapa da produção,
levando a alíquota efetiva final do produto a uma incidência de imposto bem maior do
que a alíquota nominal, logo prejudicando a capacidade competitiva das empresas, tanto
no mercado interno com a concorrência de produtos importados, quanto a concorrência no
mercado externo com as exportações, além de promoverem o incentivo a verticalização de
empresas.

Os reflexos dessa lei foram sentidos em todos os setores economia e não somente
na área de medicamentos. A diferença em especifico para o setor de medicamentos, é que
a partir de 2000 foi criado o regime monofásico de PIS/COFINS determinando regras e
alíquotas específicas. Posteriormente em 2002 e 2003 respectivamente, foi criado o regime de
tributação não cumulativo de PIS e de COFINS, que afetou todas as atividades econômicas,
e incluiu os demais medicamentos não contidos no regime monofásico de tributação.

2.4.2 Regime Não Cumulativo de PIS/COFINS

O regime não cumulativo do PIS foi criado em 2002 com a Lei 10.637/02 e a
COFINS com a Lei 10.833/03, especificamente para os contribuintes classificados no
regime do lucro real de tributação. A intenção da tributação não cumulativa surgiu da
necessidade de uma resposta ao clamor do mercado diante dos efeitos negativos inerentes
a tributação cumulativa.

O conjunto dessas duas leis possibilitaram a dedução dos débitos apurados de cada
contribuição, com os respectivos créditos admitidos na legislação, e assim desonerando
o efeito da incidência em cascata ao longo da cadeia produtiva. Em contrapartida como
forma de recompensar a potência "perda de arrecadação", o governo ajustou as alíquotas de
PIS e COFINS de 0,65% para 1,65% no caso do PIS, e de 3% para 7,6% para a COFINS.
Para os demais contribuintes classificados tanto no regime simples e lucro presumido
de tributação, continuou valendo a tributação cumulativa com a alíquota nominal de
PIS com 0,65% e COFINS de 3,65% .
4 Conceito de Faturamento, Alargamento da base do PIS e da Cofins é rejeitado. Disponível em: <https://

www.conjur.com.br/2009-ago-05/stf-aplica-repercussao-geral-cancela-aumento-base-calculo-cofins>
Acessado em 21.10.2021

https://www.conjur.com.br/2009-ago-05/stf-aplica-repercussao-geral-cancela-aumento-base-calculo-cofins
https://www.conjur.com.br/2009-ago-05/stf-aplica-repercussao-geral-cancela-aumento-base-calculo-cofins


Capítulo 2. Contexto Institucional 21

O governo ainda estabeleceu regras na legislação para o ressarcimento de créditos,
que teoricamente teriam o efeito de eliminar por completo a cumulatividade, porém, devido
a quantidade de exigências estabelecidas, essa restituição se torna complexa e na maioria
das vezes as empresas não conseguem a restituição integral do tributo. Com esses dois
tributos, o governo "em teoria"elimina a tributação cumulativa, eleva a tributação nominal
para 9,65%, e ainda consegue uma receita extra por créditos não reaproveitados devido à
complexidade estabelecida para a sua restituição.

Apenas 18 itens de medicamentos foram afetados no setor farmacêutico por essa lei
conforme descrito na Tabela 2, ao qual esses produtos recebem a denominação de "listra
neutra".

2.4.3 Regime PIS/COFINS Monofásico

O regime monofásico, também conhecido como tributação monofásica ou concen-
trada, se assemelha ao conceito de substituição tributária do ICMS. Nesse regime, há um
contribuinte no primeiro elo da cadeia produtiva, responsável pelo recolhimento do tributo
devido, seja o produto de origem do mercado interno ou importado.

As alíquotas concentradas no contribuinte responsável, são em geral superior ao
dos regimes de tributação cumulativa e não cumulativa, e as fases seguintes da cadeia
produtiva que podem incluir atacado e varejo serem legalmente isentas, não incidentes, ou
ter uma alíquota zero.

Ente os setores afetados pela tributação monofásica estão os de combustíveis,
medicamentos, cosméticos, produtos de higiene, setor automotivo, máquinas, equipamentos
e bebidas frias.

Os produtos de higiene pessoal, medicamentos e cosméticos foco de interesse nesse
estudo, estão regidos sob a Lei 10.147/00 e possuem alíquotas de 12,5% de PIS/COFINS
assim como alíquotas de 0%. Já o setor de combustíveis foi inicialmente regulamentado
pelo o Art. 4 da Lei 9.718/98, (a mesma que instituiu a tributação cumulativa) e dois
anos mais tarde reformado através da Lei 9.990/00 que alterou a redação do Art.4 da Lei
9718/98 com ajustes específicos para os combustíveis. Em relação a máquinas, peças e
veículos automotores, a sua regimentação foi estabelecida através da lei 10.485/02. Por
fim, bebidas frias que foi inicialmente regimentado pela Lei 10.833/03, tem um aspecto
importante, a tributação monofásica aplicável ao primeiro ela na cadeia (indústria ou
importação) foi modificada em 2015 com a Lei 13.097/15, que passou a incluir varejistas e
consumidores finais em seu texto.

A Tabela 3 apresenta as principais reformas de PIS e COFINS incluindo o tipo
de regime, setor, respectivo evento, base de cálculo e a data que passou a vigorar a lei,
ou seja, 90 dias após a sua promulgação. A lista dos produtos classificados por código
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NCM para o regime de tributação monofásica com a sua respectiva incidência tributária, é
disponibilizada pelo sistema público de escrituração digital mantido pela receita federal 5.

O regime de concentração de alíquotas aplicável ao primeiro elo da cadeia, propõe
garantir ao legislador uma melhor eficiência arrecadatória das contribuições de PIS e
COFINS, evitar distorções em cadeias muito pulverizadas que possam refletir em aumento
de preços ao final da cadeia, e reduzir a possibilidade de sonegação fiscal devido ao número
reduzido de contribuintes. Um aspecto importante alcançado com a tributação monofásica,
foi a de possibilitar a desoneração das vendas destinadas à exportação. Como a indústria
recebe os componentes livres da incidência do PIS e da Cofins, basta que se isente as
saídas ao exterior para que se garanta a não exportação de tributos (RECEITA, 2003).

2.4.4 Reflexos das Reformas de PIS e COFINS entre 1998 e 2009

Entre o período de reformas de PIS/COFINS que se iniciou com a lei 9.718/98 até
a sua inconstitucionalidade em 2009 com a Lei 11.941/09, o governo conseguiu através de
um movimento que foi considerado inconstitucional com o alargamento da base de cálculo
mais as reformas de PIS/COFINS não cumulativo e regimes monofásicos de tributação,
aumentar a sua arrecadação por um período de 10 anos, que vigorou de março de 1999
até março de 2009. Em estudos de Varsano et al. (1998) e Ferreira (1995), ambos autores
avaliam que entre o período de 1995 a 2007, a COFINS foi o tributo responsável pela
quase totalidade do aumento da arrecadação fiscal da tributação sobre bens e serviços.

A composição do PIS e COFINS no total de receitas arrecadadas pela receita
federal, saltou de uma taxa de 15,89% para 21,67% em 2009. Efetuando uma comparação
da arrecadação dos dois tributos em conjunto em relação ao PIB, houve um amento de
1,46%, saltando de 3.03% para 4.49%. O gráfico da Figura 1, apresenta a varição de
arrecadação histórica dos dois tributos. A Figura 13 no Anexo B, detalha a variação
histórica em Milhões de R$ convertidos a valoração do real em 2019 já corrigido pelo
IPCA.

O efeito para os contribuintes do lucro real com a inconstitucionalidade da lei,
foi a de possibilitar o ressarcimento referente ao imposto cobrado indevidamente com as
alíquotas de PIS E COFINS com 3,65% para o período de 5 anos que se extendeu de março
de 1999 até março de 2004 somente, pois após esse período os contribuintes já estavam
enquadrados no regime não cumulativo. Em relação a tributação monofásica, o governo
melhorou sua eficiência arrecadatória e possibilitou uma menor distorção em relação a
política de preços em setores amplamente pulverizados.
5 O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) vincula em sua página a Tabela 4.3.10:Tabela

Produtos Sujeitos à Alíquotas Diferenciadas: Incidência Monofásica e por Pauta (Bebidas Frias) (CST
02 e 04) Versão 1.20. Disponível em <http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/1638> com suas respectivas
alíquotas identificadas pelo código NCM. Para todos os demais produtos que não estejam enquadrados
na Tabela determina pela receita federal, devem seguir o regime de tributação não cumulativa.

http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/1638
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Tabela 3 – Principais Leis Federais relacionadas a reforma de PIS e COFINS
LEI REGIME EVENTO INÍCIO

Lei 9.718/98 Cumulativo Instituição do PIS e COFINS Regime Cumulativo
Art. 4º Regime Monofásico de combustíveis
Base de cálculo:Total das receitas.
Alíquotas: PIS 0,65% COFINS 3%.
Créditos: Desconto de créditos não se aplica.

Fevereiro
1999

Lei 10.147/00 Monofásico Regime monofásico de medicamentos e artigos
de perfumaria.
Base de cálculo: Total das receitas.
Aliquotas: 12,5% ou 0% de acordo com o código
NCM.

Março
2001

Lei 10.485/02 Monofásico Regime monofásico de Veículos, autopeças
e pneus.
Base de cálculo: Receita das vendas.
Alíquotas: Tabela diferenciada.

Outubro
2002

Lei 10.637/02 Não
Cumulativo

PIS Regime não cumulativo.
Base de cálculo: Total das receitas.
Alíquota: 1,65%
Créditos: Crédito admissível sobre certos
custos,despesas e encargos.

Janeiro
2003

Lei 10.833/03 Não
Cumulativo

COFINS Regime não cumulativo.
Art. 58-I Regime Monofásico de Bebidas Frias
Base de cálculo: Total das receitas.
Alíquota: 7,66%
Créditos: Crédito admissível sobre certos
custos,despesas e encargos.

Fevereiro
2004

Lei 10.865/04 Monofásico PIS e COFINS sobre a importação de bens
e serviços.
Créditos: Admissível para contribuintes sujeito
ao regime monofásico.
Instituiu o regime monofásico de bebidas frias.

Julho
2004

Lei 11.116/05 Monofásico Regime Monofásico de Biodiesel Junho
2005

Lei 11.727/08 Monofásico PIS e COFINS Monofásico de Álcool
Modificou o Artigo 5 da Lei 9.718/98

Setembro
2008

Fonte: Elaboração própria com base na Tabela 4.3.10 – Produtos Sujeitos a Alíquotas Diferenciadas: Incidência
Monofásica e por Pauta (Bebidas Frias) - CST 02 e 04 disponibilizados pelo Sistema Público de Escrituração
Digital da Receita Federal disponível em: http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/1638

2.5 Planejamento Tributário com Reorganizações Societárias
As empresas tendem a se organizar de forma a minimizar a soma dos custos de

produção, custo logístico e custo tributário. Em especial no Brasil, há uma enorme diferença
na incidência tributária decorrente da forma de organização da produção.

Por conta da grande diversidade e características dos tributos, assim como multipli-
cidade de regimes especiais e benefícios, Appy (2017, p. 2) afirma, que a carga tributária
pode variar amplamente dependendo da forma como se organiza a produção, seja em
termos setoriais, seja na forma de constituição da empresa (regimes simplificados versus
regime normal de tributação), seja via verticalização ou fragmentação artificial da produção,
seja, finalmente, pela localização geográfica do empreendimento (em função da guerra
fiscal ou de outros incentivos regionais).

Em especial em relação a guerra fiscal, seus benefícios não visam atrair apenas
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Figura 1 – Variação dos resultados de arrecadação de PIS/COFINS

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Relatório dos resultados de arrecadação da receita federal de 2019. A
curva %PIB representa a variação histórica da arrecadação de PIS e COFINS em relação ao PIB. Já a curva
%RECEITA reflete a taxa percentual da composição dos tributos PIS e COFINS na arrecadação do Governo
Federal. O relatório base está disponível em <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/
dados-abertos/receitadata/arrecadacao/relatorios-do-resultado-da-arrecadacao/arrecadacao-2019/>

indústrias. Em muitos casos, os incentivos são utilizados para estimular a instalação de
centros de distribuição nos estados. É razoável afirmar que hoje a estrutura de distribuição
da maioria das grandes empresas produtoras de bens de consumo do país, obedece mais a
critérios de redução do custo tributário, do que a critérios de minimização do custo de
logística (APPY, 2017, p. 10).

A reorganização estrutural na cadeia produtiva das empresas com o intuito de
diminuir ou eliminar a incidência tributária pode ser classificada em sonegação fiscal, elisão
fiscal e inadimplência.

Quando as medidas adotadas pelas empresas estão amparadas no ordenamento
jurídico com o objetivo de evitar ou reduzir a magnitude das exigências tributárias, essas
são classificadas como elisão fiscal ou planejamento tribuário. Ao passo que as medidas
ilícitas, contrapostas pelo ordenamento jurídico que tem por objetivo a não incidência ou
uma incidência menor de tributação, podem se enquadrar em fraude, sonegação fiscal ou
até mesmo inadimplência.

Para limitar a elisão, as autoridades fiscais buscam os dispositivos jurídicos exis-
tentes para enquadrar os contribuintes através de normas anti-elisivas, as quais podem ser
classificadas em normas anti-elisivas gerais, e norma anti-elisivas específicas.

A norma anti-elisiva geral é determinada de forma ampla pelo parágrafo único
do Art. 116 do código tributário nacional Lei 5.172/1966 em seu parágrafo único. Em
relação a normas anti-elisivas específicas, o legislador busca tratar um nicho e um fato
gerador específico como é o caso da regra anti-elisão do IPI, voltada a estabelecer um valor
mínimo tributável (VTM) para a operação ocorridas entre firmas interdependentes (ou
pertencentes a um mesmo grupo econômico) via Artigo 42 da Lei 4.502/64. O Apêndice B
descreve em detalhes a diferença entre as duas normas anti-elisivas.

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/receitadata/arrecadacao/relatorios-do-resultado-da-arrecadacao/arrecadacao-2019/ 
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/receitadata/arrecadacao/relatorios-do-resultado-da-arrecadacao/arrecadacao-2019/ 
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Em operações de PIS/COFINS não há uma norma específica anti-elisiva, muito
embora tenha-se havido a tentativa da criação de tal norma via a MP 497 de 2010 que
não prosperou.

O CARF dentro de suas atribuições, recorre a diversos instrumentos jurídicos para
tratar a elisão fiscal, em especial ao direito tributário americano incorporando o conceito
de propósito negocial, onde o contribuinte deve comprovar que o benefício atingido com
o planejamento tributário, apresenta ganho econômico ao agente enquanto firma e não
somente ganho tributário.

Em relação a PIS/COFINS na modalidade cumulativa, uma das influências dis-
torcivas provocadas por esta forma de tributação, é a de incentivar a verticalização de
empresas. Nesse caso, o fluxo de mercadorias ou componentes entre os elos de produção,
se convertem em transferências entre empresas do mesmo grupo econômico, não gerando
assim o fato gerador do tributo incidente sobre as receitas brutas. A concentração da
produção/comercialização, conhecida como integração vertical, pode ocorrer por fusão ou
aquisição de empresas integrantes do processo de produção – distribuição – comercialização
(RECEITA, 2003, p. 14).

A forma usual de planejamento tributário específico para PIS/COFINS Monofásico,
foco dessa pesquisa, é o desmembramento societário dentro de um mesmo grupo econômico,
tendo uma entidade industrial responsável pela fabricação do produto, e uma entidade
comercial desempenhando o papel de distribuidor atacadista. A estratégia com essa tática,
é a de que indústria efetue a venda do produto a uma empresa comercial distribuidora
atacadista dentro do mesmo grupo econômico, para reduzir a base de cálculo dos impostos
PIS e COFINS na indústria. A empresa comercial por sua vez segregada da atividade
indústria, efetua a revenda do produto aos varejistas sem o imposto que incidiu na etapa
industrial, com uma margem de lucro maior onde ela pode controlar o preço de venda
de seu produto. O painel A da Tabela 4, retrata uma operação de venda convencional
aplicada a um produto no regime monofásico de tributação, e o Painel B, uma operação
de venda com planejamento tributário. Observa-se que no painel B há uma redução no
custo da venda do produto na indústria, e um aumento na margem desse mesmo produto
na etapa de distribuição onde o preço de venda se mantém o mesmo a etapa varejista.

Tática controversa, porém não ilegal, pode ser questionada e estar sujeita a critérios
definidos pelos órgãos reguladores que se apoiam em uma série de instrumentos para
pautarem suas decisões.

Entre algumas decisões simbólicas na utilização desses instrumentos para o planeja-
mento tributário de PIS/COFINS monofásico, estão a do processo 19515.001905/2004-67
6 de 2004, com o acórdão 3403-002.519 que teve interposição de recurso especial e análise
6 Os processos e decisões do CARF foram consultadas através do portal <https://carf.economia.gov.br/>,

órgão pertencente ao Ministério da Economia

https://www.youtube.com/watch?v=Vc-NU7rV3PM&t=2561s
https://carf.economia.gov.br/
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pelo CARF em 2013, onde o fisco alegava a tentativa de sonegação fiscal, ao qual a decisão
foi favorável ao planejamento tributário do contribuinte. Porém, entre a abertura do
processo e a decisão final, levou-se cerca de 9 anos até que essa decisão pelo CARF fosse
tomada, sendo que anos mais tarde em 2016, houve um recurso especial apresentado pelo
procurador do caso ao qual foi negado7.

Outro destaque de planejamento tributário de PIS/COFINS monofásico com
segregação de atividade entre indústria e distribuidor atacadista julgado pelo CARF, se
apresenta no processo 16095.720151/2015-09. Iniciado em 2015 onde a empresa era acusada
de fraude em atividade econômica pelo fisco e concluído em 2017, a decisão do CARF
através do acórdão 3402-004.374, foi a de manter a acusação classificada como sonegação
fiscal. No entanto, desde 2018 há uma solicitação de recurso pelo contribuinte que até em
2021 ainda aguardava uma análise.

Tabela 4 – Exemplo de Venda no Regime Monofásico de Tributação
Custo Margem PIS 2,2% COFINS 10,3% Valor de Venda

(I) (II) (III) (IV) (I+II+III+IV)

Painel A - Venda convencional
Indústria 100.00 10.00 2.42 11.33 123.75
Atacado 123.75 10.00 0.00 0.00 133.75
Varejo 133.75 10.00 0.00 0.00 143.75

Painel B - Venda com Planeja-
mento Tribuário
Indústria 70.00 7.00 1.69 7.93 86.63
Atacado 86.63 47.13 0.00 0.00 133.75
Varejo 133.75 10.00 0.00 0.00 143.75

Exemplo de um processo retratando a venda convencional de medicamentos classificados no regime PIS/COFINS
monofásico de tributação no Painel A, e um processo de venda no regime monofásico e com planejamento tributário
no Painel B, onde há uma redução no custo da venda do produto da indústria para o comércio, sendo que o preço
final ao cliente se permanece inalterado.

Embora nosso tema de interesse seja a modalidade de tributação PIS/COFINS,
vale ressaltar a grande importância do ICM ST em reorganizações societárias, na influência
da decisão das firmas em relação a escolha da localização geográfica dos centros de
distribuições por uma unidade da federação, devido aos benefícios fiscais diferenciados
concedidos. Entre alguns trabalhos de destaque estão o de Angelis (2012), que explora
os efeitos da substituição tributária a partir de 2008 (data da sua implementação), e os
principais problemas em relação ao comportamento dos agentes quanto firmas na relação
com o varejo e centros atacadistas, e o papel do fisco como órgão fiscalizador, que teve
uma melhora em sua eficiência arrecadatória devido a concentração da tributação em um
único agente, no caso a indústria, sendo responsável pelo pagamento por toda a cadeia
distributiva. Entre outras contribuições que abordam a guerra fiscal, destacam-se o estudo
de Santo (2015) que faz uma análise sobre influência do ICMS no planejamento tributário
no desenho da rede de logística e a localização de centros de distribuição, e o trabalho
de Barros e Silva (2008?), que identifica alternativas do ICMS ST nas movimentações
7 Tabela 16 no Apêndice - B detalha a decisão favorável ao contribuinte.
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interestaduais e intraestaduais de uma empresa comercial com filiais nos três estados do
sul do Brasil. Carraro (2009), analisa os trade-offs existentes entre os custos logísticos, os
incentivos fiscais baseados no ICMS e o custo da neutralização das emissões de carbono
geradas nos problemas de localização de Fábricas e Centros de Distribuição. Por fim,
Pizzolato (2008), analisa a influência dos incentivos fiscais oferecidos pela zona franca de
Manaus, no estado do Amazonas, e pela cidade de Vitória no estado do Espírito Santo.
O estudo concluiu que a variável “benefícios fiscais e financeiros” foi a que representou a
maior relevância para a decisão de localização de um novo centro de distribuição.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO

Os agentes econômicos enquanto firmas e governo, agem com objetivos distintos e
antagônicos para maximizarem a sua utilidade esperada. As empresas buscam minimizar
a carga tributária e governo maximizar a arrecadação fiscal.

Em especial em relação as firmas, há uma série de outros fatores que são considerados
na tomada de decisão em relação a evasão e a elisão fiscal, desde objetivos competitivos
em relação aos seus concorrentes, atitude de aversão ao risco diante de uma probabilidade
de detecção, e percepção da sociedade em relação a exposição a atitudes "controversas"por
parte das firmas.

Nesta sessão apresenta-se uma breve introdução do custo Brasil para apontar que
os tributos indiretos não se resumem apenas a incidência de uma alíquota associada a um
determinado produto. Tal embasamento teórico, se torna importante para a compreensão
de que o efeito do choque em relação ao PIS/COFINS monofásico por si só, não é suficiente
para determinar todo o peso da carga tributária percebido pelas firmas.

Na sequência, apresenta-se a modelagem teórica do comportamento da decisão das
firmas em relação as oportunidades de evasão e elisão fiscal que surgem com o aumento
dos tributos PIS/COFINS na modalidade monofásica, assim como a teoria em relação ao
comportamento do setor público frente a políticas para aumentar a arrecadação, combater
a evasão, atenuar ou eliminar as lacunas com as oportunidades que surgem de elisões
fiscais.

Por fim, apresentam-se estudos de referência que embora não reflitam exatamente
o nosso contexto de planejamento tributário através da criação de centros de distribuições
para aliviar a carga de PIS/COFINS, buscam abordar técnicas cujo contexto pode explicar
parte das estratégia das empresas na atenuação do impacto tributário.

3.1 O Custo Brasil e sua Influência no Comportamento dos Agentes
O economista Arthur Laffer, articula que a medida que o governo eleva a alíquota de

um imposto, a receita tributada em um determinando momento alcança o seu ponto máximo,
e a partir dele, um incremento na taxa do imposto, reduz a receita arrecada, por incentivar
as empresas a buscarem alternativas na redução da carga tributária (LAFFER, 2004).
Entre as alternativas como mencionado anteriormente, estão aquelas consideradas ilegais,
como sonegação, evasão e inadimplência, ou as legais obtidas através de planejamentos
tributários.

Acontece que o denominado "custo Brasil"em nosso país, reflexo de políticas mal
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desenhadas devido ao grande volume de leis em matéria tributária, exige das empresas
custos adicionais voltados principalmente a conformidade fiscal. De acordo com OCDE
(2015, p. 22), uma empresa padrão na indústria de transformação gasta 2.600 horas anuais
para cumprir suas obrigações fiscais, contra 356 horas nos países latino-americanos, e 184
nos países da OCDE. Além da conformidade fiscal, há uma grande insegurança jurídica,
Canado V.R. (2020, p. 8) demonstra que a soma de créditos tributários cobrados em
processos judiciais e administrativos por todos os entes federativos foi de R$5,4 trilhões, o
equivalente a 75% do PIB, valor que representa mais do que o dobro da arrecadação total
dos entes federativos apontados para o ano de 2019.

Slemrod e Yitzhaki (2002, p. 1426) afirmam que a grande maioria das análises
econômicas voltadas a questão tributária, deixam de lado o "custo"do esforço administrativo
empregado tanto na apuração, quanto no recolhimento do passivo fiscal por parte das
empresas

Jantscher (1990), sustenta que em países em desenvolvimento, "administração
tributária é efetivamente política fiscal". Por outro lado, é igualmente verdade, que decisões
polêmicas na área de política fiscal, levem igualmente a práticas fiscais questionáveis
(KEEN, 2013) e (BODIN; KOUKPAIZAN, 2008).

Na prática, se o custo de conformidade fiscal varia entre os setores da cadeia
produtiva, o modelo de negócio, e a atividade ocupacional, há uma grande chance de que
a escolha dos agentes seja a de inclusive considerar as oportunidades de evasão e elisão
fiscal em suas atividades (SANDMO, 2005).

Somando a quantidade de reformas fiscais, principalmente as de PIS/COFINS
incluindo o regime de tributação monofásica (tema de nosso interesse), o ônus gerado as
empresas com a conformidade fiscal para atender as exigências impostas, mais a insegurança
jurídica, quando revisitamos a teoria de Laffer (2004), há que se levar em conta não somente
a variação na taxa do imposto, mas também todos esses fatores para se dimensionar o
ponto máximo de tributação que maximiza a arrecadação. Tal decisão se faz necessária
para se compreender os incentivos que possam levar as empresas a optarem por uma elisão
ou sonegação fiscal, e a medidas mais restritivas por parte do governo em torno de políticas
de combate a essas práticas.

Muito embora em nosso estudo haja uma delimitação clara em torno do efeito da
tributação monofásica, nas próximas seções busca-se abordar o comportamento do setores
público e privado em relação a evasão e elisão fiscal, assim como estudos de referência
visando contextualizar o embasamento teórico em relação ao comportamento dos agentes.
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3.2 Comportamento das Empresas Frente a Evasão Fiscal
Em nosso estudo não foram levantados dados ou realizados experimentos que

pudessem identificar qual o tipo de modelo se aproximou do comportamento adotado pelas
empresas dada a sua complexidade. Fundamenta-se apenas de forma teórica quais seriam
as principais suposições através das quais esses agentes tenham adotado ao se depararem
com o choque promovido pela reforma de PIS/COFINS monofásico.

3.2.1 Modelos Tradicionais de Tributação

Um dos primeiros modelos de evasão fiscal, foi introduzido por Allingham e Sandmo
(1972), que trata a evasão como um problema de alocação de portfólio. Esse modelo tem
como referência o estudo de Becker (1968) "Crime and punishment: an economic approach",
segundo o qual os agentes econômicos homogêneos e com expectativas racionais, buscam
maximizar a utilidade esperada. O agente econômico irá decidir o quanto de receita declarar,
levando em conta a probabilidade de ser auditado e sujeito a alguma penalidade, podendo
optar por um portfólio livre de risco, declarando a receita total e efetuando o pagamento do
passivo tributário, ou optar por um ativo de risco em seu portfólio, partindo da premissa
de que a receita não declarada não será observada pela autoridade fiscal. Uma das críticas
apontadas por YITZHAKlt (1974), é de que o modelo Allingham Sandmo não apresenta
com clareza se a penalidade pela evasão descoberta depende da receita subestimada, ou do
imposto subestimado. YITZHAKlt (1974), incluiu uma variável a mais na equação para
que a pena pela evasão seja calculada por uma parcela do imposto evadido, ao invés da
receita não declarada, permitindo assim analisar os efeitos de alterações na probabilidade
de ser detectado, na taxa da multa e do imposto a ser aplicado.

A Tabela 5, ilustra que o aumento na probabilidade de ser auditado e autuado,
reduz o retorno da taxa evadida, fazendo com que a evasão seja menos atrativa. Contra-
intuitivamente, um aumento na taxa do imposto leva a um maior nível de conformidade.

3.2.2 Modelos Comportamentais de Tributação

Uma série de outros modelos teóricos surgiram baseados na expectativa da uti-
lidade esperada como os apresentados por (COWELL, 1990), (ANDREONI; ERARD;
FEINSTEIN, 1998),(SLEMROD; YITZHAKI, 2002), (SANDMO, 2005), (SLEMROD,
2008), e (TORGLER, 2007), aos quais expandiram escolhas individuais como a decisão da
quantidade de trabalho empregada, preferência setorial, e as estrategias de evasão fiscal.
Introduziram penalidades alternativas, impostos, retenções, incorporaram incertezas e
complexidades sobre os parâmetros fiscais relevantes, incluíram o esforço das obrigações
acessórias para se efetuar o pagamento dos tributos, adicionaram recompensas e a ho-
nestidade na contribuição recolhida, além de regras para auditorias seletivas nas quais a
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Tabela 5 – Modelo de Comformidade Tributária de Allingham-Sandmo-Yitzhaki.

Variável Predição

Probabilidade de
Auditoria

Correlação positiva com conformidade: Quanto maior
a probabilidade de auditoria, menor o retorno esperado
da evasão.

Taxa da Multa Correlação positiva com conformidade: Quanto maior
a multa, menor o retorno esperado da evasão.

Taxa do Imposto Correlação positiva com conformidade: Quanto maior
a multa, menor o retorno esperado da evasão com a
suposição da diminuição da aversão ao risco: Para o
contribuinte com menor aversão ao risco absoluto, uma
taxa de imposto mais alta elimina parte da sua receita
devido ao aumento do custo da conformidade, como
estratégia de redução de risco na posição do agente
econômico.

Receita Bruta Correlação negativa com a conformidade pela suposição
da diminuição da aversão ao risco.

Fonte: (WEBER; FOOKEN; HERRMANN, 2014, p. 12).

autoridade fiscal usa a informação do retorno do imposto para determinar estrategicamente
a quem auditar.

O descontentamento com os modelos econômicos neoclássicos tradicionais baseados
na utilidade esperada por moldarem o indivíduo como puramente racional, motivou a
extensão destes modelos com fatores comportamentais. Alm (2012) classifica o estudo
desses modelos em dois grandes grupos, que são o comportamento do indivíduo e o
comportamento do grupo.

Na modelagem de escolha do comportamento do indivíduo, (YANIV, 1999),(BER-
NASCONI; ZANARDI, 2004),(SNOW; WARREN, 2005),(KAHNEMAN; TVERSKY,
2013) e (DHAMI; AL-NOWAIHI, 2007) abordam uma série de teorias desenvolvidas que
incluem: a teoria do prospecto, teoria da classificação da utilidade esperada, aversão ao
risco de primeira e segunda ordem, teoria do arrependimento, probabilidades não aditivas
e teoria da ambiguidade.

No segundo grupo de economia comportamental, (COWELL; GORDON, 1988),
(GORDON, 1989),(MYLES; NAYLOR, 1996),(KIM, 2003),(FORTIN; LACROIX; VIL-
LEVAL, 2007) e (TRAXLER, 2010), modelam o indivíduo inserido como parte de um
grupo regido por normas sociais, que são padrões de julgamento de comportamentos
pela sociedade, onde podem ou não ter a aprovação social. Aplicado a teoria fiscal, se a
percepção em relação a conformidade tributária for de que é a norma social correta, o
indivíduo irá segui-la caso contrário não (ALM, 2012).

Por quebrar o vínculo entre a evasão e o desconto na taxa do imposto, esses modelos
podem trazer respostas estatísticas comparativas e previsões mais precisas sobre o grau de
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compliance sujeito a probabilidades subjetivas (ALM, 2012).

3.2.3 Modelos Gerais de Evasão e de Elisão Fiscal

Uma vertente da literatura econômica voltada a sonegação fiscal, foi liderada por
Marrelli (1984), que desenvolveu um estudo pioneiro para as empresas monopolistas. Nesse
modelo, o autor explorou a decisão dos agentes em relação a quantidade de produto, e
o montante sonegado, através da manipulação da receita reportada para as autoridades
fiscais, no intuito de evitar o imposto indireto.

Kreutzer e Lee (1986) e Wang e Conant (1988) abordaram formas de se reduzir o
passivo fiscal através da subnotificação do informe de lucro das empresas com a extrapolação
dos custos produtivos com a suposição dos custos reais produtivos não serem detectados.
Yaniv (1988) aborda a evasão fiscal na tributação dos impostos retidos na fonte, Virmani
(1989), incorporou a sonegação fiscal de um imposto indireto no modelo de equilíbrio
parcial em um mercado competitivo, Cremer e Gahvari (1993) apresentaram um modelo
específico de evasão fiscal voltados ao problema da tributação ótima da evasão fiscal. Yaniv
(1995) elaborou um modelo de evasão aplicado a qualquer tipo de imposto que pode ser
evadido pela firma seja através da subnotificação na base do imposto reportado ou da
extrapolação na informação das deduções permitidas informada a receita.

Em síntese, esse conjunto de modelos gerais apresentado por Arias (2005), se baseia
na suposição de que alguns fatores chaves como a competição imperfeita, função de custo e
ocultação de receita, função imposto, atitude em relação ao risco, função de probabilidade
de detecção, e percentual do montante total evadido, afetam diretamente o resultado da
arrecadação fiscal.

A Tabela 6 apresenta um resumo com as premissas adotadas por cada um dos
autores explorados por arias2005note.

Outros estudos conduzidos por Chen e Chu (2005), Crocker e Slemrod (2005)
modelam a decisão da evasão fiscal no contexto de uma relação de contrato entre o agente
e o principal. Um resultado importante observado é de que o efeito das políticas para o
controle da evasão depende crucialmente de quem é penalizado, ou seja, a empresa ou
gestor (SANDMO, 2005).

Mayshar (1991) e Slemrod (2001) investigaram a possibilidade de que mudanças
no sistema tributário induzam a três tipos de comportamentos dos agentes que são a da
sonegação, a elisão fiscal e o efeito substituição do lazer por bens.

Cowell (1985) desenvolve um modelo ao qual o agente pode simultaneamente
praticar a sonegação e a elisão fiscal através de um custo fixo e um custo marginal
constante. Cowell investiga se a elisão irá coexistir com a evasão e afirma que a relação
ótima entre elas não é caracterizada pela relção de igualdade entre custo marginal de
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evasão e elisão.

Em Cross, Shaw et al. (1982), cita-se que os agentes precisam investir para desen-
volverem conhecimento tanto nas técnicas de elisão quanto de evasão onde são tiradas
duas conclusões importantes. Em um sistema tributário progressivo, gastos com evasão
ou elisão reduzem a taxa marginal do imposto, levando a uma redução no engajamento a
outra. Em segundo, o investimento em elisão, pode reduzir o custo martinal da evasão e
assim vice-versa.

Tabela 6 – Características dos Principais Modelos de Evasão Fiscal
Imposto Probabilidade Mercado Risco Custo Evasão

de Direto
Auditoria da Evasão

Marrelli (1984) - Ad Valorem - Fixo - Monopólio - Avesso Não Percentual
- Lucro - Variável

Wang e - Lucro - Fixo - Monopólio Avesso Não Percentual
Conant (1988)∗1

Marelli e - Lucro - Fixo - Duopólio - Avesso - Não Montante
Martina (1988) - Ad Valorem - Variável

- Específico

Yaniv (1998)∗2 - Lucro - Fixo - Monopólio - Avesso - Não Percentual
- Retido na

fonte

Virmani (1989) Ad Valorem Variável Competitivo Neutro Sim Percentual

Cremer e Específico Fixo Competitivo Neutro Sim Percentual
Ghavari (1994)

Yaniv (1995) Proporcional a Fixo Monopólio Avesso Não Montante
base de cálculo

Fonte: Extraído de "A note on Indirect Taxation"(ARIAS, 2005, p. 6)
∗1 Evasão fiscal através da extrapolação de custos.
∗2 Evasão fiscal na tributação dos impostos retidos na fonte.

3.3 Comportamento do Governo Frente a Evasão Fiscal
A decisão do governo em atribuir na Lei 10.147/00 PIS/COFINS monofásico

a responsabilidade pela indústria arrecadar os tributos por toda a cadeia produtiva,
facilitou o trabalho da receita federal por reduzir drasticamente o número de contribuintes
responsáveis pelo recolhimento em um setor altamente pulverizado.

Alt (1983) argumenta que em geral vem se tornando cada vez mais fácil ao governo
arrecadar impostos de grandes empresas, ao invés do consumidor final, e uma das explicações
para tal, é a adoção generalizada de um IVA, que traz a facilidade de possibilitar a inserção
da conformidade tributária com o fisco, sem que para isso seja necessário um aumento de
custos administrativos. 1

1 A OCDE formulou o programa BEP, ao qual o Brasil foi um dos partícipes, e que recomendou a adoção,
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Diversos outros instrumentos podem ser utilizados pelas autoridade fiscais para
aumentar a arrecadação tributária, porém a complexidade e o custo envolvido são igual-
mente proporcionais ao volume de trabalho das firmas no cumprimento das obrigações
tributárias, aos quais requerem investimentos consideráveis.

A decisão do governo em pressionar os agentes através de mecanismos de controle
é uma decisão a ser tomada que muitas vezes se restringem ao orçamento do órgão de
fiscalização. Por vezes há que se fazer concessões nas decisões e trabalhar de forma seletiva
separando contribuintes em grupos específicos.

Pretende-se com esta sessão, trazer a teoria aplicada aos órgãos fiscalizadores na
tomada de decisão em relação ao aumento da eficiência arrecadatória.

3.3.1 Políticas de Combate a Evasão

O setor público deve coibir a sonegação fiscal de modo que o "jogo"da sonegação
não seja lucrativo, e o preço da punição supere preço do pagamento espontâneo do imposto.
Soares (1994) explora os limites em relação a decisão do governo de fixar uma alíquota
de imposto e o aumento da probabilidade de fiscalização. Ambas as decisões impõem
condições em relação a liberdade de escolha do agente público, uma vez que o aumento
da alíquota do imposto aumenta a probabilidade de sonegação, ao mesmo tempo exige a
alocação de recursos do estado para aumentar a probabilidade de fiscalização.

Stigler (1970) defende a necessidade de haver um grau marginal de punição em
relação a multa aplicada. Diante de tais limitações o governo prefere aumentar a grau de
punição com o aumento das multas em detrimento a fiscalização pelo fato de a fiscalização
exigir um custo mais alto em termos de recursos. (SOARES, 1994)

Christiansen (1980) analisa o trade-off entre o valor da multa aplicada e a probabi-
lidade de detecção. Ou seja, se um aumento de maior magnitude no valor de uma multa
com uma baixa probabilidade de detecção, são mais eficazes na redução da evasão fiscal do
que um aumento na probabilidade de detecção com uma multa de valor menor, e examina
os efeitos de uma taxa de imposto mais alto no montante do imposto evadido.

Christiansen (1980) concluiu a ineficácia entre o aumento do valor da punição
em detrimento da diminuição da probabilidade de auditoria. A probabilidade ótima de
detecção de sonegação introduzida por Singh (1973), tem como objetivo encontrar o ponto
ótimo que possa induzir o agente ao comportamento da completa honestidade.

por países membros e observadores, de normas gerais antielisivas em seus tratados internacionais em
matéria tributária, como uma das soluções ao problema.
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3.3.2 Regime de Incidência de Multas

Singh (1973) abordou a sensibilidade da probabilidade de auditoria necessária a
eliminação da sonegação fiscal aplicado ao caso da Índia, e como resultado foi observado
que quando a punição em forma de multa incide sobre a renda evadida, a probabilidade
de auditoria necessária a obtenção da honestidade total, varia consideravelmente com
o nível de renda do contribuinte. Em sua conclusão final, destacou-se a importância da
necessidade da implementação de um grau de agravamento na estrutura de multas, quando
estas incidissem sobre a renda evadida. Quando a multa aplicada passa a incidir sobre
o imposto evadido, a magnitude de probabilidade de fiscalização não depende da renda
do indivíduo, uma vez que a sonegação e o seu custo dado pela expectativa de punição,
atuam de forma simultânea.

Em contraste com Singh (1973), Fishburn (1979) aponta que há um custo alto por
parte do governo para se atingir a detecção ótima apontada por Singh (1973), e que por
outro lado, há um baixo custo na aplicação de uma penalidade na forma de multa.

Fishburn (1979) explora a taxa da penalidade proibitiva para um nível mínimo ou
próximo a zero de evasão, dada a probabilidade de detecção a evasão através da derivação
de três funções de penalidades.

A primeira delas é a cobrança do imposto devido pelo sonegador sobre a renda
total tributável e adicionalmente uma multa sobre o total da renda tributável. A segunda,
considera a incidência de multa sobre a fracão dos rendimentos sonegados, e por último a
aplicação de multa sobre o imposto sonegado.

A conclusão é de que o sistema de punição que requer a maior multa para coibir
totalmente a sonegação, é aquele que incide sobre o imposto sonegado. Assim o governo
ao optar pela multa sobre o imposto sonegado, deve fixá-lo em um patamar superior aos
demais regimes de punição. Para compensar tal desvantagem, os efeitos da sua incidência
independem da renda do contribuinte, sendo desnecessária a introdução da progressividade
na própria função de punição (SOARES, 1994).

3.3.3 Objetivos do Governo e o Combate a Evasão Fiscal

Soares (1994) apresenta um estudo de Cowell (1990), abordando a intersecção entre
política e atuação do fisco na decisão do governo em relação a eliminação da evasão fiscal,
em função dos objetivos de bem-estar social.

Cowell (1990) propõe três possibilidades para a função de maximização do governo.
Na função bem-estar utilitarista, o governo não qualifica a postura do cidadão frente à
evasão fiscal. O sonegador não é discriminado e o cidadão honesto não é premiado. O
governo busca maximizar a função utilidade do indivíduo "representativo"da comunidade.
E a aversão individual ao risco confunde-se com a aversão à desigualdade governamental.
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Na segunda possibilidade classificada como função bem-estar não utilitarista, o
governo deixa de lado a neutralidade na distinção em relação ao tratamento dado pelos
sonegadores e o indivíduo "honesto"maximizando a função utilidade aditiva dos indivíduos
da comunidade, através da atribuição de pesos diferenciados para cada grupo de cidadão.
Nesse caso, a desejabilidade na erradicação da evasão fiscal irá depender do grau de
indiferença do governo em relação a desigualdade social.

Por fim, na função de bem-estar baseada em indicadores observáveis, utiliza-se
como referência apenas variáveis e indicadores efetivamente passíveis de observação pelo
governo para se maximizar a renda disponível. Um dado de exemplo, é a renda declarada
pelos cidadãos ao fisco, onde o governo poderia passar a considerá-la como a única fonte
legítima de bem-estar social dos indivíduos da comunidade.

3.3.4 Políticas de Fiscalização

Cowell (1990), compara a dinâmica entre fisco e contribuinte como um "jogo". O
governo tem duas estratégias, que são a de fiscalizar e a de não fiscalizar. Ao passo que os
contribuintes possuem a opção de sonegar ou não o imposto. A fim de evitar a prática
da evasão fiscal, o governo combina a probabilidade de fiscalização e a multa aplicável de
modo que o ganho esperado da sonegação do imposto seja nulo.

Greenberg (1984) propõe uma técnica de fiscalização onde o fisco já ciente de uma
perda de arrecadação fiscal, busca induzir os demais contribuintes a efetuar o pagamento
do imposto de forma espontânea. Nessa técnica, há uma subdivisão dos contribuintes em
três grupos distintos, cuja característica principal é a diferenciação em relação ao grau
de controle do governo, marcado pelas distintas probabilidades de fiscalização de seus
integrantes. O governo prevê ainda a realocação dos agentes entre estes grupos. Realocação
essa que irá depender da constatação da sonegação fiscal, ou o correto cumprimento da
obrigação tributária.

Tabela 7 – Fiscalização Diferenciada - Realocação dos Contribuintes

Grupo Realocação dos Integrantes
G1 (a) Constatada a sonegação fiscal o contribuinte é deslocado para G2;

(b) Constatado o pagamento correto, o contribuinte permanece em G1.

G2 (a) Constatada a sonegação fiscal o contribuinte é deslocado para G3;
(b) Constatado o pagamento correto, o contribuinte é realocado para G1.

G3 Os integrantes deste grupo permanecem indefinidamente nele, ainda que
efetuem o correto pagamento

Fonte: Tabela extraída e adaptada de (SOARES, 1994, p. 119) .
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A proposição da fiscalização da renda miníma de corte seja ela velada ou explícita,
apresentada por Reinganum e Wilde (1985), leva em conta a decisão do governo em
priorizar a obtenção de receitas com o mínimo de auditoria possível em detrimento da
coibição da sonegação fiscal. A eficácia do estudo é obtida através da comparação de dois
tipos distintos de políticas, que são a da execução de auditorias aleatórias, e a execução
de fiscalizações com base na renda miníma de corte.

A literatura mais recente em termos de política de fiscalização, evoluiu dos modelos
tradicionais baseados na probabilidade de auditoria (ALLINGHAM; SANDMO, 1972),
para o cruzamento de dados reportado entre contribuintes.

Em um experimento de auditoria fiscal com 40.000 empresas na Dinamarca, Kle-
ven et al. (2011), mediu a taxa de evasão fiscal para dois grupo de contribuintes. No
primeiro grupo contendo os agentes como responsáveis diretos pelo envio das informações
diretamente ao Fisco, a taxa aproximada de evasão foi de 40%. Para o segundo grupo,
onde a responsabilidade por informar ao governo a receita tributada através de terceiros,
o resultado apontou uma taxa de evasão de 0,3%. Dado o alto custo com auditorias e
a pouca efetividade na eliminação da evasão, os governos tem priorizado cada vez mais
investimentos em políticas voltadas para a coleta de informações de contribuintes, que
demonstram ser muito mais eficientes por possibilitarem no cruzamento de dados entre os
agentes e assim detectar inconsistências.

A eficiência do cruzamento de informações através de terceiros, pode ser limitada se a
autoridade fiscal encontrar restrições em relação a credibilidade da informação publicada, ou
se o agente enquanto firma efetuar ajustes contábeis em outras margens que tenham pouca
probabilidade de detecção (CARRILLO; POMERANZ; SINGHAL, 2017). Examinando
cerca de 8.000 notificações enviadas a empresas, relacionadas a discrepância de informações
reportadas entre o período de 2011 e 2012 no Equador, Carrillo, Pomeranz e Singhal
(2017), constataram uma discrepância em relação as receitas declaradas pelas firmas 24%
abaixo do que as informadas por terceiros, sugerindo um potencial aumento de arrecadação
através da execução fiscal. Uma segunda evidência importante, foi a subnotificação dos
custos em 26% de todas as empresas quando cruzadas com a informação de terceiros. De
10% a 20% das firmas que foram notificadas efetuaram ajustes na declaração. Por último,
avaliando como as empresas ajustaram a sua retificação baseada na discrepância apontada
por outros contribuintes, constatou-se que 36% delas efetuaram o ajuste no valor exato
que foi reportado pelo terceiro, com o detalhe de que elas também ajustaram o valor do
custo reportado em USD 0,96 para cada dólar de receita ajustado, fazendo com que a
efetividade final da cruzamento de informações na evasão fosse baixa em términos de lucro
reportado.
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3.4 Estudos de Referência no Campo da Evasão Fiscal

3.4.1 A Evasão Fiscal na Cadeia Produtiva

Uma das referências que serviram de inspiração para a condução do nosso estudo,
foi o trabalho de Kopczuk et al. (2016) que tratou a evasão fiscal na cadeia produtiva do
segmento de combustíveis nos Estados Unidos.

Kopczuk et al. (2016) defendem em seu estudo, que se as partes envolvidas variam
quanto a sua possibilidade de evasão fiscal, a identidade de quem é efetivamente responsável
pelo pagamento do tributo na cadeia produtiva, impacta sim o preço final do produto,
assim como o grupo mais afetado pelo efeito negativo do imposto na cadeia.

Corroboram com essa mesma linha de raciocínio, Slemrod (2008), argumentando
que incidência legal e econômica, não são necessariamente independentes na presença de
evasão fiscal conforme destacado nos livros clássicos tradicionais, de Stiglitz e Rosengard
(2015) ( Pág 545) por exemplo, que trata como indiferente o efeito negativo sobre quem
efetivamente é responsável pelo pagamento do tributo na cadeia produtiva.

Devido as diferentes tecnologias disponíveis de evasão, um imposto cobrado do
lado da demanda, pode mover a curva da demanda para um grau diferente do que um
imposto similar cobrado do lado da oferta mudaria a curva da oferta enfatiza (KOPCZUK
et al., 2016).

No artigo "Do the Laws of Tax Incidence Hold", que trata dos efeitos da variação
do ponto da cadeia produtiva onde o imposto é cobrado pelos estados, Kopczuk et al.
(2016) inferi que movendo a cobrança efetiva do imposto do varejo para as partes mais alta
da cadeia produtiva (seja distribuidor ou indústria), há um impacto substancial positivo
no pass-through no preço do diesel ao varejo. Outra observação importante, é a de que a
receita tributária responde positivamente para o recolhimento do imposto no distribuidor
ou fornecedor prime, ao invés do varejista, sugerindo que a evasão provavelmente explica
este resultado.

A Figura 2, mostra como a evasão pode afetar o preço de equilíbrio em casos que o
distribuidor de diesel pode praticar a sonegação por ter maiores possibilidades de evadir
em comparação com um varejista. O distribuidor com um condição mais favorável a evasão
pode optar efetuar uma diminuição do preço do produto final a uma maior quantidade
produzida, modificando assim a inclinação da curva da oferta para a direita e gerando um
novo ponto de equilíbrio em comparação a um outro agente, no caso um varejista que não
tenha as mesmas condições de praticar a evasão fiscal fazendo com que a curva da oferta
permaneça em seu ponto de equilíbrio original. Além da inclinação da curva, o "efeito
evasão"pode compensar o consumidor de diesel amortizando o efeito final do imposto ao
consumidor.
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Figura 2 – Efeito no ponto de Equilíbrio com a Evasão Fiscal (KOPCZUK et al., 2016).

Fonte:Gráfico extraído de (KOPCZUK et al., 2016), Do the Laws of Tax Incidence Hold? Point of Collection and
the Pass-through of State Diesel Taxes, página 257.

3.4.2 Referências de Estudo Tributário no Cenário Brasil

3.4.2.1 Incidência Econômica

A divergência entre incidência econômica e incidência fiscal, é retratada por (SI-
QUEIRA; NOGUEIRA; SOUZA, 2001). Devido a multiplicidade de impostos, alíquotas e
a incidência sobre insumos, o efeito final dos impostos indiretos no Brasil sobre os preços
para o consumidor está longe de ser transparente. Usando o método proposto por Chisholm
(1993), e estendido por Scutella e Scutella (1997) que incorpora os efeitos multissetoriais
dos impostos indiretos, Siqueira, Nogueira e Souza (2001) calcula a incidência efetiva
dos impostos sobre os diferentes componentes da demanda final. Tomando como base o
ano de 1995, foram calculadas as incidências e as correspondentes alíquotas de impostos
para 42 setores de atividades, considerando cada categoria de demanda final determinada
pelas famílias, governo, investimento e exportação. Os resultados apresentados mostraram
que mesmo para aquelas atividades onde houveram políticas de desonerações fiscais, elas
foram de fato significativamente tributadas, indicando que a incidência final pode ser bem
distinta daquela defendida pelos formuladores de políticas tributárias. As exportações
por exemplo, embora tivessem uma política de desoneração específica no período, são
implicitamente tributadas devido aos impostos cobrados sobre insumos usados na produção
de bens e serviços exportados. Já as alíquotas efetivas dos produtos da cesta de consumo
das famílias de baixa renda como vestuário e alimentos, foram mais altas do que alíquotas
nominais implícitas nas receitas arrecadadas.

https://www.nber.org/papers/w19410
https://www.nber.org/papers/w19410
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3.4.2.2 Tributação Ótima e Capacidade Fiscal Limitada

Motivados por analisar a tributação ótima das firmas, em uma economia de
capacidade tributária limitada, que gera oportunidades de evasão e uma alta complexidade
de fiscalização ao estado no combate da evasão fiscal, Arbex, Mattos et al. (2020) avaliam
como o regime de tributação federal denominado simples, 2trouxe uma redução tributária
significativa ao estado, e afetou tanto a receita como o custo do produto de micro e
pequenas empresas de formas distintas. Os autores utilizaram o período de 2003 por
marcar a transição onde foi permitido o ingresso da participação dos estados messe modelo
simplificado, assim como por coincidir com a pesquisa de economia informal urbana
(ECINF) do IBGE, que possibilitou a obtenção de dados para análise naquele ano. O
evento foi explorado através do isolamento do efeito em cada estado da federação e
comparando as empresas elegíveis e não elegíveis, através de um método de diferença-
em-diferenças, com o objetivo de encontrar indícios do trade-off entre uma estrutura
de tributação ótima em uma economia com capacidade fiscal limitada. Os resultados
apontaram que as empresas localizadas na ponta da cadeia de distribuição denominadas
"downstreams", estatisticamente não tiveram impactos significativos tanto em termos de
receita como em custo do produto final. Por outro lado, para as empresas no início da
cadeia produtiva classificadas como "upstreams", se estima uma redução duas vezes maior,
tanto em custo do produto, quanto em receita ao serem comparadas com as empresas
não elegíveis. Há indicativos ainda, de que o simples possa ter levado ao aumento da
formalização de empresas.

3.4.2.3 Efeitos de PIS/COFINS no Sistema Tributário

Fernandes, Teixeira e Baptista (2010) pesquisaram os efeitos da tributação da
COFINS em 18 setores econômicos vinculados a bens e serviços, capturando o efeito do
evento promovido pela entrada em vigor da cofins cumulativa em janeiro de 2004, visando
entender como a lucratividade das empresas, e a arrecadação de tributos federais, foram
afetados com a reforma. O primeiro intervalo do estudo analisou a tributação cumulativa
para o período fiscal de 2001 até dezembro 2003. E no segundo momento de janeiro de
2004 até dezembro de 2006 a tributação cumulativa.

Os resultados apontaram que 7 dos 18 setores pesquisados para o modelo mi-
croeconômico que visava entender a lucratividade das empresas tiveram um impacto
significativo. Os setores de energia elétrica, mineração de metais, e telecomunicações
2 O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos

aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar nº 123, de 14
de dezembro de 2006. Abrange a participação de todos os entes federados (União, Estados, Distrito
Federal e Municípios). É administrado por um Comitê Gestor composto por oito integrantes: quatro
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), dois dos Estados e do Distrito Federal e dois dos
Municípios.Disponível em: <http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/documentos/pagina.
aspx?id=3>

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/documentos/pagina.aspx?id=3
http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/documentos/pagina.aspx?id=3
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reagiram de forma positiva para a lucratividade, enquanto que os setores da indústria de
máquinas industriais e o setor de transportes reagiram negativamente. Em relação aos
resultados do modelo macroeconômico, os testes estatísticos apontaram indícios de que
o evento estudado gerou um impacto positivo na arrecadação da COFINS, contribuindo
assim para um aumento na carga fiscal, e destoando do que foi apontado pelo Ministério
da Fazenda para o período.

Utilizando um modelo de Equilíbrio Geral Computável (EGC), Cury (2009), simulou
o impacto da reforma do PIS/COFINS não cumulativo para compreender o efeito nos
indicadores macroeconômicos setoriais como emprego, salário, renda familiar e bem-estar.
O estudo considerou em uma primeira etapa a mudança do regime cumulativo para o não
cumulativo e na segunda etapa a reforma completa.

Os resultados apontaram um aumento na receita fiscal do governo e a redução do
deficit público. Por outro lado, houve uma deterioração nos indicadores macroeconômicos,
de mercado de trabalho e de bem-estar. Em relação aos impactos setoriais, as áreas mais
impactadas foram os setores de couros e sapatos, varejistas e atacadistas, indústria de
metais, café e açúcar, possivelmente impactadas pela diminuição na quantidade produzida,
basicamente devido à queda nas exportações e no consumo. Por outro lado, os setores
mais beneficiados foram os de máquinas e tratores, minerais e metalurgia de materiais
não metálicos, e produtos químicos que apresentaram tanto aumento de preço, quanto na
quantidade produzida, o que pode indicar um possível efeito de substituição setorial de
importados demandados pelo mercado de insumos intermediários.

O mercado de trabalho também foi impactado, porém os resultados variaram de
acordo com o nível de escolaridade além de perda de bem-estar das famílias.

Avaliando quais tributos mais contribuíram para o aumento da carga tribuária entre
o período de 1995 a 1999 utilizando regressão múltipla e análise da aderência com a curva
de Laffer, Lima e Rezende (2019), concluiu que a COFINS dentro da categoria de bens e
serviços foi o imposto que mais explicou a elevação da carga tributária brasileira entre
os demais tributos que incidem sobre salários, rendas, comércio exterior e patrimônio. A
análise desenvolvida mostra que em determinados períodos o aumento da carga tributária
em relação a alguns tributos não provoca o aumento da receita tributária, sendo condizente
neste caso com a teoria desenvolvida por Arthur Laffer.

3.4.2.4 Experimentos com Modelos Comportamentais

Em um experimento de campo aleatório com um grupo de 15.000 contribuintes
em atraso com o imposto municipal denominado IPTU, na cidade de São Paulo, Pfeifer e
Pacheco (2020) exploram como o fator comportamental explica a melhora na eficiência da
arrecadação do imposto. Em seu experimento, Pfeifer e Pacheco (2020) desenvolveram
cinco tipos distintos de cartas de cobrança com diferentes apelos comportamentais para
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testar qual desses apelos aumentaria a probabilidade de arrecadação. Na primeira carta,
havia um conteúdo simples sem um apelo comportamental, a segunda explorava uma norma
social (aumento de moral e benefício a conformidade), a terceira em escolha deliberada, a
quarta em consequências (aumentar o custo percebido de não conformidade) e por último
ilustração visual(aumentar a simplicidade com saliência). Os resultados foram de que os
modelos de escolha deliberada e consequências, obtiveram os resultados mais positivos
e significantes, aumentando a arrecadação em 8% em comparação ao grupo de controle.
Embora o imposto, IPTU, esteja fora do nosso interesse de estudo, o tema foi trazido
à tona para exemplificar a forma com que o fator comportamental pode influenciar na
tomada de decisão dos contribuintes.

3.4.2.5 Insegurança Jurídica em Reorganizações Societárias

A falta de segurança para a tomada de decisões no que se refere ao planejamento
tributário em relação a reorganizações societárias entre empresas que pode influenciar a
decisão dos agentes em relação a criação de uma empresa comercial, é tema de estudo
de (NASCIMENTO; CORREIA, 2019), (MARTINEZ; COELHO, 2016) e (MARTINEZ;
OLIVEIRA, 2019).

Nascimento e Correia (2019) identificaram os critérios utilizados pelos conselheiros
do CARF para reconhecer o propósito negocial 3, como condicionante de validade dos
planejamentos tributários. A conclusão dos processos avaliados para o período, foi de que
tomando como base o propósito negocial, 69% dos processos foram rejeitados e 30,32%
reconhecidos como válidos 4.

Martinez e Coelho (2016) analisaram o período de 2008 a 2013 e concluíram que:
a) a consideração, pelos Conselheiros, de que as operações sob análise tiveram motivação
exclusivamente tributária tendem a resultar na invalidação dos planejamentos; b) quase
sempre que os julgadores consideraram que os fatos não ocorreram como descritos pelo
contribuinte, decidiram pela ilegalidade das práticas; e c) o respeito às normas impositivas
não tributárias nas operações, também são importantes balizadores no convencimento dos
julgadores, porém não representam uma condição suficiente.

Em um outro estudo de 2019 com dados de 2015 até 2017 utilizando regressões
lineares para entender as decisões do "Novo Carf", Martinez e Oliveira (2019), evidenciam
que ainda prevalecem as premissas de propósito negocial e ausência de simulação na visão
dos conselheiros, e adicionalmente analisam a influência dos votos dos conselheiros na
4 Propósito negocial/substância econômica é um método interpretativo aplicado no contexto brasileiro

pelas autoridades do CARF, com o objetivo de complementar a interpretação de reorganizações
societárias.A doutrina da substância econômica moderna se baseia em duas partes por meio de
duas perguntas: primeiro, a transação realmente ocorreu para fins não fiscais? Segundo, a transação
realizada pelo contribuinte pretendia afetar significativamente benefícios comerciais, além de benefícios
fiscais?(KOLARIK; WLODYCHAK, 2013)
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validação ou invalidação do planejamento tributário.
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4 METODOLOGIA

4.1 Objetivos e Hipóteses de Investigação
A motivação principal para as formulações de hipóteses dessa pesquisa, partiu do

interesse despertado pela grande quantidade de distribuidores atacadistas estabelecidos
a partir de meados da década de 90, com padrões de crescimento distintos encontrados
através de uma análise inicial exploratória apresentada através dos gráficos da Figura 3.

Conforme discutido em sessões anteriores, a reforma fiscal promovida pela lei
10.147/00 PIS/COFINS monofásico elevou abruptamente as alíquotas de PIS/COFINS de
3,65% a 12,5% para as indústrias e importadores, e ainda deixou as indústrias afetadas
pela lei responsáveis pelo recolhimento do PIS e da COFINS incidentes sobre a cadeia
de produção, e reduziu a zero a alíquota do PIS e da COFINS para distribuidores e
varejistas. A suspeita é de que o padrão de crescimento de novos atacadistas possa indicar
a preferência dos agentes econômicos em relação a reorganização societária com fins de
redução da carga tributária.

A forma de planejamento tributário investigado, é a da integração de uma indústria
com um ou mais comércios distribuidores atacadistas dentro de um mesmo grupo econômico,
onde a indústria obtém a possibilidade de reduzir o custo de venda da indústria para o
distribuidor atacadista, diminuindo assim a base de cálculo do imposto incidente sobre
suas mercadorias. E da empresa comercial responsável pela distribuição, regular o preço
de mercado e obter uma maior margem de lucro, e tornar-se mais competitiva em relação
aos seus concorrentes.

A formação de grupos econômicos entre indústria e comércio de um mesmo "dono",
é chamada de verticalização, que tanto pode ser classificada como montante (ou para trás),
com a incorporação das atividades econômicas anteriores da cadeia, como a produção e/ou
distribuição dos insumos, e a verticalização a jusante (ou para frente), com a incorporação
de atividades posteriores à produção, que envolvem a distribuição através de atacadistas e
varejistas. Ao contrário da verticalização, há o conceito de empresas horizontais onde as
empresas da mesma linha de atividades (indústria com a própria indústria ou comércio
com comércio) se unem em torno de um mesmo grupo econômico.

Os gráficos das Figuras 3a e 3c, apresentam as curvas de crescimento de novas
empresas atacadistas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou seja, com uma
relação estabelecida entre indústria e comércio através de uma reorganização societária,
denominada assim interdependentes ou verticalizadas. Já as curvas das Figuras 3b e 3d,
representam o crescimento de atacadistas não interdependentes, compostos por empresas
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dentro de um mesmo grupo econômico entre comércio e comércio, classificadas assim de
reorganizações societárias horizontais, ou simplesmente empresas atacadistas que não estão
ligadas a uma indústria específica.

Observam-se taxas de crescimento de atacadistas distintas entre aqueles distri-
buidores classificados como interdependentes e os não interdependentes. Restringindo as
amostras para o setor farmacêutico, constatou-se um crescimento constante de verticaliza-
ção de empresas desde a década de 1990 com um pico em 2010, diferente das empresas do
mesmo setor que não possuem uma relação de interdependência entre si, onde tiveram um
pico em 1996 e depois praticamente flutuaram com pequenas oscilações até o seu ápice em
2012.

A utilização de centros atacadistas como forma de planejamento tributário para
o PIS/COFINS monofásico, também pode ser utilizada para efeitos de planejamento
tributário com o intuito de reduzir a cara tributária do ICMS conforme destacados
nos trabalhos de (ROSENBERG, 2021) e (ANGELIS, 2012). Para o caso do ICMS, a
expectativa é de que os centros de distribuição sejam criados em estados distintos da
indústria com o objetivo de obter incentivos fiscais promovidos pelos estados. No caso do
PIS/COFINS Monofásico, a localização do centro de distribuição seria indiferente devido
a característica do imposto ser arrecadado em nível federal e não estadual.

(a) Regulares Interdependentes (b) Regulares não Interdependentes

(c) Monofásicos Verticais (d) Monofásicos Não Verticais

Figura 3 – Crescimento de Distribuidores Atacadistas Regulares e Monofásicos.

Fonte: Elaboração própria com base nos dados obtidos de empresas da receita federal em valores absolutos
representando o total de novos atacadistas por ano para o período de 1995 a 2015. As curvas superiores do
gráfico,representam o crescimento total de atacadistas extraindo o setores classificados como monofásicos. Já os
gráficos inferiores, os distribuidores atacadistas específicos do setor farmacêutico.

O estudo realizado através do presente trabalho, levou em conta basicamente três
cenários distintos de análise em relação a reorganizações societárias das firmas para se
efetuar um comparativo dos resultados obtidos. No primeiro deles, explorou-se o efeito das
relações de interdependência1ou a associação de verticalização de empresas entre indústria
e comércio para uma parcela da amostra obtida. No segundo cenário, buscou-se avaliar a
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parcela das amostras das demais empresas que não são verticalizadas, ou seja, que podem
apresentar uma relação horizontal entre atividades do mesmo nível, ou simplesmente
empresas que não fazem parte de nenhum grupo econômico. Por último, em um terceiro
cenário, foram consideradas o total geral de reorganizações societárias de empresas contidas
tanto no primeiro quanto no segundo cenário.

A finalidade da separação por grupos amostrais, foi o de compreender em que
circunstâncias o efeito da reforma foi mais significativo.

De forma a se identificar os impactos observados no mercado em relação a reorga-
nização dos agentes econômicos, foram desenvolvidas as seguintes hipóteses principais de
investigação:

• H1: A reforma tributária influencia positivamente a quantidade de novas empresas
indústrias.

• H2: A reforma tributária influência negativamente a quantidade de novas empresas
comerciais.

• H3:Impacto negativo da reforma em relação a reorganização societária entre indústria
e comércio.

• H4:Impacto negativo da reforma em relação a reorganização societária entre indústria
e comércio dentro de um mesmo estado da federação

• H5:O nível de emprego e salário no setor comercial são negativamente afetados pela
reforma.

• H6:O nível de emprego e salário no setor industrial são positivamente afetados pela
reforma.

1 O definição do termo "interdependência"é apresentado e definido no decreto Lei 7.212/2010 do IPI
ao qual inclusive prevendo a elisão fiscal com a redução do custo do produto na indústria para
diminuir a base de cálculo e a consequente incidência do IPI, estabelece regras nos preços dos
produtos para distribuição das mercadorias da industria para o comércio. Embora não haja o termo
"interdependência"na legislação de PIS/COFINS, adota-se por convenção essa mesma denominação
para se referir a indústria e comércio dentro de um mesmo grupo econômico.
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4.2 Dados
A estrutura de dados para a análise do modelo empírico, considerou a junção de

informações contidas entre cinco fontes distintas de informações, descritas nas etapas desta
sessão.

A primeira delas, consistiu no estudo da legislação de PIS Cofins monofásico,
elencada na Tabela 3, para mapear os indivíduos do grupo de tratamento. A informação
disponível na legislação vigente, permitiu a identificação intermediária dos indivíduos,
através do código de NCM2.

Além da legislação, levou-se em conta a tabela de produtos sujeitos a alíquotas
diferenciadas por incidência monofásica e por pauta no portal do SPED 3, que destaca
além dos códigos NCM de produtos e serviços, o histórico legal, e as respectivas alíquotas
aplicadas aos produtos para esse regime de tributação.

Uma vez identificados os códigos de NCM afetados pela lei para o grupo de
tratamento, efetuou-se o respectivo cruzamento de informações entre código NCM e código
nacional de atividade econômica (CNAE)4, utilizando-se como referência a Tabela de
correspondências NCM e CNAE 5disponibilizada pelo IBGE na versão 2.0 com 7 dígitos.

A Tabela 8, resume a quantidade de códigos NCM, e códigos CNAEs para as
versões com 5 e 7 dígitos. O Grupo de atividades, identifica os quatro setores de atividades
econômicas impactadas pelo regime monofásico, sendo que o grupo denominado por
"outros", se refere a todos os demais códigos NCM e CNAE que não pertencem ao regime
de tributação monofásica e estão classificados no grupo de controle do estudo.

Para o setor farmacêutico, perfumaria e higiene pessoal, foram mapeados 714 códigos
2 A Tabela TIPI ao qual dispõe dos códigos de NCM, possui aproximadamente 15.000

itens e está dividido em 5 níveis hierárquicos, que referenciam bens, serviços e fato-
res produtivos. A Tabela para consulta encontra-se disponível no portal do Ministério
da Economia em <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/
classificacao-fiscal-de-mercadorias/download-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul>. Os cindo ní-
veis hierárquicos dos códigos NCM se dividem em 1) Capítulo, 2)Posição, 3) Subposição, 4) Item e o
menor nível que é o 5)Subitem.

3 O portal do SPED da Receita Federal disponibiliza em sua página a Tabela 4.3.10 - Tabela Produtos
Sujeitos à Alíquotas Diferenciadas: Incidência Monofásica e por Pauta (Bebidas Frias) em sua versão
1.21 disponível em <http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/1638> que destaca as Leis e respectivos
códigos NCM para os produtos classificados como monofásicos.

5 O código CNAE indica qual a atividade econômica exercida, e o enquadramento tributário correto
por cada empresa da base de dados de pessoa jurídica da receita federal. Através dele é possível
identificar o tipo de indústria, comércio atacadista ou varejista e principalmente prover um indicativo
se o segmento de uma determinada empresa tem a propensão de se enquadrar no regime de tributação
monofásica.Atualmente na versão 2.0 de 2007, o CNAE está estruturado em cinco níveis hierárquicos:
seção, divisão, grupo, classe e subclasse. O quinto nível, o de subclasse, é definido para uso da
Administração Pública

5 A Tabela que referência códigos NCM com códigos CNAEs, está disponibilizada no portal de
correspondências econômicas do IBGE, disponível em <https://concla.ibge.gov.br/classificacoes/
correspondencias/atividades-economicas.html>

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/classificacao-fiscal-de-mercadorias/download-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/classificacao-fiscal-de-mercadorias/download-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul
http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/1638
https://concla.ibge.gov.br/classificacoes/correspondencias/atividades-economicas.html
https://concla.ibge.gov.br/classificacoes/correspondencias/atividades-economicas.html
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NCM, contra 10 códigos CNAE 7 dígitos ou 6 códigos CNAEs 5 dígitos representando os
indivíduos de tratamento do modelo proposto.

A Tabela 27 no Apêndice D, apresenta as observações dos grupos de tratamento e
controle, assim como as amostras eliminadas com o auxílio de dummies, para os setores
bebidas frias, combustíveis, máquinas veículos e autopeças. O objetivo da remoção de tais
observações da amostra, é o de isolar os efeitos do regime de tributação PIS/COFINS
monofásico específico ao setor farmacêutico.

Tabela 8 – Correspondência entre Códigos NCM e Códigos CNAE.

Grupo de Atividades NCM CNAE 7 Dígitos CNAE 5 Dígitos
Bebidas Frias 10 11 4
Combustíveis 46 13 9
Medicamentos, de perfumaria e higiene pessoal 714 15 7
Veículos, máquinas e auto-peças 229 32 17
Outros * 576 321

Total 999 647 358

Consolidação das informações de códigos NCM, CNAE 5 e CNAE 7 dígitos.
O grupo de atividades denominado por "outros", refere-se ao grupo de controle encontrado.
∗ A identificação dos códigos NCM de atividades que não pertencem ao regime monofásico de tributação, foram
desconsiderados, uma vez que os códigos CNAEs identificados foram suficientes para determinar o grupo de
controle.

Dummies adicionais de controle foram incluídas para distinguir a indústria de
transformação, comércio atacadista, comércio varejista e serviços.

Em uma segunda etapa com as informações de códigos CNAEs mapeadas e classifi-
cadas entre monofásico, atacadista, varejista e serviço, selecionou-se as empresas que se
enquadram nos grupos de indivíduos identificados por CNAE 7 dígitos, através da consulta
pública do cadastro nacional de empresas jurídicas (CNPJ) da receita federal 6.

A base de dados até o presente momento apresenta o indivíduo classificado em
código de CNPJ atrelado a um respectivo código CNAE 7 dígitos.

Com a base de dados parcialmente criada, foram rotuladas as empresas com os
códigos de seção "C"e "G"que representam respectivamente a indústria de transformação e
comércio de Reparação de veículos automotores e motocicletas que inclui toda a atividade
comercial do país nos mais diversos segmentos entre atacado e varejo e estão destacadas
na Tabela 9.

A terceira etapa, envolveu a utilização da informação dos sócios de empresas
selecionadas e também disponibilizadas pela receita federal, a qual identifica os sócios por
código CNPJ ou CPF, associados a uma determinada empresa para a criação de duas
bases adicionais, sendo a primeira específica para o comércio e a segunda para indústria.
6 A base de dados de empresas da receita federal conta com informações iniciando à partir de 1900 para

mais de 44 milhões de empresas e 27 milhões de sócios.
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Tabela 9 – Dados Públicos de Empresas - Amostra Selecionada

Total Indústria Comércio
Empresas 44.467.067 4.051.470 860.312
Sócios 27.176.264 1.837.634 8.252.366

Fonte: Elaboração própria através da base de dados de empresas disponibilizadas pela receita federal

O motivo da divisão foi o de isolar os sócios das empresas comerciais assim como
os sócios das empresas industriais.

Uma vez com a informação de sócio segmentada para indústria e comércio, buscou-
se através de uma consulta nas duas bases dados, identificar quais os sócios das indústrias
eram ao mesmo tempo sócios de empresas comerciais, caracterizando-se assim a relação
de interdependência entre empresas de um mesmo grupo econômico. Além de possibilitar
a classificação de uma empresa verticalizada ou não, conseguiu-se determinar o ano em
que a verticalização ocorreu através da informação da sequência da data de entrada na
sociedade de cada um dos sócios.

A forma de sequenciamento histórica adotada, foi a da elaboração de um ranking
de identificação do primeiro ano de entrada de um sócio na indústria e o primeiro ano de
entrada do mesmo sócio no comércio e assim determinar efetivamente em que data essas
duas empresas se "interconectaram"pela primeira vez seja através de uma cisão, fusão,
transformação ou incorporação. O motivo do ranking foi de que foram encontradas uma
quantidade grande de sócios comuns entre as duas empresas sem que efetivamente fossem
suficientes para determinar a ocorrência de uma junção inicial entre as duas empresas.

A título de exemplo, um sócio que tem a data de entrada no quadro societário
de uma indústria em 1980 e esse mesmo sócio passa a integrar o quadro societário do
comércio em 2000, o ranking atribui a sequência 1 á partir de 2000 pois somente a partir
deste ano é que houve um processo de transformação organizacional de uma possível fusão,
aquisição ou outro procedimento de reorganização societária.

Com toda a informação consolidada de empresas por CNPJ, sócios e códigos
CNAEs 7 digitos, chegou-se a uma base de dados de 4.911.782 empresas.

A quinta etapa do processo, foi a extrair as informações de salário médio, vínculo
ativo de empregos, e massa salarial disponibilizada na relação anual de informações sociais
(RAIS) do ministério da economia. Por não haver a informação de CNPJ de empresas
nessa base de dados, utilizou-se a classificação do indivíduo como código CNAE 5 dígitos
e o tempo em anos.

A informação do salário médio e vínculo ativo considerou o mês de dezembro de
cada ano, uma vez que a informação mensal não estava disponível na maioria dos casos.
Já a massa salarial foi calculada através do somatório dos salários ao longo do ano. A
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unidade de medida de salário médio extraída e a massa salarial da RAIS, foi a quantidade
de salários mínimos, que posteriormente foram transformados em log.

Por fim, na sétima e última fase da montagem da base de dados, todas as informações
de 1)empresas, 2)Sócios, 3)reorganização societária e 4) emprego, foram reunidas em uma
base de dados única, colapsadas de CNPJ a códigos CNAEs 5 dígitos para determinar os
indivíduos do modelo e o tempo em anos.

A estatística descritiva e o dicionário de dados se encontram descritas no Apêndice
D juntamente com os dados observacionais da indústria na Tabela 25 e comércio na Tabela
26. Já a Tabela 27 apresenta a formação dos grupos de tratamento, controle e amostras
eliminadas das observações.
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4.3 Estratégia Empírica
Estimamos os efeitos do PIS/COFINS monofásico para setor farmacêutico, em

relação a variação da abertura de novas empresas, reorganizações societárias, e mercado
de trabalho, através de um estudo de eventos em painel balanceado de efeitos fixos, para
os indivíduos (g) denotados por código CNAE 5 dígitos, e tempo (t) em anos, proposto
por Clarke e Tapia-Schythe (2021) com a seguinte especificação:

ygt = α +
J∑

j=2
βj(Lead j)gt +

K∑
k=1

γk(Lag k)gt + µg + λt + Xg
′

tΓ + εgt. (4.1)

As variáveis Ygt medem a taxa da variação de abertura de novas empresas no
comércio e indústria, a taxa de reorganizações reorganizações societárias, log do vínculo
de emprego, log do salário médio e log da massa salarial.

A variável µg representa o efeito fixo de indivíduo em CNAE, e a variável λt o
efeito fixo de tempo responsável por controlar o choque macroeconômico do ano. Os
controles implementados dados por Xg

′
t foram estabelecidos através da inserção de três

variáveis "dummies"denominadas como MonoCombus, MonoMaqveics, MonoBebFrias para
identificar os setores de atividades impactadas por outras leis do regime PIS/COFINS
monofásico que são o de combustíveis, máquina veículos e autopeças além de bebidas frias
respectivamente.

Todas essas três variáveis possuem valor zero, uma vez que as amostras representam
empresas que também estão embaixo do efeito do PIS/COFINS monofásico, porém em
eventos determinados por leis e anos distintos que serão exploradas em trabalhos futuros e
por hora removidos da amostra para evitarem vieses no estudo de eventos.

Adicionalmente foram incluídos dois controles, sendo o IndstriaMfg para identificar
indústrias de transformação e a variável Comercio para as empresas do comércio atacadista
e varejista. O controle IndstriaMfg tem o valor binário um, para o estudo de eventos
responsável por avaliar os impactos da lei na indústria e o valor zero respectivamente
para o comércio. Ao passo que ao avaliar o estudo de eventos para o comércio, a variável
Comercio tem o valor um, e a indústria reprsentado por IndstriaMfg o valor zero.

O número de períodos que antecede a lei (j) é de 5 anos e o período posterior ao
evento (k) igualmente de 5 anos.

A primeira parcela de "Leads"da equação 4.1 captura os efeitos que antecedem o
evento indo de 1995 até 2000 detalhados nas equações 4.2 e 4.3. E a segunda parcela da
equação 4.1 que captura os efeitos posteriores ao evento de 2001 até 2007 é especificada
pelas equações 4.4 e 4.5.
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(Lead J)gt = 1[t ≤ Eventog − J ], (4.2)

(Lead j)gt = 1[t = Eventog − j] para j ∈ {1, ...., J − 1}, (4.3)

(Lag k)gt = 1[t = Eventog + k] para k ∈ {1, ...., K − 1}, (4.4)

(Lag K)gt = 1[t ≥ Eventog + K]. (4.5)

O Evento define o ano do evento, em nosso modelo o ano de 2001 foi adotado uma
vez que a lei 10.147/00 foi promulgada em dezembro de 2000 e entrou em vigor em março
de 2001.

Leads e Lags, representados pela variável timeTOTreat na base de dados, capturam
no grupo de tratamento a antecipação, ou defasagem em t anos da janela do evento.
Já no grupo de controle, a variável timeTOTreat é sempre nula e se comporta como o
contrafactual ao qual se baseia a estimação do impacto do evento.

As diferenças entre os grupos de tratamento e controle estão ancoradas na omissão
do efeito no período timeToTreat = -1 (j=1) à fim de se possibilitar a identificação das
diferenças obtidas para os diferentes grupos ao longo do tempo pautadas na suposição das
tendências paralelas entre os dois grupos distintos.

Em relação as variáveis dependentes como mencionado anteriormente serão avaliadas
a taxa de crescimento total de indústrias e comércio do setor farmacêutico de empresas
para efetuar um comparativo com as empresas que são interdependentes ou verticais das
demais.

Em relação as variáveis dependentes de sócios, a lógica desenvolvida é a mesma
aplicada para as empresas, ou seja, a comparação entre sócios de empresas que podem ou
não ter uma relação de interdependência para avaliar o crescimento comparativo.

Já para as reorganizações societárias, avaliam-se as variáveis dependentes das
empresas verticalizadas para capturar diferenças específicas em relação as características
desta operação. A primeira variável RrgIntgr, possui a informação de todas as reorga-
nizações societárias entre empresas independentes que efetivamente executaram uma
operação de fusão entre empresas. E a variável RrgNvVert captura exclusivamente ope-
rações que promoveram algum tipo de fusão entre empresas da indústria e comércio. As
variáveis RrgNVMEstd e RrgNVOEstad denotam as operações de fusão intra-estadual
ou interestadual respectivamente. Já as variáveis RrgNvGAtLRME, RrgNvGAtLROE,
RrgNvGVrLRME RrgNvGVrLROE são uma extensão das duas primeiras com o detalhe
de indicarem se a operação de verticalização entre indústria e atacado ou entre indústria e
varejo aconteceu dentro de um mesmo estado ou entre estados distintos.

Por fim, as variáveis dependentes para o mercado de trabalho estão denotadas em
log e capturam os efeitos no vínculo de empregos, salário médio anual e massa salarial em
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31/12.

A Tabela 10 descreve as variáveis dependentes utilizadas no estudo de eventos para
possibilitar as análises de hipóteses propostas.

Tabela 10 – Variáveis dependentes Ygt.
Variável Descrição

Empresas
EmpNvVrHz Total de novas empresas no ano
EmpNvVert Novas empresas classificadas como verticais
EmpNvHorz Crescimento das demais empresas não verticais

Sócios
SocNvVrHz Taxa anual de novos sócios.
SocQNvVr Taxa anual de sócios de empresas verticais.
SocNvVrt Taxa anual de novos sócios de empresas não verticais

Reorganizações Societárias
RrgIntgr Taxa anual total de reorganizações societárias
RrgNvVert Taxa anual de reorganizações societárias que promoveram verticalização.
RrgNvMEstd Taxa de reorganizações societárias que promoveram ver ticalização intraestadual
RrgNVOEstd Taxa de reorganizações societárias que promoveram verticalização interestadual.
RrgNvGAtLRME Taxa anual de reorganizações societárias intraestaduais de atacadistas.
RrgNvGAtLROE Taxa anual de reorganizações societárias interestaduais de atacadistas.
RrgNvGVrLRME Taxa anual de reorganizações societárias intraestaduais de varejistas.
RrgNvGVrLROE Taxa anual de reorganizações societárias interestaduais de varejistas.

Mercado de Trabalho
LTrabVinc Log de vínculos de emprego.
LTrabSlrm Log da remuneração média anual em 31/12.
LTrabMSlr Log da massa salarial anual.

Descrição das variáveis utilizadas para o modelo empírico para apoiar a formulação das hipóteses de pesquisa.
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5 RESULTADOS

Os resultados estatísticos obtidos através do estudo de eventos com o intuito de
avaliar se a reforma de PIS/COFINS monofásica no setor farmacêutico em 2000, de
alguma forma impactou as empresas e o mercado de trabalho, estão divididos em 3 partes
principais.

Na primeira delas, apresentam-se os resultados do impacto da lei em relação a taxa
de crescimento de novas empresas tanto na indústria quanto no comércio.

Em segundo, o comportamento das empresas em relação a preferência pela reorga-
nização societária, visando entender a taxa de crescimento de novos sócios, e a sua relação
de interdependência entre grupos econômicos.

Por último, avaliou-se o impacto no mercado de trabalho em termos de vínculo
trabalhista, salário médio e massa salarial.

Importante ressaltar que as simulações do estudo de eventos contemplaram o efeito
da lei em 2001, conforme mencionado na sessão de estratégia empírica. O motivo de tal
decisão, é de que lei 10.147/00 foi promulgada em dezembro de 2000, entrado em vigor 90
dias depois, ou seja, em março de 2001.

5.1 Expansão de Empresas
Examinando a evolução na quantidade de novas empresas criadas no período tanto

na indústria quanto no comércio atacadista, busca-se compreender como esses dois setores
econômicos se comportaram.

A hipótese em questão é a de que o efeito da reforma promova um incentivo a
criação de novas empresas comerciais atacadistas com fins de planejamento tributário, e
ao mesmo tempo uma retração no crescimento de novas indústrias.

5.1.1 Geração de Novas Indústrias

No campo da específico da indústria, não houveram evidências que pudessem indicar
uma variação na taxa de novas empresas com a reforma tributária.

O que houve todavia, foi uma tendência de crescimento positiva de empresas sem
uma relação de interdependência entre indústria e comércio. Observa-se que os leads do
gráfico 5c são negativamente significantes e após com o choque a partir de 2001 se tornam
não significantes podendo indicar que ou a abertura de mercado ou a entrada de novas
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empresas relacionadas a produção de medicamentos genéricos possam ter influenciado a
entrada de novas empresas.

Em relação as empresas que possuem uma relação de interdependência entre
indústria e comércio, no gráfico da Figura 4b, somente 4 anos após o choque, ou seja, em
2005 e 2007, que se percebe uma mudança negativamente significativa da ordem de 2,3% e
2,7% respectivamente (Vide Tabela 31), que podem indicar uma tendência de queda na
quantidade de novas indústrias, porém por estarem em um intervalo de tempo distante do
evento estarem associados a efeitos exógenos.

(a) Total Indústrias (b) Empresas Verticais (c) Outras empresas

Figura 4 – Resultado para a quantidade de novas indústrias.

No que se refere a constituição de novas indústrias como reflexo da lei, não se rejeita
a hipótese nula H1 de que a reforma tributária influenciou positivamente a quantidade de
novas empresas industriais.

5.1.2 Geração de Novos Distribuidores Atacadistas

Para o estudo da taxa de variação de novas empresas comerciais atacadistas, foram
efetuadas duas simulações, sendo a primeira delas em 2001, ano em que a lei entrou em
vigor, e em 2000, ano em que a lei promulgada.

Como a hipótese principal de pesquisa é a de que haja um aumento imediato no
volume de atacadistas, procurou-se compreender uma possível antecipação dos agentes do
mercado no ano em que a lei foi promulgada, ou seja em 2000.

Na simulação do efeito da reforma em 2001, encontra-se um resultado significante
na elevação na taxa de crescimento de empresas comerciais atacadistas apenas para aquelas
categorizadas como verticais, da ordem de 0,23% (Figura 5b) no ano 1 ou seja 2002. O
mesmo se nota em relação ao total de empresas comerciais, Figura 5a, onde observa-se
um aumento significativo na taxa de crescimento percentual de empresas em 0,3% e 0,8%
respectivamente entre 2001 e 2002. Em ambos os cenários devido a ausência de tendências
paralelas, não foi possível efetuar uma análise mais detalhada para compreender o efeito
da reforma.

Na simulação do efeito da reforma no ano 2000, houve uma mudança significativa
de cenário em relação as empresas verticais conforme apresentado no gráfico da Figura 6b.
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(a) Total de empresas (b) Empresas verticalizadas (c) Outras empresas

Figura 5 – Resultados para a abertura de empresas no Comércio. Evento em 2001.

Os resultados apontam um aumento na taxa de criação de novas empresas comerciais de
0,5% em relação a taxa de crescimento anual de empresas comerciais, estatisticamente
significante a 99%, que se estendeu de 2000 até 2003, rejeitando-se a hipótese nula H2, que
considera a influência negativa da reforma tributária na quantidade de novas empresas
comerciais.

A Tabela 11 apresenta os resultados do estudo de eventos até o ano 1 para a
indústria e comércio. O resultado completo do estudo de eventos se encontra disponível
nas Tabelas 29 e 30 do Apêndice E para o comércio.

(a) Total de empresas (b) Empresas verticais
(c) Outras empresas

Figura 6 – Novas Empresas - Resultados para o comércio com evento em 2000.

5.2 Reorganizações Societárias

5.2.1 Quadro Societário

Em relação ao aumento na quantidade de sócios, tanto no quadro da indústria
quanto no comércio, não foram encontrados resultados significantes que pudessem estabe-
lecer uma relação de causalidade com a reforma devido a ausência de tendências paralelas,
impedindo-se assim qualquer inferência sobre os resultados.

O painel resumido B da Tabela 11, evidencia os coeficientes dos resultados obtidos,
e a tabela completa com os resultados para a indústria se encontram na Tabela 31 e para
o comércio na Tabela 32.
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Tabela 11 – Indústria e Sócios

Indústria Comércio
Vert+Demais Verticais Outras Total Verticais Outras

Painel A - Empresas
Ano 0 -0.0082744 -0.0030677 -0.0052067 .0029366** 0.0016143 0.0013223

(0.0064942) (0.0040987) (0.0029845) (0.0014372) (0.0021583) (0.0019343)
Ano 1 -0.0012917 -0.0047815 -0.0052067 0.0081286*** 0.0023 *** 0.0058286***

(0.00895) (0.0100292) (0.0029845) (0.002068) (0.0008543) (0.0015589
Painel B - Sócios
Ano 0 -0.024637 -.0106304 -.0142316 -.0008521 0.0018533 -0.0030173

(0.0204003) (0.0146824) (0.0080664) (0.0030018 ) (0.0042355) (0.0050252)
Ano 1 -0.0011571 -0.0073025 -0.0011127 0.0030897 0.0018719 -0.0007744

(0.0195382) (0.0248285) (0.0047767) (0.0028251 ) (0.0018525) (0.0027123)
Observações 7667 7667 7667 2419 2419 2419
Tratamento (CNAE) 3 3 3 2 2 2
Controle (CNAE) 184 184 184 57 57 57
Efeito Fixo CNAE Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Efeito fixo tempo Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Erro padrão robusto destacado em parênteses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Nota:Elaboração própria. Foram adicionados controles adicionais aos controles mencionados foram adicionados
Foram considerados os efeitos

5.2.2 Reorganização societária da indústria em relação ao comércio

Na associação entre indústria com o comércio atacadista, ou seja, indústria se
expandindo com a inclusão de empresas comerciais dentro de um mesmo grupo econômico,
avaliou-se não somente a inter-associação entre esses dois agentes, mas também, buscou-se
identificar o momento em que houve a união entre esses dois segmentos de atividades, e se
essa junção foi mais significativa em uma operação onde ambas as empresas se localizavam
dentro do mesmo estado, ou em estados distintos.

(a) Reorganização Total (b) Reorganização Vertical

(c) Intraestadual (d) Interestadual

Figura 7 – Reorganizações societárias entre indústria e comércio

Fonte: Elaboração própria com base nos dados disponibilizados de empresas da receita federal. Por reorganização
integral define-se o total de reorganizações entre as atividades entre indústria e comércio sem que necessariamente
ocasionasse a fusão entre duas empresas. Por reorganização vertical denota-se a primeira união entre duas empresas
ao longo do tempo. Intraestadual e interestadual denotam se a fusão aconteceu dentro do mesmo estado ou não.
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O racional por trás dessa intuição, é o de isolar o efeito da reforma de PIS/COFINS
monofásico em relação a uma reforma de ICMS. A tendência é de que reorganizações
societárias entre estados distintos estivessem mais relacionadas a aplicação de uma lei
estadual de ICMS, e a reorganização societária dentro do mesmo estado a um potencial
efeito do evento da lei federal de PIS COFINS.

A Tabela 12 resume os coeficientes encontrados nos painel D, e a Figura 7 ilustra o
resultado gráfico do estudo da indústria em relação ao comércio.

O resultado apresentado, foi de que tanto para a reorganização total (incluindo
organizações verticalizadas, horizontais e não horizontais) entre empresas dado pelo gráfico
da Figura 7a , e a verticalização entre elas (Figura 7b), observou-se a ausência de tendências
paralelas e portanto nada pode-se inferir.

Em relação a comparação da junção entre duas empresas na esfera estadual, o
resultado apontou um coeficiente significativo em 2003 ( ano 2) do gráfico da Figura
7c, indicando uma possível taxa positiva de crescimento da associação entre empresas
em 0,6% significante a 95%. Observou-se também que antes da lei houve apenas um
coeficiente negativamente significante 3 anos antes da reforma, o que não permitiu uma
análise detalhada para se estabelecer uma relação de causalidade.

Através dos resultados obtidos, não rejeita-se a hipótese nula H3 em relação ao
impacto negativo da reforma do ponto de vista da reorganização societária entre indústria
com o comércio atacadista.

Os gráficos da Figura 7 e o Painel D da Tabela 12, ilustram os resultados obtidos
através do estudo de eventos. Já as Tabelas 33 e 34 no Anexo E os coeficientes encontrados.

5.2.3 Reorganização do comércio em relação a indústria

Para o cenário onde as empresas comerciais atacadistas passaram a integrar o
quadro societário da indústria, o único cenário mais claro de reorganização societária que
permitisse a inferência de algum resultado, foi a da tendência gradativa no aumento nas
operações de reorganizações societárias intraestaduais (Figura 8c), desde o choque da
reforma promovendo a uma taxa de crescimento de 0.3% em 2007.

Devido a distância temporal de 6 anos após a reforma, e a falta de outros coeficientes
significativos mais próximos do evento, nada se pode afirmar, e logo não se rejeita a hipótese
nula H4, relativo ao impacto negativo da reforma em relação a reorganização societária
entre indústria e comércio dentro de um mesmo estado da federação.

Os gráficos da Figura 8 e o Painel E da Tabela 12, ilustram os resultados obtidos
através do estudo de eventos. Já as Tabelas 35 e 36 no anexo E os coeficientes encontrados.
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(a) Reorganização Integral (b) Reorganização Vertical

(c) Intraestadual (d) Interestadual

Figura 8 – Reorganizações societárias entre comércio e indústria.

Fonte: Elaboração própria com base nos dados disponibilizados de empresas da receita federal. Por reorganização
integral define-se o total de reorganizações entre as atividades entre indústria e comércio sem que necessariamente
ocasionasse a fusão entre duas empresas. Por reorganização vertical denota-se a primeira união entre duas empresas
ao longo do tempo. Intraestadual e interestadual denotam se a fusão aconteceu dentro do mesmo estado ou não.

Tabela 12 – Reorganizações Societárias entre atividades da indústria e do comércio
(1) (2) (3) (4)

Integral Verticalização Intraestadual Interestadual
Painel D - Reorganização
Indústria em relação ao Comércio
Ano 0 0.0593356** 0.0500601*** 0.0023183 0.0477418**

(0.0281569) (0.0188857) (0.0080727) (0.0177411)
Ano 1 0.1023171 0.1021184** 0.0099058 0.0922127**

(0.0578918) (0.0529332) (0.0229468) (0.0322865)
Observações 7554 7553 7553 7553
Tratamento (CNAE) 3 3 3 3
Controle (CNAE) 184 184 184 184
Efeito Fixo CNAE Sim Sim Sim Sim
Efeito fixo tempo Sim Sim Sim Sim

Painel E - Reorganização
Comércio em relação a Indústria
Ano 0 -.0389413 .0119392 .0090534 0.0028858

(0.0498231 (0.0449886) (0.01104) (0.0355298)
Ano 1 0.0946685 0.1887312* 0.0384968 0.1502344

(0.1430724) (0.1431582) (0.0249844) (0.1185011)
Observações 2411 2411 2411 2411
Tratamento (CNAE) 2 2 2 2
Controle (CNAE) 57 57 57 57
Efeito Fixo CNAE Sim Sim Sim Sim
Efeito fixo tempo Sim Sim Sim Sim
Erro padrão robusto destacado em parênteses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Fonte: Elaboração própria com base nos dados disponibilizados de empresas da receita federal. Por reorganização
integral define-se o total de reorganizações entre as atividades entre indústria e comércio sem que necessariamente
ocasionasse a fusão entre duas empresas. Por reorganização vertical denota-se a primeira união entre duas empresas
ao longo do tempo. Intraestadual e interestadual denotam se a fusão aconteceu dentro do mesmo estado ou não.
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5.2.4 Reorganização societária entre Indústria com Atacado e Varejo

A reorganização societária entre indústria e comércio atacadista ou varejista,
apresentou um resultado estatisticamente significativo da ordem de 5% apenas para um
coeficiente após a reforma , no caso para a associação da indústria com o atacado dentro
de um mesmo estado que aconteceu em 2003, ou seja, 2 anos após a reforma.

A Figura 9a e o quadro F da Tabela 13 apresentam o resultados encontrados. Muito
embora não seja possível inferir um resultado que aponte uma causalidade com a reforma
devido a ausência da suposição de tendências paralelas, mais análises em um estudo futuro
com uma maior precisão de dados, possa a vir indicar uma tendência do efeito positivo
da lei do PIS/COFINS monofásico na geração de novas reorganizações societárias entre
indústria e comércio atacadista dentro do mesmo estado, eliminando também influência
do ICMS no estudo de eventos.

Por hora, como conclusão final, não se rejeita a hipótese nula H4 para a afirmação
de que houve o impacto negativo da reforma em relação a reorganização societária entre
indústria e comércio dentro de um mesmo estado da federação. Na Tabela 37 e Figura 16
do Apêndice E, o estudo de eventos completo com os respectivos coeficientes encontrados.

(a) Atacadista - Intraestadual (b) Varejista - Interestadual

Figura 9 – Reorganizações entre indústria em relação ao atacado e varejo

Fonte: Elaboração própria com base nos dados disponibilizados de empresas da receita federal. Por Atacadista -
Interestadual, refere-se reorganização societária entre indústria e atacadistas dentro de um mesmo estado. Por
Varejista - Interestadual, refere-se a reorganização societária entre indústria e varejo em estados distintos.
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Tabela 13 – Tabela- Reorganização societária entre indústria e comércio atacadista e varejista
Atacado Varejo

Intraestadual Interestadual Intraestadual Interestadual
Painel F - Reorganização
entre Indústria e Comércio
Ano 0 -0.006634 0.0252752** 0.0077383 0.0196599**

(0.0060261) (0.0107569) (0.0042823) (0.0104765)
Ano 1 0.0001623 0.035318 * 0.0082998 0.0504153***

(0.0095628) (0.0191776) (0.0121327) (0.0161947)
Ano 2 0.0512201** 0.1305289 0.010514 0.0375765***

(0.0252144) (0.0464548) (0.0063983) (0.0093939)
Observações 7554 7553 7553 7553
Tratamento (CNAE) 3 3 3 3
Controle (CNAE) 184 184 184 184
Efeito Fixo CNAE Sim Sim Sim Sim
Efeito fixo tempo Sim Sim Sim Sim
Erro padrão robusto destacado em parênteses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Fonte: Elaboração própria com base nos dados disponibilizados de empresas pela receita federal.

5.3 Mercado de trabalho
Comparando indústria e comércio, no painel G da Tabela 14, em relação ao vínculo

trabalhista, observa-se que há uma tendência de queda do nível de emprego na indústria,
Figura 10a e um aumento do nível de emprego no comércio, Figura 11a. Porém como os
resultados não foram significativos para se inferir uma relação de causalidade em torno do
efeito da reforma, não se rejeitam as hipóteses nulas H5: Impacto negativo do emprego no
setor comercial, e H6: Impacto positivo do emprego no setor industrial. Os resultados do
estudo de eventos para mercado de trabalho são apresentados no painel G da Tabela 14 e
detalhados nas Tabelas 38 e 39.

O salário médio e a massa salarial na indústria indicam um provável reflexo da
reforma, com redução do salário médio -0,2 em log a partir do ano 2 (2003) até o ano 4
(2005), e a massa salarial a -0,3 em log significativo a 95% em 2004. Dado que não houve
uma alteração imediata após a reforma, não se rejeita a hipótese nula H6 em relação ao
impacto positivo no salário para o setor industrial, por faltarem elementos para se afirmar
com precisão o efeito da lei.

Do ponto de vista do comércio, não foram encontrados resultados significativos
em relação ao salário médio e massa salarial, observa-se uma tendência de alta na massa
salarial, desde 1995 (6 anos antes da lei), e que continua em ascensão até o ano 6 (2007).
Logo não se rejeita a hipótese nula H7, em relação ao efeito negativo da reforma no salário
médio e massa salarial do setor comercial.
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(a) Vínculos (b) Salário Médio (c) Massa Salarial

Figura 10 – Mercado de trabalho na atividade industrial

(a) Vínculos (b) Salário Médio (c) Massa Salarial

Figura 11 – Mercado de trabalho na atividade comercial

Tabela 14 – Mercado de Trabalho
Indústria Comércio

Vínculo Salário Massa Vínculos Salário Massa
Trabalho Médio Salarial Trabalho Médio Salarial

Painel G - Emprego
Ano 0 -0.0409086** -0.084784 -0.1256927* 0.002249 -0.055967 *** -0.0537178

(0.0169919) (0.0671236) (0.0729482) (0.0288587) (0.016659 ) (0.0419478)
Ano 1 -0.0850552 -0.1129908 -0.198046 0.0420911 -0.0520748* -0.0099835

(0.061627) (0.0895205) (0.1482589) (0.0423594) (0.0323986) (0.0615396)
Observações 5001 5001 5001 1585 1585 1585
Tratamento (CNAE) 3 3 3 2 2 2
Controle (CNAE) 184 184 184 57 57 57
Efeito Fixo CNAE Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Efeito fixo tempo Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Erro padrão robusto destacado em parênteses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Fonte: Elaboração própria com base nos dados disponibilizados de empresas na RAIS.
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6 CONCLUSÕES

Em nosso estudo avaliamos o impacto trazido pelo regime de tributação PIS/COFINS
monofásico a cadeia produtiva do segmento farmacêutico, e seus reflexos no mercado de
trabalho.

Os resultados iniciais obtidos através de análise exploratória, apontaram para um
grande volume de empresas comerciais atacadistas associadas a indústrias que foram
criadas a partir de 1995, seguidas por uma trajetória ascendente constante até 2010.

Guiados pela motivação da exploração inicial, aprofundamos as análises realizando
um estudo de eventos em painel balanceado de 1995 a 2007, tendo 2001 como o ano marcado
pelo evento. Estimamos os efeitos da reforma tendo o setor farmacêutico como o grupo
de tratamento. Removemos da amostra as atividades econômicas impactadas por outros
regimes monofásicos de tributação como combustíveis, bebidas frias, máquinas, veículos e
autopeças com o intuito de evitar vieses observacionais. Os demais setores remanescentes
de atividades econômicas da indústria de transformação e comércio atacadista, foram
selecionados como nosso grupo de controle.

Foram encontradas evidências significativas que em 2000, ano de dois importantes
eventos importantes para o setor farmacêutico, que foi a implementação da Lei 10.147/00
PIS/COFINS monofásico, e a Lei 9787/99 conhecida com a lei dos genéricos, houve
um aumento significativo no número de empresas comerciais atacadistas dentro de um
mesmo grupo econômico, ou seja, o comércio operando como uma extensão da indústria na
redistribuição de mercadorias. A principal vantagem com essa operação, é a de possibilitar
a flexilidade ao agente econômico de efetuar o controle de preço de seu segmento através
de um planejamento tributário sob o risco de questionamentos futuros pelas autoridades
em relação a legalidade da operação.

Em relação a indústria, observou-se uma tendência de queda na quantidade de novas
indústrias, porém os resultados não foram significativos para se afirmar que o impacto da
lei a essa atividade econômica promoveu um encolhimento dessa atividade.

Avaliando-se o aspecto da forma com que o aumento no volume de reorganizações
societárias acontecera, encontram-se evidências, positivas que a reorganização entre indús-
tria e comércio foi mais forte para o segmento atacadista, ocorridas dentro de um mesmo
estado da federação, do que para o varejo ou o próprio segmento do atacado em algum
outro estado de origem diferente do da indústria. Devido a ausência de tendências paralelas
não foi possível avaliar com precisão a causalidade entre o evento e o efeito observado.
Todavia, esse é um resultado importante por permitir descartar a interferência de uma
lei estadual, no caso o ICMS, ao qual poderia estimular a geração de novas empresas
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comerciais atacadistas em estados distintos da federação como forma de benefício fiscal ao
qual é tema de estudo em (ANGELIS, 2012).

O mercado de trabalho apresentou uma tendência de queda do nível de emprego
na indústria, e um aumento do nível de emprego no comércio porém não significativos
para uma inferência mais precisa.

Em relação ao salário médio e massa salarial da indústria, observou-se uma redução
nesses dois indicadores a partir de 2003, ou seja dois anos após a reforma.

Em relação a estudos futuros, acredita-se que com a utilização da identificação
do indivíduo por CNAE 7 dígitos, e o acesso ao código de CNPJ da empresa na RAIS,
possa se obter uma maior grau de precisão no resultados. O acesso compartilhado de
informações com a receita federal, é outra sugestão de tema importante para se aferir a
eficiência arrecadatória como efeito da lei.
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APÊNDICE A – INTRODUÇÃO

Figura 12 – Tempo médio de duração dos processos tributários na esfera jurídica brasileira.

Fonte: Estudo realizado pela Ernst Young que levantou a duração total do contencioso tributário médio brasileiro
subdividos entre o CARF, receita federal brasileira e judiciário (ETCO, 2019).



72

APÊNDICE B – CONTEXTO INSTITUCIONAL

Arrecadação Histórica de PIS/COFINS

Figura 13 – Variação dos resultados de arrecadação de PIS/COFINS

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Relatório dos resultados de arrecadação da receita federal de 2019.
As arrecadações são apresentadas em Milhões R$ a preços correntes do ano de 2019 corrigidos pelo IPCA. A
variável %PIB representa a variação histórica da arrecadação de PIS e COFINS em relação ao PIB. Já a variável
%RECEITA reflete a taxa percentual da composição dos tributos PIS e COFINS na arrecadação do Governo
Federal. O relatório base está disponível em <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/
dados-abertos/receitadata/arrecadacao/relatorios-do-resultado-da-arrecadacao/arrecadacao-2019/>

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/receitadata/arrecadacao/relatorios-do-resultado-da-arrecadacao/arrecadacao-2019/ 
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/receitadata/arrecadacao/relatorios-do-resultado-da-arrecadacao/arrecadacao-2019/ 
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Tabela 15 – Evolução Histórica das Alíquotas do PIS e da COFINS

Ano Cofins PIS
2002 3,00% 1,65%
1998 3,00% 0,65%
1991 2,00% 0,65%
1990 1,20% 0,65%
1989 0,50% 0,65%
1982 0,50% 0,75%
1976 0,75%
1975 0,63%
1974 0,50%
1973 0,40%
1972 0,25%
1971 0,15%

Fonte: Extraído de (RECEITA, 2003, p. 5) com base nos dados da Secretaria da Receita Federal.
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Normas Antielisivas
Há dois tipos de normas anti-elisivas no ordenamento jurídico para abordar o

planejamento tributário, que são as normas anti-elisivas gerais e as normas anti-elisivas
especificas.

A lei anti-elisiva geral que foi pautada pela lei complementar Lei Complementar
104/2001 teve como objetivo evitar que o contribuinte utilizasse o planejamento tributário
de forma abusiva de modo a dar à autoridade administrativa a possibilidade de desconstituir
atos ou negócios jurídicos praticados pelos contribuintes, desconsiderando-os na forma
jurídica e tributando no seu conteúdo econômico. Contudo, o referido dispositivo, também
conhecido como norma geral anti-elisiva, pende de regulamentação à ser estabelecido por
meio de lei ordinária, que por consequência tem gerado grandes debates, o que não poderia
deixar de ser, haja vista a sua direta relação com o contribuinte e a forma de como ele
conduz seus negócios.1

A alteração no códito tributário nacional sob a Lei Nº 5.172/1966 Artigo. 116 com
o seguinte parágrafo único estabeleceu que:

"Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo

ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária."(AC)” O art. 116 trata da

ocorrência do fato gerador, nos seguintes termos: Art. 116. Salvo disposição de lei em
contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos: I – tratando-se
de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais

necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios;II – tratando-se da
situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos

de direito aplicável.

Em ação aberta pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), com a Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI 2446) apresentada ainda em 2001, questiona-se a
legalidade desta lei e após 20 anos ainda não há um resolução final sobre a sua efetiva
aplicabilidade. O julgamento da ADI 2446 teve seu julgamento suspenso voltando em 2021
á corte a qual se encontra sob vistas dos juízes do supremo e é tema de alta expectativa
pelos contribuintes para compreender os desdobramentos em relação a estruturações e
investimentos realizados por empresas dos mais distintos setores.
1 A norma anti-elisiva do parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional como

norma antievasão. Disponível em: <https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-tributario/
a-norma-antielisiva-do-paragrafo-unico-do-artigo-116-do-codigo-tributario-nacional-como-norma-antievasao/
>

http://www.portaltributario.com.br/legislacao/lc104.htm
http://www.portaltributario.com.br/legislacao/lc104.htm
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-tributario/a-norma-antielisiva-do-paragrafo-unico-do-artigo-116-do-codigo-tributario-nacional-como-norma-antievasao/
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-tributario/a-norma-antielisiva-do-paragrafo-unico-do-artigo-116-do-codigo-tributario-nacional-como-norma-antievasao/
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-tributario/a-norma-antielisiva-do-paragrafo-unico-do-artigo-116-do-codigo-tributario-nacional-como-norma-antievasao/
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O objetivo do legislador foi claro no sentido de criar uma norma anti-elisão, através
da imposição de um limite ao espaço constitucional de liberdade do contribuinte para
planejar suas atividades econômicas buscando a menor carga tributária possível, conferindo
autorização legal para a autoridade tributária combater planejamentos tributários pratica-
dos com abuso de forma ou de direito, sem, no entanto, definir os contornos normativos
destas figuras jurídicas, altamente nebulosas e duvidosas quanto ao seu âmbito de aplicação
concreta, especialmente na seara do Direito Tributário, onde o núcleo da relação jurídica
envolve um limite ao poder do Estado. 2

Normas Anti-elisivas Específicas, representam normas que tem o intuito tratar
um nicho e um fato gerador em particular como é o caso da regra anti-elisão do IPI voltada
a estabelecer um valor tributável mínimo (VTM), para as operações ocorridas entre
firmas interdependentes (art. 42 da Lei nº 4.502/64)3. Esse regime de VTM contempla,
principalmente, quatro parâmetros ou métodos de apuração: i) comparação com o preço
das transações no mercado atacadista da praça do remetente; ii) análise do preço de
revenda ao consumidor, considerando o VTM como 90% deste; e iii) composição de uma
cesta de custos de fabricação e despesas empresariais, acrescido de lucro (este acrescido
posteriormente, com o DL nº 1.593/77); e iv) arbitramento pelo fisco, nos casos previstos
no art. 17 da Lei nº 4.502/64 que como assim com a norma anti-elisiva geral possui
divergências no mundo jurídico. Atualmente se encontra em análise o alcance da chamada
"praça do remetente”, que foram objeto de diversos julgamentos no âmbito do CARF.
Não obstante, o tema ganhou um capítulo recente, com a aprovação do Projeto de Lei n°
2.110/2019 (PL), que incluía o art. 15-A à Lei nº 4.502/64, para esclarecer definitivamente
que “praça” seria “a cidade onde está o estabelecimento do remetente”.4

2 Julgamento suspenso em 21/10/2021: Julgamento de norma contra planejamento tributário abusivo é
suspenso no STF - JOTA. Disponível em: <https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/
julgamento-de-norma-contra-planejamento-tributario-abusivo-e-suspenso-no-stf-21102021>

3 LEI No 4.502, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964: Estabeleceu o IPI, Imposto sobre Produto Industria-
lizado

4 A "praça do remetente"para IPI e o veto ao PL 2.110/19: entre fatos e versões. Disponível em:<https:
//www.conjur.com.br/2021-out-13/direto-carf-praca-remetente-ipi-veto-pl-211019>

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4502.htm
https://www.conjur.com.br/2021-out-13/direto-carf-praca-remetente-ipi-veto-pl-211019
https://www.conjur.com.br/2021-out-13/direto-carf-praca-remetente-ipi-veto-pl-211019
 https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/julgamento-de-norma-contra-planejamento-tributario-abusivo-e-suspenso-no-stf-21102021
 https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/julgamento-de-norma-contra-planejamento-tributario-abusivo-e-suspenso-no-stf-21102021
https://www.conjur.com.br/2021-out-13/direto-carf-praca-remetente-ipi-veto-pl-211019
https://www.conjur.com.br/2021-out-13/direto-carf-praca-remetente-ipi-veto-pl-211019
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Propósito Negocial como Critério no CARF
Os propósitos e motivações para realização das operações societárias são temas

já muito discutido pela doutrina e pelo CARF. O que sempre se indagou foi: a operação
seria considerada evasão fiscal quando realizada exclusivamente para afastar tributação?
Na evolução histórica da jurisprudência do CARF foram aplicadas, basicamente, duas
teorias: (i) a formalista, na qual, basta a subsunção do fato à norma para a operação
gerar seus efeitos, e (ii) a substantivista, onde ocorre uma análise do conteúdo que deu
causa àquele negócio jurídico, isto é, sua finalidade. Ressalta-se que é justamente na teoria
substantivista que se procede a análise do propósito negocial.5

O parágrafo único do Artigo 116 que trata de norma anti-elisiva faz referência
expressa que os procedimentos para a desconsideração dos atos ou negócios jurídicos seriam
estabelecidos em lei ordinária. Segundo se extrai da mencionada norma, é permitido ao fisco
desconsiderar atos praticados pelo contribuinte quando “praticados com a finalidade de
dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo”. A partir do momento que as empresas
começaram a se utilizar da aplicação dessa teoria para reduzir a carga tributária de forma
imoderada, foi despertado no CARF uma preocupação quanto a substância do negócio
jurídico, isto é, sua finalidade. A partir de então o Conselho começou a exigir o elemento
do propósito negocial, ou seja entender se houve motivação para a reorganização societária
que não seja somente tributária mas também econômica como justificativa negocial.

A inexistência de uma norma geral anti-elisiva pode ser interpretada pelos juízes
como uma tolerância legislativa ao planejamento tributário irrestrito; por outro, essa
posição judicial pode incentivar a edição de uma norma geral anti-elisiva legislada.

O propósito negocial/substância econômica pode ser compreendido como método
interpretativo que visa combater a evasão fiscal por meio da proteção do código tributário.
A doutrina da substância econômica moderna se baseia em duas partes por meio de
duas perguntas: primeiro, a transação realmente ocorreu para fins não fiscais? Segundo,
a transação realizada pelo contribuinte pretendia afetar significativamente benefícios
comerciais, além de benefícios fiscais?

Para se aproveitar dos benefícios apresentados pelas lacunas da lei, os contribuintes
precisam ficar atentos com alguns critérios como: I) a substância econômica, ou seja, as
operações têm que estar relacionadas com a atividade desenvolvida e possuírem finalidade
de aumentar riqueza; II) a doutrina da essência sobre a forma, em que o negócio tem
que ser analisado em sua essência e não simplesmente sobre seu formato. Nota-se que
esquemas abusivos representam uma preocupação constante. Assim, planejamentos feitos
sem propósito negocial e que tenham a única finalidade de redução do ônus tributário tem
5 A teoria do propósito negocial nos julgamentos do CARF. Disponível em: <https://www.migalhas.

com.br/depeso/313033/a-teoria-do-proposito-negocial-nos-julgamentos-do-carf>

https://www.migalhas.com.br/depeso/313033/a-teoria-do-proposito-negocial-nos-julgamentos-do-carf
https://www.migalhas.com.br/depeso/313033/a-teoria-do-proposito-negocial-nos-julgamentos-do-carf
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despertado a atenção das autoridades fiscais (Nahass, 2006).

Em Nascimento e Correia (2019),foram analisados os acórdãos publicados pelo
CARF no período de 2010 à 2018 que versam sobre o propósito negocial. O resultado foi
de que há um percentual elevado de rejeição do propósito negocial nos casos julgados pelo
CARF. De um total de 225 decisões de planejamentos tributários envolvendo o propósito
negocial, 69,78% foram rejeitadas.

Os resultados encontrados indicam que operações realizadas entre empresas com
ausência de atividade operacional, pertencentes ao mesmo grupo econômico que atuam sob
o regime de subordinação, na presença de documentação inidônea e operações realizadas
em curto lapso temporal tendem a ter seus planejamentos invalidados. Já as operações
realizadas entre empresas operacionais, em conformidade com a legislação vigente e com
os objetivos econômicos, societários ou negociais devidamente demonstrados tendem a ter
seus planejamentos validados.
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Casos Emblemáticos de Planejamento Tributário Julgados pelo CARF

Tabela 16 – Planejamento Tributário: PIS/COFINS Monofásico - Unilever

Número do Processo
19515.001905/2004-67

Contribuinte
UNILEVER BRASIL LTDA.

Tipo do Recurso Data da Sessão
RECURSO VOLUNTARIO 22/10/2013

Relator(a)
IVAN ALLEGRETTI

Nº Acórdão Tributo / Matéria
3403-002.519

Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso. Vencido o
Conselheiro Alexandre Kern, que apresentou declaração de voto.
(assinado digitalmente)
Antonio Carlos Atulim - Presidente
(assinado digitalmente)
Ivan Allegretti - Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Antonio Carlos Atulim, Alexandre Kern, Domingos
de Sá Filho, Rosaldo Trevisan, Marcos Tranchesi Ortiz e Ivan Allegretti. Estiveram presentes ao julgamento
a Dra. Indiara de Arruda Serra, pela Fazenda Nacional, e os Drs. Anderson Crystiano de Araújo Rocha,
OAB/SP nº 182.116, e Vanessa Regina Antunes Toro, OAB/SP nº 195.913, pelo Recorrente.

Ementa(s)
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
PIS. REGIME MONOFÁSICO. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. SIMULAÇÃO ABSOLUTA. DES-
CONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS. ART. 116, P.U. DO CTN. UNIDADE ECONÔ-
MICA. ART. 126, III, DO CTN. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não se configura simulação absoluta se a pessoa jurídica criada para exercer a atividade de revendedor
atacadista efetivamente existe e exerce tal atividade, praticando atos válidos e eficazes que evidenciam a
intenção negocial de atuar na fase de revenda dos produtos.
A alteração na estrutura de um grupo econômico, separando em duas pessoas jurídicas diferentes as dife-
rentes atividades de industrialização e de distribuição, não configura conduta abusiva nem a dissimulação
prevista no art. 116, p.u. do CTN, nem autoriza o tratamento conjunto das duas empresas como se fosse
uma só, a pretexto de configuração de unidade econômica, não se aplicando ao caso o art. 126, III, do
CTN.
Recurso voluntário provido. Recurso de ofício prejudicado.

Fonte: Elaboração própria com base nas informações disponíveis para consulta na página do Conselho
Admnistrativo de Recursos Fiscais. Disponível em: <https://carf.fazenda.gov.br/ sincon/public/
pages/ConsultarInformacoesProcessuais/consultarInformacoesProcessuais.jsf>

https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarInformacoesProcessuais/consultarInformacoesProcessuais.jsf
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarInformacoesProcessuais/consultarInformacoesProcessuais.jsf
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Tabela 17 – Planejamento Tributário: Crédito de PIS/COFINS - Eucatex

Número do Processo
19515.722111/2012-41

Contribuinte
EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO

Tipo do Recurso Data da Sessão
RECURSO DE OFÍCIO 17/03/2016

Relator(a)
WALKER ARAUJO

Nº Acórdão Tributo / Matéria
3302-003.138

Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso de Ofício.
O Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède votou pelas conclusões.
(assinado digitalmente)
Ricardo Paulo Rosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator.

EDITADO EM: 28/03/2016
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Paulo Rosa (presidente da turma), Paulo
Guilherme Déroulède, José Fernandes do Nascimento, Maria do Socorro Ferreira Aguiar, Domingos de Sá
Filho, Lenisa Rodrigues Prado, Sarah Maria Linhares de Araújo e Walker Araujo.

Ementa(s)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
SIMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Simular é o ato de fingir, mascarar, esconder a realidade, camuflar o objetivo de um negócio jurídico
valendo-se de outro, eis que o objetivo intentado seria alcançado por negócio diverso, daí o motivo de o
artigo 167 do Código Civil dispor que o negócio jurídico simulado será nulo.
Não é simulação o desmembramento das atividades por empresas do mesmo grupo econômico, objetivando
racionalizar as operações e diminuir a carga tributária.
Recurso de Ofício Negado

Fonte: Elaboração própria com base nas informações disponíveis para consulta na página do Conselho
Admnistrativo de Recursos Fiscais. Disponível em: <https://carf.fazenda.gov.br/ sincon/public/
pages/ConsultarInformacoesProcessuais/consultarInformacoesProcessuais.jsf>

https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarInformacoesProcessuais/consultarInformacoesProcessuais.jsf
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarInformacoesProcessuais/consultarInformacoesProcessuais.jsf
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Tabela 18 – Planejamento Tributário: PIS/COFINS Monofásico com Segregação de Atividade
Econômica

Número do Processo
16095.720151/2015-09

Contribuinte
KOMATSU DO BRASIL LTDA

Tipo do Recurso Data da Sessão
RECURSO VOLUNTARIO 22/10/2013

Relator(a)
DIEGO DINIZ RIBEIRO

Nº Acórdão Tributo / Matéria
3402-004.374

Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por maioria de votos, rejeitar a conversão do julgamento em diligência proposta
pelo Conselheiro Waldir Navarro para esclarecer os questionamentos trazidos no voto do Relator, Diego Ribeiro,
sendo vencido junto com as Conselheiras Thais De Laurentiis e Maysa Pittondo. No mérito, por voto de qualidade,
negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Diego Ribeiro, Relator, Thais De Laurentiis, Maysa
Pittondo e Carlos Daniel Neto. Designado redator para o voto vencedor, o Conselheiro Pedro Bispo.
Assinatura Digital
JORGE OLMIRO LOCK FREIRE- Presidente.
Assinatura Digital
DIEGO DINIZ RIBEIRO- Relator.
Assinatura Digital
PEDRO SOUSA BISPO-Redator Designado.
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Jorge Olmiro Lock Freire-Presidente, Diego Diniz Ribeiro,
Waldir Navarro Bezerra, Thais De Laurentiis Galkowicz, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo
Deligne, Carlos Augusto Daniel Neto e Pedro Sousa Bispo.

Ementa(s)
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
COFINS. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL. SIMULAÇÃO
Comprovado nos autos, por meio do conjunto probatório trazido pela fiscalização, que a realidade fática observada é
diferente da jurídica, deve-se concluir que as operações realizadas entre as empresas interdependentes não tiveram
propósito negocial e visaram unicamente uma redução substancial no pagamento das contribuições sociais incidentes
na sistemática monofásica, caracterizando-se como um planejamento tributário ilícito.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
PIS. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL. SIMULAÇÃO
Comprovado nos autos, por meio do conjunto probatório trazido pela fiscalização, que a realidade fática observada é
diferente da jurídica, deve-se concluir que as operações realizadas entre as empresas interdependentes não tiveram
propósito negocial e visaram unicamente uma redução substancial no pagamento das contribuições sociais incidentes
na sistemática monofásica, caracterizando-se como um planejamento tributário ilícito.
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido.

Fonte: Elaboração própria com base nas informações disponíveis para consulta na página do Conselho
Admnistrativo de Recursos Fiscais. Disponível em: <https://carf.fazenda.gov.br/ sincon/public/
pages/ConsultarInformacoesProcessuais/consultarInformacoesProcessuais.jsf>

https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarInformacoesProcessuais/consultarInformacoesProcessuais.jsf
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarInformacoesProcessuais/consultarInformacoesProcessuais.jsf


APÊNDICE B. Contexto Institucional 81

Reforma Tributária de 1965/1967

Tabela 19 – Reforma Tributária de 1965/1967

Período que Antecede a Reforma Período Pós Reforma

Impostos Federais
- Imposto de Importação - Imposto ao Comércio Exterior
( Importação e Exportação)
- Imposto de Consumo - IPI
- Impostos únicos - Impostos únicos
- Impostos sobre Transferências de Fundos
para o Exterior - Imposto de Renda
- Impostos sobre Negócios - Imposto sobre Operações Financeiras
- Impostos Extraordinários - Impostos Extraordinários
- Impostos Especiais - Outros ( Transportes, comunicações)

Imposto Territorial Rural

I mpostos Estaduais
- Impostos sobre Vendas a Varejo - ICM
- Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" - Imposto sobre Transmissão de Bens

"Inter Vivos"e "Causa Mortis"
- Imposto sobre Expedição
- Imposto sobre Atos Regulados
- Impostos Especiais

I mpostos Municipais
- Imposto Territorial Rutal
- Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"
- Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana - Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana
- Impostos de Indústria e Profissões - Imposto Sobre Serviços
- Imposto de Licença
- Imposto sobre Diversões públicas
- Imposto sobre Atos de Economia

Fonte: Adaptado de Giambiagi, Alem e Pinto (2017) página 251.
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B.1 Evolução Histórica da Incidência Tributação Brasileira

Tabela 20 – Série Histórica - Evolução da Participação das Bases de Incidência na Arrecadação
Total - 2002 a 2019

Tipo de Base 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Renda 20,31% 19,14% 20,43% 22,74% 20,73% 20,71% 21,01% 22,62% 21,62%
Folha de Salários 24,46% 24,81% 25,65% 25,43% 27,54% 28,00% 27,71% 27,80% 27,34%
Propriedade 3,57% 3,41% 3,49% 3,55% 3,77% 3,88% 4,09% 4,52% 4,64%
Bens e Serviços 46,40% 47,63% 45,56% 46,34% 45,77% 45,49% 45,56% 43,39% 44,79%
Trans. Financeiras 5,08% 4,99% 4,82% 2,03% 2,10% 1,96% 1,62% 1,66% 1,60%
Outros Tributos 0,19% 0,02% 0,05% -0,09% 0,08% -0,03% 0,01% 0,01% 0,01%

Fonte: Extraído do Estudo de Carga Tributária Brasileira em 2020 Referência 2018 no Portal de Dados
Abertos do Governo Federal disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/
dados-abertos/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/
ctb-2018-tabelas-m18-valores-publicacao.xlsx/view> e adaptado pelo autor.

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/ctb-2018-tabelas-m18-valores-publicacao.xlsx/view
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/ctb-2018-tabelas-m18-valores-publicacao.xlsx/view
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/ctb-2018-tabelas-m18-valores-publicacao.xlsx/view
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Tributação Indireta

Tabela 21 – Padrão de Incidência Tributária Setorial

IPI ICMS ISS PIS/COFINS PIS/COFINS
Ñ Cumulativo Cumulativo

Indústria X X X
Comércio X X X
Serviços X X
Agropecuária X
Construção Civil X X

Fonte: Extraído de (APPY, 2017, p. 6) e adaptado pelo autor.
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Tributação Cumulativa e Não Cumulativa de PIS/COFINS

Tabela 22 – Sistemática de Tributação Cumulativa

Indústria Distribuidor Varejista Consumidor
Atacadista Final

Base de cálculo (R$) 100 200 300 400
Imposto Nominal (10%) 10 20 30 40
Crédito - - - -
Imposto efetivo (R$) 10 20 30 40
Carga Tributária
Acumulada (R$) 10 30 60 100
Acumulada (% Preço) 10% 15% 20% 25%

Fonte: Elaboração própria. Exemplo da tributação não cumulativa com uma carga tributária crescente. O efeito da
incidência do imposto se intensifica linearmente a carga etapa da cadeia distributiva.

Tabela 23 – Sistemática de Tributação Não Cumulativa

Indústria Distribuidor Varejista Consumidor
Atacadista Final

Base de cálculo (R$) 100 200 300 400
Imposto Nominal (10%) 10 20 30 40
Crédito - (10) (20) (30)
Imposto efetivo (R$) 10 10 10 10
Carga Tributária
Acumulada (R$) 10 20 30 40
Acumulada (% Preço) 10% 10% 10% 10%

Fonte: Elaboração própria. Exemplo da tributação não cumulativa com uma carga tributária Estável. A carga
tributária acumulada é constantemente mantida a 10% devido a admissão de créditos entre as etapas da cadeia
distributiva.
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APÊNDICE C – REFERENCIAL TEÓRICO

Modelo Allingham-Sandmo e Yitzhaki
Um dos primeiros modelos de evasão fiscal foi trazido por Allingham e Sandmo

(1972), que trata a evasão como um problema de alocação de um portfólio. O comporta-
mento do indivíduo é racional buscando maximizar a utilidade esperada através de uma
"aposta"no caso a evasão fiscal, pesando os benefícios e a probabilidade de sucesso de uma
trapaça frente a perspectiva de detecção e punição. O indivíduo paga todo o imposto pelo
"medo"de ser detectado e penalizado se deixar de reportar toda a renda tributável (ALM,
2012).

O decisão do agente econômico homogêneo e racional será a de escolher um ativo
livre de risco em seu portfólio declarando toda a sua renda tributável assim como os
impostos devidos, ou assumir uma posição avessa ao risco alocando um investimento em
técnicas de evasão ou elisão fiscal. Neste modelo há uma probabilidade p de uma auditoria
fiscal detectar a ação e o contribuinte ficar sujeito a um penalidade proporcional θ sobre o
passivo tributário. No modelo Allingham Sandmo, as decisões e a renda a ser declaraca
(y) são mantidas constantes, tendo somente a declaração do contribuinte ajustável. O
contribuinte avesso ao risco escolhe um reporte x e um montante não declarável (y − x) á
fim de maximizar a utilidade esperada:

EU = (1 − p)U(v + t(y − x)) + pU(V − θ(y − x)) (C.1)

Onde v é verdadeiro após a dedução do imposto em y(1 − t) e o t é a taxa
proporcional do imposto.

A função utilidade de Von Neumann-Morgenstern U() representa a preferência
individual frente ao risco. Neste modelo, a preferência da decisão de se evadir ou não e o
quanto evadir, é semelhante a escolha de se jogar e o quanto apostar. A receita tributável
sub-notificada, oferece um payoff t com uma probabilidade (1 − p) e potencial penalidade
de θ e respectiva probabilidade de p de ser detectada. Se e somente se o payoff da aposta
(1 − p)t − p` for positiva, o contribuinte avesso ao risco irá efetuar uma aposta arriscada
optando pela evasão, com um montante que irá depender das preferencias em relação ao
grau de aversão ao risco do apostador.

Uma das críticas apontadas por Yitzhaki é de que o modelo Allingham Sandmo
não apresenta com clareza se a penalidade pela evasão descoberta depende da receita
subestimada, ou do imposto subestimado. Yitzhaki introduz então uma alteração no
modelo para que seja mais realista do seu ponto de vista onde a pena pela evasão seja
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calculada por um share do imposto evadido ao invés da receita não declarada:

EU = (1 − p)U(v + t(y − x)) + pU(V − θt(y − x)) (C.2)

Desta forma o payoff esperado por cada unidade monetária evadida se torna
(1 − p)t − pθt. Com esta alteração a taxa do imposto cobrado, deixa de ter efeito na
aposta pela evasão. Agora, a medida em há o acréscimo em t , há também um aumento
no retorno pela recompensa assim como um aumento proporcional em relação ao custo
de uma detecção. A condição de primeira ordem pela evasão ótima onde ya é a receita
líquida auditada e yb a receita liquida não auditada agora é dada por:

U ′(yA)
U ′(yA) = (1 − p)

pθ
(C.3)
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APÊNDICE D – DADOS

Tabela 24 – Dicionário de Variáveis
Variável Descrição

CNAE Código de classificação de atividade econômica
Ano Ano
EmpQNovs Total de novas empresas fundadas no ano atual
EmpNvVrHz Taxa anual de crescimento de empresas verticais e horizontais
EmpNvQVert Quantidade de novas empresas verticais
EmpNvVert Taxa anual de crescimento de empresas verticais
EmpNvQHz Quantidade de novas empresas Horizontis
EmpNvHorz Taxa anual de crescimento de empresas horizonatis

SocQNovs Novos socios por ano (de empresas vert. E horiz.)
SocNvVrHz Taxa anual de novos sócios verticais e horizontais por ano
SocQNvVr Novos socios por ano de empresas Verticais
SocNvVrt Taxa anual de novos sócios Verticiais por ano
SocNvQHz Novos socios por ano de empresas Horizontais
SocNvHrz Taxa de novos sócios horizontais por ano

RrgQIntg Total anual de reorganizações societarias
RrgIntgr Taxa anual de reorganizações societarias no ano
RrgQNv Total de reorganizações societarias que promoveram verticalização por ano
RrgNvVert Taxa anual de reorganizações societarias que promoveram verticalização no ano
RrgQNvMEst Total de reorganizações societarias que promoveram verticalização intraestadual.
RrgNvMEstd Taxa de reorganizações societarias que promoveram verticalização intraestadual
RrgQNVOEstd Total de reorganizações societarias que promoveram verticalização interestadual.
RrgNVOEstd Taxa de reorganizações societarias que promoveram verticalização interestadual.

RrgNvGAtLRME Total de Reorg. Societarias por ano para Atacadistas em uma operação intraestadual.
RrgNvGAtLROE Total de Reorg. Societarias por ano para Atacadistas em uma operação interestadual.
RrgNvGVrLRME Total de Reorg. Societarias por ano para Varejistas em uma operação intraestadual.
RrgNvGVrLROE Total de Reorg. Societarias por ano para Varejistas em uma operação interestadual.

EmpregAtivoDez Total de empregos ativos no ano
LTrabVinc Log de vinculos de trabalho
RemuMedDezSM Remuneração média em 31/12
LTrabSlrm Log da reumuneração média anual
MassaSalDezSM Massa salarial em 31/12
LTrabMSlr Log da massa salarial anual

Dicionário de variáveis utilizadas na base de dados desenvolvida para o estudo da reforma fiscal de PIS/COFINS
monofásico com base nos dados extraídos da Receita Federal e Ministério do Trabalho.
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Tabela 25 – Dados Observacionais da Indústria Farmacêutica

Variable Obs Mean Std. Dev.

Novas Empresas
EmpQNovs 7,667 81 247

EmpNvQVert 7,667 28 81
EmpNvQHz 7,667 53 169

Quadro Societário
SocQNvVr 7,667 62.63154 152.8604
SocNvQHz 7,667 72.01043 244.3424

Reorg.Societária
RrgQIntg 7,667 1239.444 7714.795
RrgQNv 7,667 351.9677 1931.846

Reorg.Societária
(Inter/Intra esta-
dual)

RrgQNvMEst 7,667 112.4022 428.6759
RrgQNVOEstd 7,667 239.5654 1608.959

Reorg.Societária
Atacado / Varejo

RrgQNvGAtLRME 7,667 41.29307 182.565
RrgQNvGAtLROE 7,667 149.9588 1055.104
RrgQNvGVrLRME 7,667 55.7484 301.3675
RrgQNvGVrLROE 7,667 80.60963 948.9587

Emprego
EmpregAtivoDez 5,001 25173.89 46372.65
RemuMedDezSM 5,001 4.790443 3.045126
MassaSalDezSM 5,001 86935.37 122575.9

Nível observacional em CNAE 5 dígitos para a indústria farmacêutica.

Tabela 26 – Dados Observacionais do Comércio Farmacêutico

Variable Obs Mean Std. Dev.

Novas Empresas
EmpQNovs 2,419 1,545 2,570

EmpNvQVert 2,419 174 295
EmpNvQHz 2,419 1,371 2,306

Quadro Societário
SocQNvVr 2,419 430.0719 853.6376
SocNvQHz 2,419 1909.874 3324.553

SocQNovs 2,419 3180.53 5638.319
RrgQIntg 2,419 3973.795 14673.68
RrgQNv 2,419 1158.778 3646.733

Reorg.Societária
(Inter/Intra esta-
dual)

RrgQNvMEst 2,419 388.4345 866.294
RrgQNVOEstd 2,419 770.3431 2973.629

Reorg.Societária
Indústria

RrgQNvCMELR 2,419 338.0376 794.6737
RrgQNvCOELR 2,419 754.0802 2951.863

Emprego
EmpregAtivoDez 106,666.30 166,252.90 253
RemuMedDezSM 3.042501 1.381499 1.278334
MassaSalDezSM 251,612.90 336,368.40 421.16

Nível observacional em CNAE 5 dígitos para o comércio farmacêutico.
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APÊNDICE E – RESULTADOS

Geração de Novas Indústrias no Mercado

Tabela 28 – Expansão Industrial: Resultados para a taxa de crescimento de novas indústrias
(1) (2) (3)

VARIABLES EmpNvVrHz EmpNvVert EmpNvHorz

Diferença em -0.003 -0.009 0.006
diferenças (0.011) (0.008) (0.008)

Estudo de Evento
1995 -0.019 -0.007 -0.012**

(0.015) (0.010) (0.005)
1996 -0.011* -0.006 -0.006**

(0.006) (0.005) (0.003)
1997 -0.015 -0.003 -0.012***

(0.020) (0.019) (0.002)
1998 -0.017 -0.009 -0.008***

(0.012) (0.011) (0.002)
1999 -0.016*** -0.005 -0.011***

(0.005) (0.006) (0.002)
2000 (Omitido) 0 0 0

(0) (0) (0)
2001 (Evento) -0.008 -0.003 -0.005*

(0.006) (0.004) (0.003)
2002 -0.001 -0.005 0.003

(0.009) (0.010) (0.004)
2003 -0.020 -0.019 -0.001

(0.016) (0.015) (0.004)
2004 -0.010* -0.008 -0.001

(0.005) (0.006) (0.004)
2005 -0.027*** -0.023** -0.005

(0.009) (0.010) (0.004)
2006 -0.023* -0.021* -0.002

(0.013) (0.011) (0.005)
2007 -0.025*** -0.021** -0.004

(0.008) (0.009) (0.005)
Constante 0.065*** 0.029*** 0.036***

(0.000) (0.000) (0.000)

Efeito Fixo Setor Sim Sim Sim
Efeito Fixo Tempo Sim Sim Sim
Controle Setor Sim Sim Sim
Controle Indústria Sim Sim Sim
Tratamento (CNAE) 3 3 3
Controle (CNAE) 184 184 184
Observações 7,667 7,667 7,667
R2 0.452 0.333 0.395

Erro padrão robusto destacado em parênteses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Nota: EmpNvVrHz informa a taxa anual de novas indústrias que podem ser classificadas como verticais ou horizon-
tais. EmpNvVert destaca a taxa anual de crescimento de empresas que possuem uma relação de interdependência
com um atacadista ou varejista. E EmpNvHorz informa a taxa de empresas horizontais, ou seja podem ou não
ter uma relação de "interdependência"com alguma indústria, porém não com empresas do comérciO atacadista e
varejista.
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Geração de Novas Empresas Comerciais Atacadistas

Tabela 29 – Resultados da taxa de crescimento de empresas no setor comercial - Evento em
2000

(1) (2) (3)
VARIABLES EmpNvVrHz EmpNvVert EmpNvHorz

Diferença em -0.005 0.002 -0.007
diferenças (0.012) ( 0.004 ) (0.012)

Diferença em -134.717 13.569 -148.286
diferenças (1244.229) ( 136.772 ) (1124.558)

Estudo de Evento
1994 0.007 0.004* 0.003

(0.012) (0.002) (0.010)
1995 -0.005 -0.001 -0.005

(0.005) (0.002) (0.003)
1996 -0.001 0.003 -0.003

(0.005) (0.004) (0.009)
1997 0.011** 0.004 0.007**

(0.004) (0.003) (0.003)
1998 0.004 0.000 0.003

(0.006) (0.001) (0.006)
1999 (Omitido) 0 0 0

(0) (0) (0)
2000 (Evento) -0.003 0.003** -0.006

(0.007) (0.001) (0.006)
2001 0.000 0.005*** -0.004

(0.007) (0.001) (0.008)
2002 0.005 0.005*** 0.000

(0.006) (0.001) (0.006)
2003 -0.008 0.003*** -0.011

(0.009) (0.001) (0.009)
2004 -0.006 0.002 -0.008

(0.010) (0.001) (0.009)
2005 -0.010 0.002* -0.013

(0.011) (0.001) (0.011)
2006 -0.010 0.003** -0.013

(0.011) (0.001) (0.010)
Constante 0.090*** 0.014*** 0.076***

(0.000) (0.000) (0.000)

Efeito Fixo Setor Sim Sim Sim
Efeito Fixo Tempo Sim Sim Sim
Controle Setor Sim Sim Sim
Controle Comércio Sim Sim Sim
Tratamento (CNAE) 2 2 2
Controle (CNAE) 57 57 57
Observações 2,419 2,419 2,419
R2 0.805 0.584 0.796

Erro padrão robusto destacado em parênteses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Nota: EmpNvVrHz informa a taxa anual de novas indústrias que podem ser classificadas como verticais ou horizon-
tais. EmpNvVert destaca a taxa anual de crescimento de empresas que possuem uma relação de interdependência
com um atacadista ou varejista. E EmpNvHorz informa a taxa de empresas horizontais, ou seja podem ou não
ter uma relação de "interdependência"com alguma indústria, porém não com empresas do comérciO atacadista e
varejista.
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Tabela 30 – Resultados da taxa de crescimento de empresas no setor comercial - Evento em
2001

(1) (2) (3)
VARIABLES EmpNvVrHz EmpNvVert EmpNvHorz

Diferença em -0.007 0.001 -0.008
diferenças (0.012) ( 0.004 ) ( 0.011 )

Diferença em 43.973 26.011 17.962
diferenças (1274.715) (139.067) (1152.638)

Estudo de Evento
1995 -0.003 -0.004** 0.001

(0.005) (0.002) (0.004)
1996 0.002 -0.000 0.002

(0.004) (0.005) (0.003)
1997 0.014 0.001 0.013**

(0.010) (0.004) (0.006)
1998 0.006* -0.003 0.009***

(0.003) (0.002) (0.002)
1999 0.003 -0.003** 0.006

(0.007) (0.001) (0.006)
2000 (Omitido) 0 0 0

(0) (0) (0)
2001 Evento 0.003** 0.002 0.001

(0.001) (0.002) (0.002)
2002 0.008*** 0.002*** 0.006***

(0.002) (0.001) (0.002)
2003 -0.005* -0.000 -0.005

(0.003) (0.002) (0.004)
2004 -0.004 -0.001 -0.003

(0.004) (0.001) (0.004)
2005 -0.008 -0.001 -0.007

(0.005) (0.001) (0.005)
2006 -0.008* -0.000 -0.007

(0.004) (0.001) (0.005)
2007 -0.014*** -0.002 -0.012***

(0.003) (0.002) (0.004)

Constant 0.090*** 0.014*** 0.076***
(0.000) (0.000) (0.000)

Efeito Fixo Setor Sim Sim Sim
Efeito Fixo Tempo Sim Sim Sim
Controle Setor Sim Sim Sim
Controle Comércio Sim Sim Sim
Tratamento (CNAE) 2 2 2
Controle (CNAE) 57 57 57
Observações 2,419 2,419 2,419
R2 0.805 0.584 0.796

Erro padrão robusto destacado em parênteses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Nota: EmpNvVrHz informa a taxa anual de novas indústrias que podem ser classificadas como verticais ou horizon-
tais. EmpNvVert destaca a taxa anual de crescimento de empresas que possuem uma relação de interdependência
com um atacadista ou varejista. E EmpNvHorz informa a taxa de empresas horizontais, ou seja podem ou não
ter uma relação de "interdependência"com alguma indústria, porém não com empresas do comérciO atacadista e
varejista.
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Quadro Societário da Indústria

Tabela 31 – Evolução Societária: Resultados para a taxa de crescimento de sócios no setor
industrial.

(1) (2) (3)
VARIABLES SocNvVrHz SocNvVrt SocNvHrz

Diferença em 0.005 -0.006 0.008
diferenças (0.024) (0.019) (0.015)

Diferença em 41.134 24.784 12.789
diferenças (211.227) 67.427 (117.043)

Estudo de Evento
1995 -0.052 -0.026 -0.022**

(0.036) (0.032) (0.010)
1996 -0.019 -0.013 0.001

(0.026) (0.024) (0.005)
1997 0.008 0.057*** -0.048***

(0.015) (0.018) (0.016)
1998 -0.067** -0.027 -0.039***

(0.031) (0.018) (0.015)
1999 -0.036** -0.003 -0.034***

(0.014) (0.013) (0.008)
2000 (Omitido) 0 0 0

(0) (0) (0)
2001 (Evento) -0.025 -0.011 -0.014*

(0.020) (0.015) (0.008)
2002 -0.001 -0.007 -0.001

(0.020) (0.025) (0.005)
2003 -0.014 0.004 -0.018*

(0.026) (0.016) (0.010)
2004 -0.014 0.003 -0.018*

(0.028) (0.023) (0.011)
2005 -0.030 -0.009 -0.021**

(0.032) (0.025) (0.009)
2006 -0.022 0.000 -0.023**

(0.028) (0.021) (0.010)
2005 -0.030 -0.011 -0.019**

(0.030) (0.024) (0.009)
Constante 0.091*** 0.040*** 0.037***

(0.000) (0.000) (0.000)

Efeito Fixo Setor Sim Sim Sim
Efeito Fixo Tempo Sim Sim Sim
Controle Setor Sim Sim Sim
Controle Indústria Sim Sim Sim
Tratamento (CNAE) 3 3 3
Controle (CNAE) 184 184 184
Observações 7,667 7,667 7,667
R2 0.311 0.187 0.320

Erro padrão robusto destacado em parênteses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Nota: SocNvVrHz informa a taxa de variação de novos sócios ano que incluem sócios que podem ou não pertencer a
um mesmo grupo econômico de empresas verticais ou horizontais. SocNvVrt destaca o taxa de sócios que pertencem
a empresas que são verticalizadas onde o sócio pode ou não estar listado no quadro societário de uma empresa
atacadista ou varejista comercial. E SocNvHrz exibe o taxa de novos sócios de empresas horizontais, ou seja pode
ou não ter uma relação de "interdependência"com alguma indústria porém não apresenta vínculos com empresas do
comércio atacadista e varejista.
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(a) Total de empresas

(b) Empresas Verticais (c) Demais Empresas

Figura 14 – Evolução Societária: Resultados para a taxa de crescimento de sócios no setor
industrial.

Nota: O gráfico A contém a taxa de variação de novos sócios ano que incluem sócios que podem ou não pertencer a
um mesmo grupo econômico de empresas verticais ou horizontais. Gráfico B destaca o taxa de sócios que pertencem
a empresas que são verticalizadas onde o sócio pode ou não estar listado no quadro societário de uma empresa
atacadista ou varejista comercial. E gráfico C exibe o taxa de novos sócios de empresas horizontais, ou seja pode
ou não ter uma relação de "interdependência"com alguma indústria porém não apresenta vínculos com empresas do
comércio atacadista e varejista.
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Quadro Societário do Comércio

Tabela 32 – Evolução Societária: Resultados para a taxa de crescimento de sócios no setor do
Comércio.

(1) (2) (3)
VARIABLES SocNvVrHz SocNvVrt SocNvHrz

Diferença em -0.016 0.002 -0.019
diferenças (0.019 ) (0.007 ) (0.017)

Diferença em 68.211 62.794 153.916
diferenças ( 2590.565) (296.587) ( 1902.938)

Estudo de Evento
lead6 -0.010 -0.007 -0.005

(0.008) (0.005) (0.011)
lead5 -0.006 0.001 -0.006

(0.004) (0.004) (0.006)
lead4 0.040*** 0.012** 0.029**

(0.009) (0.005) (0.013)
lead3 0.037** -0.001 0.038**

(0.018) (0.003) (0.017)
lead2 -0.002 -0.006 0.004

(0.011) (0.004) (0.008)
2000 (Omitido) 0 0 0

(0) (0) (0)
lag0 -0.001 0.002 -0.003

(0.003) (0.004) (0.005)
lag1 0.003 0.002 -0.001

(0.003) (0.002) (0.003)
lag2 -0.007 0.001 -0.009*

(0.005) (0.002) (0.005)
lag3 -0.009 -0.004** -0.006

(0.009) (0.002) (0.007)
lag4 -0.006 0.003 -0.011

(0.004) (0.006) (0.008)
lag5 0.008 0.014 -0.008

(0.006) (0.010) (0.006)
lag6 -0.017*** -0.004** -0.016***

(0.006) (0.002) (0.006)
Constante 0.105*** 0.018*** 0.071***

(0.000) (0.000) (0.000)

Efeito Fixo Setor Sim Sim Sim
Efeito Fixo Tempo Sim Sim Sim
Controle Setor Sim Sim Sim
Controle Comércio Sim Sim Sim
Tratamento (CNAE) 2 2 2
Controle (CNAE) 57 57 57
Observações 2,419 2,419 2,419
R2 0.773 0.445 0.794

Erro padrão robusto destacado em parênteses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Nota: SocNvVrHz informa a taxa de variação de novos sócios ano que incluem sócios que podem ou não pertencer a
um mesmo grupo econômico de empresas verticais ou horizontais. SocNvVrt destaca o taxa de sócios que pertencem
a empresas que são verticalizadas onde o sócio pode ou não estar listado no quadro societário de uma empresa
atacadista ou varejista comercial. E SocNvHrz exibe o taxa de novos sócios de empresas horizontais, ou seja pode
ou não ter uma relação de "interdependência"com alguma indústria porém não apresenta vínculos com empresas do
comércio atacadista e varejista.
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(a) Verticais (b) Horizontais

(c) Verticais/Horizontais

Figura 15 – Resultados da Evolução societária no comércio.

Nota: Figura A informa a taxa de variação de novos sócios ano que incluem sócios que podem ou não pertencer a
um mesmo grupo econômico de empresas verticais ou horizontais. Figura B destaca o taxa de sócios que pertencem
a empresas que são verticalizadas onde o sócio pode ou não estar listado no quadro societário de uma empresa
atacadista ou varejista comercial. E Figura C exibe o taxa de novos sócios de empresas horizontais, ou seja pode
ou não ter uma relação de "interdependência"com alguma indústria porém não apresenta vínculos com empresas do
comércio atacadista e varejista. .
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Reorganização da indústria em relação ao comércio

Tabela 33 – Resultados comparativo para a taxa de crescimento de reorganizações societárias.
(1) (2)

RrgIntgr RrgNvVert

Diferença em 0.032 0.010
diferenças (0.055) (0.055)

Diferença em -138.754 -181.545
diferenças (1788.445) (950.818)

Estudo de Evento
1995 0.056 0.063**

(0.042) (0.032)
1996 0.035 0.048

(0.034) (0.033)
1997 0.295*** 0.343***

(0.062) (0.056)
1998 -0.028 -0.021

(0.022) (0.022)
1999 0.060*** 0.058***

(0.021) (0.022)
2000 (Omitido) 0 0

(0) (0)
2001 (Evento) 0.059** 0.050***

(0.028) (0.019)
2002 0.102* 0.102*

(0.058) (0.053)
2003 0.203*** 0.237***

(0.055) (0.069)
2004 0.058** 0.066***

(0.023) (0.021)
2005 0.037 0.028

(0.026) (0.027)
2006 0.166* 0.092***

(0.091) (0.031)
2007 0.064 0.099**

(0.046) (0.041)
Constant 0.102*** 0.092***

(0.001) (0.000)

Efeito Fixo Setor Sim Sim
Efeito Fixo Tempo Sim Sim
Controle Setor Sim Sim
Controle Indústria Sim Sim
Tratamento (CNAE) 3 3
Controle (CNAE) 184 184
Observações 7,554 7,553
R2 0.106 0.114

Erro padrão robusto destacado em parênteses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Nota: RrgIntgr se refere a taxa de variação de todas as reorganizações societárias entre indústria e comércio
independente se contribuíram para a formação de um grupo econômico quanto a sua verticalização. RrgNvVert
exibe o resultado da taxa de variação de vínculo de sócios entre indústria e comércio que contribuíram para o
primeiro ano da verticalização da empresa. O objetivo desta variável é a de capturar em que ano a indústria e
comércio se associaram pela primeira vez.
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Tabela 34 – Resultados comparativo para a reorganização societária entre estados.
(1) (2)

VARIABLES RrgNvMEstd RrgNVOEstd

Diferença em 0.014 -0.004
diferenças (0.022) (0.043)

Diferença em -36.790 -144.755
diferenças (174.224) (814.119 )

1995 -0.006 0.069***
(0.024) (0.014)

1996 -0.004 0.052**
(0.014) (0.022)

1997 0.010 0.333***
(0.031) (0.029)

1998 -0.024*** 0.003
(0.008) (0.017)

1999 0.006 0.052***
(0.014) (0.016)

2000 (Omitido) 0 0
(0) (0)

2001 0.002 0.048***
(0.008) (0.018)

2002 0.010 0.092***
(0.023) (0.032)

2003 0.064*** 0.173***
(0.022) (0.048)

2004 -0.005 0.071***
(0.019) (0.018)

2005 -0.008 0.036**
(0.018) (0.017)

2006 0.005 0.087***
(0.017) (0.019)

2007 0.015 0.084***
(0.023) (0.021)

Constante 0.047*** 0.045***
(0.000) (0.000)

Efeito Fixo Setor Sim Sim
Efeito Fixo Tempo Sim Sim
Controle Setor Sim Sim
Controle Indústria Sim Sim
Tratamento (CNAE) 3 3
Controle (CNAE) 184 184
Observações 7,553 7,553
R2 0.158 0.092

Erro padrão robusto destacado em parênteses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Nota: RrgNvMEstd se refere a taxa de variação de reorganizações societárias no primeiro ano que as empresas
indústria e comércio pertencente ao mesmo estado de origem se uniram.RrgNVOEstd destaca a taxa de variação
de reorganizações societárias no primeiro ano que as empresas indústria e comércio pertencente a estados distintos
se uniram.
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Reorganização do comércio em relação a indústria

Tabela 35 – Resultados comparativo para a taxa de crescimento de reorganizações societárias
no comércio.

(1) (2)
VARIABLES RrgIntgr RrgNvVert

Diferença em 0.062 0.053
diferenças (0.057 ) ( 0.055 )

Diferença em -465.888 -200.841
diferenças ( 3199.044) (1755.700)

Estudo de Evento
lead6 -0.076*** 0.003

(0.026) (0.033)
lead5 -0.084** -0.006

(0.032) (0.031)
lead4 -0.004 0.031

(0.105) (0.099)
lead3 -0.130*** -0.031

(0.030) (0.041)
lead2 -0.035 0.042

(0.070) (0.055)
2000 (Omitido) 0 0

(0) (0)
lag0 -0.039 0.012

(0.050) (0.045)
lag1 0.095 0.189

(0.143) (0.143)
lag2 0.016 0.104**

(0.031) (0.046)
lag3 -0.061* 0.026

(0.032) (0.027)
lag4 -0.072* -0.015

(0.041) (0.029)
lag5 0.131 0.046*

(0.146) (0.027)
lag6 -0.022 0.041

(0.073) (0.031)
Constant 0.103*** 0.088***

(0.001) (0.001)

Efeito Fixo Setor Sim Sim
Efeito Fixo Tempo Sim Sim
Controle Setor Sim Sim
Controle Comércio Sim Sim
Tratamento (CNAE) 2 2
Controle (CNAE) 57 57
Observações 2,411 2,411
R2 0.179 0.184

Erro padrão robusto destacado em parênteses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Nota: RrgIntgr se refere a taxa de variação de todas as reorganizações societárias entre comércio e indústria
independente se contribuíram para a formação de um grupo econômico quanto a sua verticalização. RrgNvVert exibe
o resultado da taxa de variação de vínculo de sócios entre comércio e indústria que contribuíram para o primeiro
ano da verticalização da empresa. O objetivo desta variável é a de capturar em que ano comércio e indústria se
associaram pela primeira vez.
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Tabela 36 – Resultados comparativo para a reorganização societária entre estados no comércio.
(1) (2)

VARIABLES RrgNvMEstd RrgNVOEstd

Diferença em 0.024 0.029
diferenças ( 0.019 ) ( 0.045 )

Diferença em 11.637 -212.477
diferenças (397.173) (1470.425)

lead6 -0.009 0.011
(0.010) (0.026)

lead5 -0.016 0.011
(0.010) (0.024)

lead4 -0.012 0.043
(0.022) (0.079)

lead3 -0.015 -0.016
(0.013) (0.030)

lead2 -0.003 0.046
(0.012) (0.048)

lag0 0.009 0.003
(0.011) (0.036)

lag1 0.038 0.150
(0.025) (0.119)

lag2 0.027* 0.077**
(0.014) (0.034)

lag3 0.008 0.018
(0.006) (0.023)

lag4 -0.006 -0.009
(0.008) (0.023)

lag5 0.008* 0.038
(0.005) (0.024)

lag6 0.013** 0.028
(0.006) (0.026)

Constant 0.044*** 0.044***
(0.000) (0.001)

Efeito Fixo Setor Sim Sim
Sim
Efeito Fixo Tempo Sim Sim
Sim
Controle Setor Sim Sim
Sim
Controle Comércio Sim Sim
Sim
Tratamento (CNAE) 2 2
2
Controle (CNAE) 57 57
57
Observations 2,411 2,411
R-squared 0.284 0.158

Erro padrão robusto destacado em parênteses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Nota: RrgNvMEstd se refere a taxa de variação de reorganizações societárias no primeiro ano que as empresas
indústria e comércio pertencente ao mesmo estado de origem se uniram.RrgNVOEstd destaca a taxa de variação
de reorganizações societárias no primeiro ano que as empresas indústria e comércio pertencente a estados distintos
se uniram.
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Reorganização societária entre Indústria com Atacado e Varejo

Tabela 37 – Resultados comparativo para a reorganização societária de atacadistas e varejistas.
(1) (2) (3) (4)

VARIABLES RrgNvGAtLRME RrgNvGAtLROE RrgNvGVrLRME RrgNvGVrLROE

Diferença em 0.007 -0.008 0.006 0.001
diferenças (0.014) ( 0.033 ) (0.013 ) (0.023)

Diferença em -22.168 -84.246 -17.229 -63.830
diferenças (70.655) (473.289) (128.096) (579.548)

Estudo de Eventos
1995 -0.007 0.033*** 0.003 0.031***

(0.009) (0.009) (0.012) (0.010)
1996 -0.012* 0.015 0.002 0.035***

(0.007) (0.015) (0.010) (0.012)
1997 0.016 0.237*** -0.001 0.097

(0.028) (0.085) (0.018) (0.074)
1998 -0.015*** -0.018 -0.004 0.019*

(0.004) (0.012) (0.007) (0.010)
1999 -0.005 0.025** 0.008 0.021**

(0.007) (0.012) (0.014) (0.010)
2000 (Omitido) 0 0 0

(0) (0) (0)
2001 (Evento) -0.007 0.025** 0.008* 0.020*

(0.006) (0.011) (0.004) (0.010)
2002 0.000 0.035* 0.008 0.050***

(0.010) (0.019) (0.012) (0.016)
2003 0.051** 0.131*** 0.011 0.038***

(0.025) (0.046) (0.006) (0.009)
2004 -0.007 0.036*** 0.002 0.027***

(0.008) (0.012) (0.010) (0.009)
2005 -0.010 0.004 0.004 0.030***

(0.008) (0.012) (0.010) (0.010)
2006 -0.006 0.035*** 0.012 0.049***

(0.008) (0.010) (0.008) (0.013)
2007 0.001 0.045** 0.014 0.036***

(0.011) (0.019) (0.012) (0.012)
Constante 0.017*** 0.028*** 0.021*** 0.014***

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

Efeito Fixo Setor Sim Sim Sim Sim
Efeito Fixo Tempo Sim Sim Sim Sim
Controle Setor Sim Sim Sim Sim
Controle Indústria Sim Sim Sim Sim
Tratamento (CNAE) 3 3 3 3
Controle (CNAE) 184 184 184 184

Observações 7,553 7,553 7,553 7,553
R2 0.104 0.114 0.119 0.067
Erro padrão robusto destacado em parênteses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Nota: As variáveis RrgNvGAtLRME e RrgNvGAtLROE representam a taxa de reorganizações societárias no
primeiro ano onde houve uma reorganização societária entre a indústria e o comércio atacadista dentro de um
mesmo estado reprsentado por RrgNvGAtLRME e entre estados distintos denotado em RrgNvGAtLROE. Ao passo
que RrgNvGVrLRME e RrgNvGVrLROE denotam a taxa de reorganizações societárias no primeiro ano onde
houve uma reorganização societária entre a indústria e o comércio varejista em uma operação intraestadual em
RrgNvGAtLRME ou em uma operação interestadual por RrgNvGAtLROE.
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(a) Reorganização Integral (b) Reorganização Vertical (c) Verticalização intraestadual

(d) Verticalização
interestadual.

(e) Verticalização intraestadual
entre indústria e atacado

(f) Verticalização interestadual
entre indústria e atacado.

(g) Verticalização intraestadual
entre indústria e varejo.

(h) Verticalização interestadual
entre indústria e varejo.

Figura 16 – Resultado do estudo de eventos para reorganização societária entre indústria e
comércio.

Fonte: Elaboração própria com base nos dados disponibilizados de empresas da receita federal. Por reorganização
integral define-se o total de reorganizações entre as atividades entre industria e comércio sem que necessariamente
ocasionasse a fusão entre duas empresas. Por reorganização vertical denota-se a primeira união entre duas empresas
ao longo do tempo. Intraestadual e interestadual denotam se a fusão aconteceu dentro do mesmo estado ou não.
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Mercado de trabalho na Indústria
Tabela 38 – Resultados no Mercado de Trabalho.

(1) (2) (3)
VARIABLES LTrabVinc LTrabSlrm LTrabMSlr

Diferença em -0.168 -0.167 -0.335
diferenças (0.427 ) (0.167 ) ( 0.387 )
Estudo de Eventos
1995 0.128 0.245** 0.372

(0.218) (0.123) (0.249)
1996 0.150 0.092* 0.243

(0.185) (0.048) (0.163)
1997 0.059 0.021 0.080

(0.119) (0.027) (0.142)
1998 0.061 0.074*** 0.134

(0.118) (0.024) (0.128)
1999 -0.090** -0.003 -0.092

(0.044) (0.040) (0.060)
2000 (Omitido) 0 0 0

(0) (0) (0)
2001 (Evento) -0.041** -0.085 -0.126*

(0.017) (0.067) (0.073)
2002 -0.085 -0.113 -0.198

(0.062) (0.090) (0.148)
2003 -0.120 -0.171** -0.291*

(0.087) (0.081) (0.165)
2004 -0.146* -0.100** -0.246**

(0.087) (0.048) (0.114)
2005 -0.136 -0.171*** -0.307**

(0.088) (0.062) (0.144)
2006 -0.115 -0.009 -0.124

(0.131) (0.053) (0.149)
2007 -0.138 0.072 -0.066

(0.137) (0.093) (0.105)
Constant 9.285*** 1.406*** 10.691***

(0.001) (0.001) (0.001)

Efeito Fixo Setor Sim Sim Sim
Efeito Fixo Tempo Sim Sim Sim
Controle Setor Sim Sim Sim
Controle Indústria Sim Sim Sim
Tratamento (CNAE) 3 3 3
Controle (CNAE) 184 184 184
Observações 5,001 5,001 5,001
R2 0.947 0.939 0.916
Erro padrão robusto destacado em parênteses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Nota: A variável LTrabVinc representa o log de vínculos de trabalho, LTrabSlrm log de salário médio em 31/12 e
por fim LTrabMSlr a massa salarial em log. .
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Mercado de trabalho no Comércio
Tabela 39 – Resultados no Mercado de Trabalho para o setor do comércio.

(1) (2) (3)
VARIABLES LTrabVinc LTrabSlrm LTrabMSlr
Diferença em 0.051 -0.008 0.043
diferenças (0.648) (0.148) ( 0.622 )
Estudo de Eventos
lead6 -0.079 -0.085*** -0.163**

(0.064) (0.028) (0.072)
lead5 -0.073 -0.121*** -0.194***

(0.049) (0.043) (0.071)
lead4 -0.013 -0.084 -0.098*

(0.042) (0.052) (0.051)
lead3 0.116*** -0.004 0.112***

(0.042) (0.017) (0.038)
lead2 0.081*** -0.025 0.056

(0.029) (0.015) (0.041)
lag0 0.002 -0.056*** -0.054

(0.029) (0.017) (0.042)
lag1 0.042 -0.052 -0.010

(0.042) (0.032) (0.062)
lag2 0.055 -0.050* 0.005

(0.037) (0.026) (0.046)
lag3 0.071 -0.059 0.012

(0.043) (0.040) (0.053)
lag4 0.060 -0.066 -0.007

(0.046) (0.065) (0.082)
lag5 0.154* 0.050 0.204

(0.079) (0.101) (0.141)
lag6 0.184** 0.006 0.190

(0.080) (0.117) (0.146)
Constant 10.477*** 1.028*** 11.506***

(0.002) (0.003) (0.003)

Efeito Fixo Setor Sim Sim Sim
Efeito Fixo Tempo Sim Sim Sim
Controle Setor Sim Sim Sim
Controle Indústria Sim Sim Sim
Tratamento (CNAE) 2 2 2
Controle (CNAE) 57 57 57
Observations 1,585 1,585 1,585
R-squared 0.942 0.897 0.918
Erro padrão robusto destacado em parênteses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Nota: A variável LTrabVinc representa o log de vínculos de trabalho, LTrabSlrm log de salário médio em 31/12 e
por fim LTrabMSlr a massa salarial em log. .



APÊNDICE E. Resultados 105

Evolução de Distribuidores Atacadistas por Atividade Econômica

Figura 17 – Crescimento do setor Atacadista

Fonte: Elaboração própria com base nos dados obtidos de empresas da Receita Federal
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ANEXO A – ESTRUTURA DA CADEIA DE DISTRIBUIÇÃO

O diferentes níveis de canais de distribuição referem-se ao nível da relação existente
entre o fabricante e o cliente final, considerando o número de intermediários que há entre
eles.

A classificação desses níveis de canais de distribuição podem ir de 0 a 3, de acordo
com a complexidade da operação:

a) Nível 0: Quando há um contato direto entre fabricante e cliente;

b) Nível 1: há a entrada de um distribuidor na relação, que compra a mercadoria
diretamente com o fabricante e fica responsável por fazer com que os produtos
cheguem até o consumidor final;

c) Nível 2: Neste nível, o distribuidor repassa a mercadoria para o varejista, que é
quem irá disponibilizá-la ao consumidor final;

d) Nível 3: É o modelo mais tradicional e também o mais complexo, pois entre
fabricante e consumidor há o distribuidor, o representante comercial e o varejista,
que vende para o consumidor final.

Toda essa movimentação acaba gerando custos adicionais, que são divididos entre
os intermediários e geralmente acabam sendo embutidos no valor final do produto.

Figura 18 – Níveis de Distribuição Logística

Fonte: Maplink Global - Estrutura dos níveis de distribuição logística na cadeia produtiva. Disponível em <https:
//maplink.global/blog/ tipos-canal-distribuicao-logistica/>

https://maplink.global/blog/tipos-canal-distribuicao-logistica/
https://maplink.global/blog/tipos-canal-distribuicao-logistica/
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Figura 19 – Cadeia de Abastecimento

Fonte: Associação Brasileira de Atacadistas de Distribuidores de Produtos Industrializados. Disponível em <https:
//abad.com.br/servicos/dados-do-setor/modelos-de-negocio/>

https://abad.com.br/servicos/dados-do-setor/modelos-de-negocio/
https://abad.com.br/servicos/dados-do-setor/modelos-de-negocio/

	Folha de rosto
	Folha de aprovação
	Agradecimentos
	Resumo
	Abstract
	Lista de ilustrações
	Lista de tabelas
	Lista de abreviaturas e siglas
	Sumário
	Introdução
	Contexto Institucional
	A Indústria Farmacêutica Brasileira
	 A Entrada dos Medicamentos Genéricos no Mercado
	Estrutura Tributária dos Medicamentos
	Reformas de PIS / COFINS
	PIS/COFINS Cumulativo
	Regime Não Cumulativo de PIS/COFINS
	Regime PIS/COFINS Monofásico
	Reflexos das Reformas de PIS e COFINS entre 1998 e 2009

	Planejamento Tributário com Reorganizações Societárias

	Referencial Teórico
	O Custo Brasil e sua Influência no Comportamento dos Agentes
	Comportamento das Empresas Frente a Evasão Fiscal
	Modelos Tradicionais de Tributação
	Modelos Comportamentais de Tributação
	Modelos Gerais de Evasão e de Elisão Fiscal

	Comportamento do Governo Frente a Evasão Fiscal
	Políticas de Combate a Evasão
	Regime de Incidência de Multas
	Objetivos do Governo e o Combate a Evasão Fiscal
	Políticas de Fiscalização

	Estudos de Referência no Campo da Evasão Fiscal
	A Evasão Fiscal na Cadeia Produtiva
	Referências de Estudo Tributário no Cenário Brasil
	Incidência Econômica
	Tributação Ótima e Capacidade Fiscal Limitada
	Efeitos de PIS/COFINS no Sistema Tributário
	Experimentos com Modelos Comportamentais
	Insegurança Jurídica em Reorganizações Societárias



	Metodologia
	Objetivos e Hipóteses de Investigação
	Dados
	Estratégia Empírica

	Resultados
	Expansão de Empresas
	Geração de Novas Indústrias
	Geração de Novos Distribuidores Atacadistas

	Reorganizações Societárias
	Quadro Societário
	Reorganização societária da indústria em relação ao comércio
	Reorganização do comércio em relação a indústria
	Reorganização societária entre Indústria com Atacado e Varejo

	Mercado de trabalho

	Conclusões
	Referências
	Introdução
	Contexto Institucional
	Evolução Histórica da Incidência Tributação Brasileira

	Referencial Teórico
	Dados
	Resultados
	Estrutura da Cadeia de Distribuição

