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ANALISE DO IMPACTO DO AUMENTO DOS IMPOSTOS SOBRE O CONSUMO NAS 
EMPRESAS PRODUTORAS DE PAPEL E CELULOSE 

Resumo 
No ambiente de alta competitividade nacional e internacional em que algumas empresas 
brasileiras se encontram é fundamental poder contar com um planejamento empresarial de 
longo prazo. Esse planejamento é afetado por fatores que podem ou não serem controlados 
pelas empresas. Os tributos são um dos principais fatores não controlados e afetam 
empresas que tem ciclos produtivos longos por estarem mais expostas a riscos de 
mudanças de cenários. Esse artigo apresenta um estudo sobre a carga tributária no setor de 
papel e celulose considerando os impostos sobre o consumo comparativamente com a 
média nacional. Analisa-se no trabalho o impacto do aumento destes tributos no período de 
2003 a 2007 nas Demonstrações Financeiras das empresas do segmento de produção de 
papel e celulose, listadas na Bovespa. Os resultados apontam para a existência de uma alta 
correlação entre a variação da arrecadação sobre consumo comparativamente ao PIB 
brasileiro, e o percentual de variação dos tributos sobre vendas comparativamente ao 
faturamento bruto das empresas do setor listadas na Bovespa. Além disso, foi possível 
concluir que a variação das deduções sobre vendas comparativas ao faturamento das 
empresas do setor de papel e celulose é estatisticamente maior ou igual ao aumento da 
variação das arrecadações sobre o consumo comparativas ao PIB no mesmo período de 
análise. 

1. INTRODUÇÃO 
 

No ambiente de alta competitividade nacional e internacional em que algumas 
empresas brasileiras se encontram é fundamental poder contar com um planejamento 
empresarial de longo prazo. Esse planejamento é afetado por questões que podem ser 
controladas pelas empresas (fatores endógenos) e por fatores que não são controláveis por 
elas (fatores exógenos). Entre os fatores exógenos às empresas estão os tributos. Algumas 
empresas, através de sindicatos, organizações representativas, realizam grandes esforços 
no sentido de tentar exercer influência sobre o destino de alguns tributos, mas essa 
atribuição em ultima análise não lhes cabe. Poder contar com um cenário institucional que 
não sofra alterações significativas no regime tributário é de fundamental importância para 
estas empresas. Dentro das premissas acima descritas, empresas que tem ciclos produtivos 
longos estão mais expostas a riscos de mudanças de cenários do que aquelas com 
produtos de ciclos curtos, uma vez que o custo de trad-off de seus projetos é muito alto.  

Levando-se em conta que todo investidor somente realiza os investimentos se ele 
acreditar que terá retorno de seu investimento, a capacidade de previsibilidade dos fluxos de 
caixa futuro é de fundamental importância para a tomada de decisão de investir. Desta 
forma a estabilidade de um sistema tributário é fundamental para as decisões de 
investimento. 

No segmento de produção de papel e celulose, o ciclo produtivo do produto é 
bastante longo, haja vista a necessidade de que se espere desde o plantio e crescimento de 
uma árvore que então será transformada em celulose e posteriormente em papel. Sendo 
assim a estabilidade tributária é extremamente importante. 

Conforme apresenta-se neste estudo a carga tributária brasileira vem aumentando 
sistematicamente nos últimos anos e os impostos sobre o consumo, que  representam a 
maior parte da arrecadação total, também vem crescendo, porém, em alguns setores esse 
crescimento se dá de forma mais acentuada do que na média do crescimento nacional. 

Analisa-se no trabalho o impacto do aumento destes tributos no período de 2003 a 
2007 nas demonstrações financeiras das empresas do segmento de produção de celulose e 
papel, de algumas empresas listadas na Bovespa. Pretende-se, mais especificamente, 



 

 

estudar a correlação entre os índices: variação da arrecadação sobre consumo 
comparativamente ao PIB brasileiro, e o variação percentual dos tributos sobre vendas 
comparativamente ao faturamento bruto das empresas. 

Deseja-se testar duas hipóteses: 

Hipótese 1: existe correlação entre o percentual de variação de arrecadação sobre 
consumo comparativamente ao PIB brasileiro e o percentual de variação das deduções 
sobre vendas comparativamente ao faturamento bruto; 

Hipótese 2: o aumento na variação das deduções sobre as vendas comparativas ao 
faturamento das empresas do setor de papel e celulose é maior ou igual ao aumento da 
variação das arrecadações sobre o consumo comparativas ao PIB no mesmo período de 
análise. 

A metodologia do trabalho baseia-se numa pesquisa empírica com o uso de uma 
base de dados das Demonstrações de Resultados das empresas do setor de papel e 
celulose, listadas na Bovespa. Os dados foram obtidos na ECONOMÁTICA. Para a análise 
dos dados, serão utilizados métodos e testes estatísticos. 

O uso da variável percentual das deduções sobre vendas em substituição aos 
tributos sobre vendas se dá pela efetiva falta de informações nos demonstrativos contábeis 
das empresas brasileiras pesquisadas (exceto pela VCP que apresenta as deduções sobre 
vendas, separadamente dos impostos). 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA – TRIBUTOS SOBRE O CONSUMO  

2.1. Visão geral dos tributos sobre o consumo 
De acordo com o Código Tributário Nacional, que foi instituído através da Lei nº 

5.172, de 25 de outubro de 1966, alterado pela Lei Complementar nº 118, de 09 de fevereiro 
de 2005 (CTN), dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de 
direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. No art. 16 do CTN tem-se que: 
“Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de 
qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte”.  

No estudo focam-se somente os tributos voltados para o consumo, desta forma, 
relacionam-se apenas os impostos e contribuições sociais correspondentes a este objetivo. 

Os tributos sobre o consumo no Brasil podem ser representados pelo: PIS (Programa 
de Integração Social), COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social), 
ICMS (Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de 
Serviços e Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação), IPI (Imposto sobre 
Produtos Industrializados), ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) e II (Imposto 
sobre Importação).  

Nas Demonstrações de Resultados, na conta Deduções da Receita Bruta os 
impostos que lá se encontram são os que têm como base de cálculo o faturamento, o que 
de certa forma caracteriza os tributos sobre o consumo. Nela podem-se encontrar todos os 
tributos acima citados, exceto o II, porém, cabe ressaltar que ele hoje é o de menor 
expressividade na arrecadação atual. 

Para Sampaio (2005, p.189) “As formas mais usadas de implementação de impostos 
sobre o consumo são os impostos cumulativos (ou em cascata), os impostos sobre o valor 
agregado e os impostos seletivos”. Estes impostos cumulativos em cascata “aplicam-se ao 
faturamento e, portanto, incluem todos os estágios do processo produtivo. Como esse tipo 
de imposto implica tributação múltipla, ele conduz a uma excessiva verticalização da 
produção”. 

O governo em sua necessidade de arrecadação busca alternativas para atender 
suas necessidades. Para Afonso e Araújo (2005) a tributação para o mercado doméstico de 



 

 

bens e serviços pode ser descrita de duas formas: uma seria a de tributar a receita bruta e a 
outra somente sobre o valor que foi acrescido na receita em cada etapa de produção e 
comercialização. A primeira age de forma cumulativa sobre o mesmo imposto já incidente 
sobre as aquisições intermediárias. A segunda forma tributaria somente o valor adicionado.  

Cabe, porém lembrar, que as decisões sobre as formas de tributação não isentam de 
afetar o equilíbrio econômico. Para Afonso e Araújo (2005) os tributos cumulativos causam 
distorções de preços relativos e estimulam a verticalização das empresas. Além disso, 
segundo os mesmos autores esses tributos inibem o crescimento econômico através da 
taxação dos bens de capital, de forma direta ou indireta. Por último, deve-se ainda lembrar 
dos impactos causados pelos tributos quanto a competitividade da produção nacional. 

Ferreira dos Santos (2003) dentro da mesma linha contribui dizendo que “a 
competitividade nacional é deteriorada com expressiva nocividade pelo efeito (X%) dos 
tributos cumulativos existente no preço de venda” comparando os danos causados na 
economia interna pela concorrência de produtos importados vindos de países com regimes 
de tributação diferentes do brasileiro. 

Para Sampaio (2005), atualmente, na grande maioria dos países o consumo é 
tributado por meio de impostos sobre o valor agregado (IVA) e praticamente todos os países 
complementam suas arrecadações com impostos seletivos sobre determinados produtos. 
Sampaio descreve as vantagens dos tributos seletivos, conforme segue: 

Esses tributos representam uma fonte significante de geração de 
receitas tanto do ponto de vista administrativo quanto sob a ótica da 
eficiência. Isso porque seus efeitos distorcidos são mínimos, sua 
cobrança é relativamente fácil além de apresentar oportunidades 
restritas de evasão fiscal. Sua fácil definição, volumes elevados de 
vendas, demandas inelásticas e ausência de substitutos justificam o 
uso dos impostos seletivos quando o objetivo é aumentar receitas 
fiscais. A utilização desses impostos explica-se também pelo fato de 
eles poderem ser usados para corrigir externalidades, como é o caso 
dos impostos sobre os combustíveis, álcool e fumo. (SAMPAIO, 2005, 
p.197) 

Bird e Gendron (2006) analisando o IVA concluem que ele é bom para países em 
desenvolvimento apesar das diversas críticas que possam existir sobre este tipo de tributo, 
tais como: sua positividade nas perspectivas de eficiência e equidade; as dificuldade em 
idealizá-lo, implantá-lo e administrá-lo adequadamente; sobre os benefícios ou malefícios 
causados através de seus impactos nos preços dos produtos e as conseqüências diversas 
em países em diferentes estágios de liberalização da economia. 

Referente aos impactos que o IVA pode ter sobre a economia como um todo, Lin 
(2009) relata as ações que a China vem tomando, desde janeiro de 2009, no sentido de 
ajustar as alíquotas de incidência de seu IVA com o objetivo de estimular o crescimento da 
economia, incentivando aos produtores locais face aos estrangeiros, diferentemente do que 
ocorria desde 1994, quando da criação deste tributo no país. 

De outro lado, vê-se também, que o sistema de apuração do imposto IVA, 
notadamente nos casos de cadeia de produção onde há múltiplos níveis de adição de valor 
em produtos, pode causar diversos riscos de contingencia para as empresas, conforme foi 
demonstrado nas pesquisas realizadas por Goossenaets, Zergers e Smits (2009). Os 
autores identificaram que as empresas que estavam submetidas às condições citadas ao 
implementarem sistemas de gestão informatizados (ERPs) tinham um alto risco de geração 
de contingencia fiscal face à complexidade metodológica requerida para o tratamento dos 
tributos.  

As pesquisas citadas pelos autores apresentam que quando não é dada a atenção 
devida no momento da implantação da ferramenta as empresas passam, em geral, a ter 
altos níveis de riscos em contingências fiscais. 



 

 

Passando a analisar mais especificamente o IVA dentro do cenário brasileiro, 
Sampaio (2005, p.200) relata ainda que o “Brasil foi o primeiro país a introduzir o IVA (em 
janeiro de 1967), no entanto essa visão pioneira não resultou na construção de um sistema 
eficiente, igualitário e de fácil administração”. Por outro lado, Estrella (2003) contesta a 
primazia deste imposto no Brasil, citando que o IVA teve seu nascimento na França em 
1952 sobre a sigla TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) e que mais tarde, esse imposto em 11 
de abril de 1967 seria adotado definitivamente pela União Européia, nos termos da Primeira 
Directiva IVA, de, que regula o Imposto sobre Valor Agregado – IVA. 

Procurando saber se a tributação sobre o consumo definitivamente implantada reduz 
o gravame excessivo, ou seja, minimiza as perdas em termos de bem-estar, Sampaio (2005) 
diz que é importante analisar as possibilidades do uso de um sistema de tributação uniforme 
ou o uso de um sistema diferenciado de alíquotas. Os defensores da tributação diferenciada 
valem-se da argumentação econômica sobre elasticidades diferentes sobre diferentes bens, 
o que justificaria tributações não uniformes. Já os defensores da tributação uniforme alegam 
que as elasticidades exigidas para um desenho ótimo não estão disponíveis e que o custo 
administrativo na gestão de tantas diferentes taxas faz com que seja preferível o uso de uma 
taxa única. O autor também cita que da forma como as taxações diferenciadas abrem 
espaço para pressões políticas, acabam não levando em conta os aspectos de equidade e 
eficiência. 

Para Sampaio (2005, p.188) “Os impostos sobre o consumo representam, 
particularmente nos países em desenvolvimento, uma parcela substancial da arrecadação 
total”. Sampaio (2005) entende que a tributação do consumo é regressiva, uma vez que a 
propensão média marginal a consumir das pessoas de baixa renda é maior do que a das 
pessoas mais ricas, portanto, o ônus fiscal é maior para pessoas mais pobres do que para 
as mais ricas, que revertem parte de sua renda em poupança (que não é tributada por esse 
tipo de imposto). Segundo Sampaio (2005, p. 189) esse argumento constitui o maior 
empecilho ao uso da tributação sobre o consumo em países de baixa renda e que recentes 
estudos mostraram que “em presença de fortes disparidades de renda, um desenho 
apropriado de tributação indireta, pode aumentar os níveis de bem-estar, contribuindo 
assim, para reduzir desigualdades”. O autor conta que em inúmeros países, a 
implementação de uma imposição de alíquotas progressivas, combinada com um nível de 
isenção, levando em conta a capacidade de pagamento do contribuinte, tem sido bem-
sucedida. 

De acordo com o estudo da Receita Federal do Brasil (RFB) Carga Tributária no 
Brasil – 2007, conforme apresentado na Tabela 01, observa-se que houve um crescimento 
da carga tributária de 2003 para 2007, de 31,51% para 34,79%, respectivamente. No 
mesmo período, a tributação sobre bens e serviços aumentou de 15,13% para 16,32% do 
PIB, correspondendo a uma representatividade de 48,17% para 46,90% da arrecadação 
total. 

 

  2003 2004 2005 2006 2007 

Arrecadação total / PIB 31,41%  32,24% 33,35% 33,51% 34,79% 

Arrecadação sobre Bens e 
Serviços / Arrecadação Total 48,17% 49,42% 47,99% 47,69% 46,90% 

Arrecadação sobre Bens e 
Serviços / PIB 

15,13% 15,93% 16,00% 15,98% 16,32% 

 
TABELA 01: Carga tributária no Brasil 2003 – 2007. 
Fonte: Próprios autores com base em (BRASIL, 2008, p. 8). 



 

 

 

Analisando o estudo da RFB (BRASIL, 2008, p. 9), observa-se que apesar da 
redução do percentual de arrecadação no período de 2003 a 2007, comparativamente aos 
países membros da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico) o Brasil ainda encontra-se entre os que a carga tributária sobre bens e serviços 
tem o maior peso frente ao PIB, conforme pode ser visto na Tabela 02: 

 

OCDE 

  
Brasil 

Max. Min. Média 

Arrecadação sobre bens s 
serviços s/ PIB 16,00% 16,00% 4,70% 11,40% 

Arrecadação sobre Bens e 
Serviços / Arrecadação 
Total 

48,00% 55,30% 18,40% 32,30% 

 
TABELA 02: Carga tributária sobre bens e serviços (Brasil x OCDE) em 2005. 
Fonte: Próprios autores com base em (BRASIL, 2008, p. 9). 
 

Da mesma forma que a RFB, Sampaio (2005) diz que no Brasil os tributos sobre o 
consumo representam uma parte substancial da arrecadação e que essa forte tributação 
sobre o consumo é parcialmente explicada pela acirrada competição tributária que 
caracteriza a federação brasileira. Com a descentralização das finanças públicas iniciada no 
Brasil na década de 1980 e ampliada pela Constituição de 1988, foi reduzida 
significativamente a disponibilidade de receita para o governo central. Dentre esses tributos 
destacam-se as contribuições sociais que incidem sobre o faturamento (PIS / Pasep, Cofins) 
e que são cumulativas para as empresas com apuração do IRPJ pelo lucro presumido ou 
arbitrado e alguns produtos específicos; e não-cumulativas para as empresas com apuração 
do IRPJ pelo lucro real. Dada a expressividade desses tributos sobre o consumo face a 
arrecadação total, podem contribuir para aumentar as distorções na economia. 

A Tabela 03 apresenta a representatividade de alguns destes tributos face a 
arrecadação total no ano de 2007. 

 

Tributos % PIB 
% 

Arrecadação 
Total 

ICMS 7,22% 20,76% 

COFINS 3,82% 10,97% 

IPI 1,27% 3,64% 

PIS 0,84% 0,84% 

ISS 0,72% 2,07% 
CIDE 
(Combustíveis) 0,31% 0,88% 

Pasep 0,16% 0,45% 
Outras 
arrecadações 20,45% 58,78% 

Arrecadação Total 34,79% 100,00% 
 
TABELA 03. Receita tributária por relevância do tributo no ano de 2007. 



 

 

Fonte: Próprios autores com base em (BRASIL, 2008, p. 16). 

2.2. Tributos sobre o consumo no Brasil 
A seguir são descritas as bases conceituais dos tributos sobre o consumo no Brasil e 

abordam-se questões relevantes para os mesmos. 

2.2.1. Imposto sobre Importação ( I.I. ) 
Fernandes (2004), analisando o imposto sobre importação, relata que na época do 

império este tributo era a maior fonte de receitas arrecadatórias; porém, com o 
desenvolvimento da economia e conseqüente aumento da circulação de mercadorias, os 
impostos sobre importação ganharam outras atribuições dentro da federação. O imposto 
sobre importação tem como função essencial agir como um mecanismo regulador “da 
balança comercial e de pagamentos, facilitando a possibilidade de criação de critérios a 
impedirem a importação demasiada de bens supérfluos, protegendo o parque industrial 
nacional”. (FERNANDES, 2004, p. 65-66) 

Fernandes (2004) descreve o imposto de importação como sendo aquele que tem 
como fato gerador a entrada da mercadoria estrangeira no território nacional. A base de 
calculo desse tributo é o valor da mercadoria ou valor estipulado em tratado e tem como 
sujeito passivo da obrigação tributária o importador. A alíquota é do tipo ad valorem tendo 
seus limites mínimos e máximos estipulados por lei, sendo que esta pode ser alterada por 
ato do Poder Público sem sujeição ao Princípio da Anterioridade (Regra constante do §1º do 
art.150 da CF88). 

2.2.2. Imposto sobre Produtos Industrializados (I.P .I) 
 

O IPI é um imposto que incide somente sobre bens industrializados, e de acordo com 
as classificações de tributos constantes na CF88 ele pode ser considerado como um 
imposto seletivo, que procura diferenciar o ônus fiscal de acordo com a essencialidade de 
um bem (art. 153, § 3º, I). “Como esse tributo não alcança o consumidor final, montou-se 
uma complexa cadeia de alíquotas e normas com o intuito de alcançar a incidência final 
desejada”. (SAMPAIO, 2005, p.201) 

Fernandes (2004) informa que a industrialização é o fato econômico gerador da 
obrigação em recolher o IPI. A industrialização pode ser entendida como o alcance de 
produzir um novo produto através da adição de elementos ou processos produtivos de 
aperfeiçoamento, bem como a junção de diversos produtos já industrializados. A Lei nº 
5.172, de 25 de outubro 1966, de uma forma mais ampla em seu art. 46 prescreve que o IPI 
tem como fato gerador: o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira, 
a sua saída do estabelecimento e a sua arrematação, quando aprendido ou abandonado e 
levado a leilão. A mesma lei, também em seu art. 51 descreve que o contribuinte deste 
imposto é: o importador, o industrial ou quem a lei a eles equiparar, o comerciante ou 
arrematante. 

Para Fernandes (2004) a primeira particularidade deste imposto é o seu caráter de 
seletividade, pois o IPI tem uma alíquota para cada produto, respeitando a essencialidade 
de cada um. O autor relaciona os estabelecimentos contribuintes do IPI como sendo as 
indústrias de transformação, de beneficiamento, de montagem, de acondicionamento e de 
renovação. A base de cálculo do IPI na saída da mercadoria da indústria é o valor da 
operação. 

Fernandes (2004) também inclui em sua classificação de contribuinte o importador, 
pois quando a mercadoria tem saída de seu estabelecimento, ela passa a ser equiparada 
por lei da mesma forma que ocorre quando sai uma mercadoria de um estabelecimento 
industrial. Durante o processo da entrada da mercadoria importada em um estabelecimento 
importador a base de cálculo do IPI, para a importação, é o valor da mercadoria no 



 

 

momento do desembaraço, ou seja, a base de cálculo prevista em tratado internacional, a 
qual inclui inclusive o II – Imposto de Importação. 

2.2.3. Imposto Sobre Operações Relativas à Circulaç ão de Mercadorias e 
Prestação de Serviços e Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS) 

 

O ICMS é o principal imposto sobre o consumo no Brasil e é de competência de uma 
esfera subnacional da federação (os Estados e o Distrito Federal). Este imposto tem suas 
alíquotas diferenciadas com base no critério distributivo (produtos básicos versus bens de 
luxo), ou seja, tem caráter distributivo. Inicialmente introduzido como um IVA – Produto 
começou a ter algumas distorções pelo fato de ser gerido pelos estados, porém, este fato 
agravou-se após “inúmeras isenções e arranjos especiais que atingem, particularmente, os 
bens de capital, além de tornarem esse imposto cumulativo, aproximou-se de uma forma 
tosca de IVA-Consumo”. (SAMPAIO, 2005, p. 201-202) 

Segundo Fernandes (2004, p. 78-79), o ICMS “tem como fato gerador as operações 
relativas à circulação jurídica da mercadoria e aos serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicações [...]. A base de cálculo é o valor da operação, mesmo que 
ela se inicie no exterior”. Os contribuintes são os comerciantes que realizam as operações, 
bem como os prestadores de serviço dos transportes, de comunicação ou o importador da 
mercadoria. Por se tratar de um tributo de competência estadual,  a legislação criada para 
este imposto introduziu a autonomia entre os estabelecimentos (pois podem existir alíquotas 
diferentes em cada um dos estados), ou seja, se uma empresa é constituída por várias 
filiais, cada uma delas é considerada autônoma para efeitos de cálculo e pagamento de 
tributo. (FERNANDES, 2004) 

Outra forma pela qual o ICMS também é calculado e recolhido é o regime especial 
denominado substituição tributária. Esse sistema foi criado em função da deficiência da 
fiscalização em abranger todos os contribuintes. Com este sistema (substituição tributária) 
não se retira a titularidade do contribuinte, que continua a ser o sujeito passivo da obrigação 
tributária, simplesmente transporta-se para um terceiro a responsabilidade para o 
pagamento do tributo. Isso é feito tributando-se toda a cadeia, a partir de um de seus elos 
iniciais, com base em margens de valor agregado, estimadas pelo poder legislativo, para 
cada tipo de produto que se sujeita a esta modalidade de arrecadação. (FERNANDES, 
2004) 

2.2.4. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) 
 

Para Sampaio (2005) o ISS, conforme estabelecido na Lei complementar nº 
116/2003, é um imposto de competência dos municípios e do Distrito Federal e tem como 
base de incidência os serviços profissionais de qualquer natureza. Para este imposto não há 
deduções de tributos pagos anteriormente sobre os insumos utilizados, com poucas 
exceções (como é o caso da construção civil), ou seja, nele pode-se ver os efeitos da 
cumulatividade. 

De acordo com Fernandes (2004, p. 87), a “Constituição Federal de 1988 outorgou 
aos Municípios a competência tributária para a instituição de impostos sobre Serviços de 
Qualquer Natureza, excluindo sua incidência sobre os serviços que sofram tributação do 
ICMS”. Os serviços que são a base de incidência deste imposto são apontados na lista do 
Decreto 406/88 e as alíquotas são estabelecidas em lei municipal sendo seu teto máximo de 
5% (cinco por cento) estabelecidos na Lei Complementar 100/99. Apesar do Decreto Lei 
406/88 prescrever que o local de prestação de serviços para efeitos de tributação ser o local 
da sede do prestador de serviços, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido 
de que deve ser considerado para fins de arrecadação o município onde os serviços são 



 

 

prestados. Essa decisão pode ser vista como uma resposta à crescente guerra tributária 
entre municípios vizinhos que formam grandes centros urbanos. (FERNANDES, 2004) 

2.2.5. Contribuição para Financiamento da Seguridad e Social (COFINS) 
 

Para Afonso e Araújo (2005, p.270), “Contribuição social é uma das diferentes 
categorias de tributos cobrados no país, entendidos no seu conceito econômico, como 
qualquer meio de extração compulsória de recursos da sociedade”. 

A COFINS, atualmente é regida pelas Leis 9.718/98 e 10.833/03, e as suas demais 
alterações subseqüentes. 

De acordo com Portal Tributário – COFINS (2009) são contribuintes da COFINS 
todas as pessoas jurídicas de direito privado, incluindo aquelas que são equiparadas pela 
legislação do Imposto de Renda, “exceto as microempresas e as empresas de pequeno 
porte submetidas ao regime do Simples Federal (Lei 9.317/96) e, a partir de 01.07.2007, do 
Simples Nacional (LC 123/2007)”, bem como as mudanças previstas na Lei Complementar 
128/08. Na realidade só não estariam sendo consideradas como contribuinte do COFINS no 
Simples Nacional as microempresas com faturamento de até R$ 120.000,00 por ano, 
incluídas nos anexos de I a III e conforme o peso da folha de pagamento as incluídas nos 
anexos IV e V. 

A base de cálculo dessa contribuição a partir de 01.02.1999, com a edição da Lei 
9.718/98 é a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo 
de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas. Destacam-
se as alíquotas da COFINS: a alíquota geral cumulativa é de 3% (a partir de 01.02.2001) ou 
7,6% (a partir de 01.02.2004) na modalidade não cumulativa. Cabe ressaltar que para 
determinadas operações, a alíquota é diferenciada na denominada incidência monofásica. 
(PORTAL TRIBUTÁRIO – COFINS, 2009) 

2.2.6. Programa de Integração Social (PIS) 
 

O PIS foi criado pela Lei Complementar 07/1970. São contribuintes deste tributo as 
pessoas jurídicas de direito privado equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, 
incluindo as empresas prestadoras de serviços, empresas comerciais, industriais e 
sociedades de economia mista, bem como suas subsidiárias. Estão excluídas as empresas 
de pequeno porte e às submetidas ao regime do Simples Federal (Lei 9.317/96) e Simples 
Nacional (LC 123/2007), alterada pela LC 128/2008. A base de cálculo deste tributo é a 
totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica independente do tipo de receita ou 
mesmo de sua classificação contábil (Lei 9.718/98 de 01/02/1999). A partir de 01/12/2002 
com a Lei 10.637/2002 o PIS passou a ter duas alíquotas: 0,65% (na modalidade 
cumulativa) ou 1,65% (na modalidade não cumulativa) sobre a receita bruta ou 1% sobre a 
folha de salários, nos casos de entidades sem fins lucrativos. Entretanto, para determinadas 
operações, a alíquota é diferenciada, na chamada incidência monofásica. (PORTAL 
TRIBUTÁRIO – PIS, 2009) 

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
Para a realização do estudo, pesquisou-se as empresas listadas na Bovespa do 

segmento de papel e celulose que têm demonstrações financeiras disponíveis na base de 
dados da ECONOMÁTICA. As empresas encontradas foram: VCP, Suzano, Klabin, 
Melhoramentos, Melpaper e Aracruz. 

Na Tabela 04 apresenta-se um resumo de suas contas de receitas e deduções no 
período de 2003 a 2007. 



 

 

 
 
TABELA 04: Contas de Receitas e Deduções das Empresas Pesquisadas. 
Fonte: Próprios autores com base na Economática. 

 
Das empresas relacionadas, face a uma análise inicial do montante das deduções sobre vendas, observa-se que a Aracruz tem valores muito acima do esperado (PIS/COFINS/IPI/SCMS), sendo assim essa empresa será desconsiderada para as análises posteriores. 

A Tabela 05 apresenta as variações anuais das deduções sobre vendas comparativas ao faturamento das cinco empresas em análise 

 

 

TABELA 05 : Variação anual das deduções sobre vendas comparativas ao faturamento. 
Fonte: Próprios autores. 

 

Da mesma forma, a Tabela 06 apresenta as variações anuais das arrecadações sobre consumo comparativas ao PIB. 

  
TABELA 06: Variação anual da arrecadação sobre consumo comparativas ao PIB. 
Fonte: Próprios autores. 

 



 

 

Para realizar o estudo, buscou-se analisar a correlação entre as variações anuais 
das deduções sobre vendas comparativas ao faturamento das empresas estudadas, com a 
variação anual das arrecadações sobre consumo comparativas ao PIB. Os resultados das 
correlações estão apresentados na Tabela 07. 

 

 
TABELA 07: Correlações entre a variação anual das arrecadações sobre consumo comparativas ao 
PIB e variação das deduções sobre vendas comparativas ao faturamento das empresas estudadas. 
Fonte: Próprios autores. 

 

Percebe-se, que exceto pela VCP as variações analisadas apresentaram altas 
correlações, o que indica que toda vez que houve aumento da arrecadação sobre o 
consumo houve aumento nas deduções sobre a receita bruta das empresas. 

Para avaliar a veracidade da Hipótese 2 foi realizado um teste estatístico para a 
média de uma população baseado na distribuição t-Student. Os dados estão apresentados 
na Figura 1 que disponibiliza a variação das deduções sobre vendas comparativas ao 
faturamento para cada uma das 5 empresas do setor de papel e celulose em análise. Além 
disso, é apresentada também a variação das arrecadações sobre consumo comparativas ao 
PIB no período de 2003 a 2007. 

Como pode ser observado na Figura 1, a variação das arrecadações sobre consumo 
comparativas ao PIB no período de 2003 a 2007 foi de 7,87%. Por outro lado, a menor 
variação das deduções sobre as vendas comparativas ao faturamento foi encontrada na 
Melhoramentos (8,77%). Estas variações sugerem o efeito perverso da cumulatividade dos 
impostos nas empresas que pagam impostos, ou seja, o aumento da arrecadação no país 
possivelmente se dá, entre outras formas, em função da alta concentração dos tributos nas 
empresas que os pagam, comparativamente àquelas que não pagam ou pagam menos que 
deveriam. 

O teste estatístico realizado para a média da variação das deduções sobre as 
vendas comparativas ao faturamento das empresas do setor de papel e celulose não foi 
significativo (Valor-p = 0,964), indicando que a Hipótese 2 não deve ser rejeitada, ou seja, 
que a variação das deduções sobre as vendas comparativas ao faturamento é maior ou 
igual que a variação das arrecadações sobre consumo comparativas ao PIB brasileiro no 
período de 2003 a 2007. 



 

 

 
FIGURA 1: a) variação das arrecadações sobre consumo comparativas ao PIB brasileiro de 2003 a 
2007 e b) variação das deduções sobre as vendas comparativas ao faturamento das empresas de 
papel e celulose listadas na Bovespa. 
Fonte: Próprios autores. 

 

Cuidado especial deve ser tomado na análise destes números, pois os percentuais 
obtidos estão baseados em valores de deduções sobre vendas e não nos tributos sobre 
venda, pela falta da informação de forma detalhada. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Conforme apresentou-se no estudo no Brasil há diversos tipos de tributos sobre o 
consumo, com diferentes tipos de incidências, bases de cálculos, legislações 
regulamentadoras, sob a gestão de diferentes níveis da estrutura da federação, em alguns 
casos inclusive havendo sobreposições. Tudo isso contribui para que o custo administrativo 
da implantação e do controle destes tributos, tanto para os contribuintes como para o 
estado, seja altíssimo. Diferentemente de outros países que optaram por um modelo 
conceitual básico do IVA o Brasil criou um intrincado sistema que tem diversas 
conseqüências, entre elas: (a) as dificuldades em criar, aparelhar e manter um sistema de 
fiscalização eficiente; (b) elevado custo arcado por empresas que pagam tributos e que com 
isso também têm que se aparelhar para agirem como agentes de arrecadação do governo e 
(c) potencialidade da existência de empresas que não pagam tributos ou pagam menos do 
que deveriam, escondendo-se atrás de um emaranhado de “brechas” legais e muitas vezes 
de sistemas de corrupção que se apropriam da coisa pública em seu interesse próprio. De 
qualquer uma das formas sempre há perdas para o contribuinte e para o país. 

Ao longo deste trabalho pode-se também testar as hipóteses 1 e 2, onde se concluiu 
que há correlação entre os índices de variação de arrecadação sobre consumo 
comparativamente ao PIB brasileiro e o percentual de variação das deduções sobre vendas 
comparativamente ao faturamento bruto. Observou-se, também, que o aumento das 
deduções sobre a receita é maior ou igual ao aumento dos tributos sobre o consumo no 
mesmo período. 



 

 

Espera-se ter contribuído neste estudo para demonstrar que no Brasil os tributos 
sobre o consumo são os mais expressivos sobre a arrecadação total e que o aumento dos 
mesmos em relação ao PIB causa um efeito multiplicador sobre aqueles que pagam tais 
tributos. 

Como sugestões para estudos futuros propõe-se que sejam pesquisados os motivos 
do efeito multiplicador dos tributos, bem como uma análise mais apurada sobre as deduções 
totais, analisando-as sobre a perspectiva de tributos sobre vendas e demais deduções. 
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