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REFORMA TRIBUTÁRIA

Que precisa mudar, quase todo mundo concorda. O tema da Reforma Tributária é velho conhecido dos 
brasileiros. E, mesmo assim, quase não se avança na matéria. Uma das dificuldades é conciliar os interesses 
dos Estados da Federação, em muitos casos conflitantes. A crise fiscal dos últimos anos é uma dificuldade 
a mais. Nem por isso a discussão do tema deixa de ser pertinente. A questão dos impostos figura entre os 
principais componentes do chamado “Custo Brasil”, um conjunto de entraves que retiram a competitividade 
da economia e barram o desenvolvimento do país. Neste estudo, o SPC Brasil e a Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) ouviu empresários que atuam no Varejo e no setor de Serviços sobre o que pensam 
a respeito da tributação no Brasil. 

Os entrevistados avaliaram o atual sistema sob vários aspectos. Também elencaram, de seu ponto de vista, 
as mudanças que se fazem necessárias. A maioria afirmou já ter ouvido falar da reforma e disse acreditar que 
as mudanças poderiam até alavancar a economia. O dado corrobora a noção de que o sistema, tal como é 
hoje, constitui um embargo ao crescimento econômico. Apesar da avaliação ruim, boa parte dos empresários 
rejeitou atuar na informalidade, considerando a prática errada, e disse acreditar na possibilidade de que a 
reforma seja pautada nos próximos anos.

De sua parte, o governo promete levar a discussão adiante. Mas não se ignora que, em tempos de crise e de 
queda na arrecadação dos governos, o tema da tributação torna-se mais delicado. A despeito das dificuldades, 
a proposição do presente estudo ancorou-se no fato de que, sem encarar as distorções do sistema tributário, 
o crescimento de longo prazo ficará comprometido.
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O SISTEMA TRIBUTÁRIO NO BRASIL

65% dos empresários tem uma avaliação negativa do atual 
sistema e acreditam que impactam o crescimento econômico 
e a criação de novas empresas
A larga maioria dos empresários de Varejo e Serviços fazem uma avaliação negativa do sistema tributário no 
Brasil. A maioria absoluta (65,2%) acredita que o sistema é ruim ou muito ruim. Nesta ponta mais extrema 
estão 34,9% dos empresários consultados. Apenas 5,5% consideram-no “bom” ou “muito bom”, e 20,2% 
avaliam que é regular. Esses fatos não trazem novidade, mas dimensionam um sentimento amplamente 
difundido. O sistema é mal avaliado em vários quesitos, sendo o principal deles o número de impostos. Para 
71,6% dos entrevistados, a quantidade de tributos é considerada ruim ou muito ruim. Também se avalia mal 
o sistema quando o assunto é direitos e garantias do contribuinte (63,5%), transparência (62,3%), segurança 
jurídica (58,9%), flexibilidade e simplicidade das regras, citadas por 58,4% e 58,1%, respectivamente.

Entre os principais pontos negativos do sistema destacam-se: o imposto cobrado sobre imposto, também 
chamado de “efeito cascata”, mencionado por 53,6% dos entrevistados; a grande quantidade de impostos, 
mencionada por 52,2%; os valores das alíquotas (31,5%); a tributação sobre a folha de pagamento (30,5%) e 
o custo elevado de pessoal e sistemas fazer o recolhimento dos impostos (25,5%).

PRINCIPAIS PONTOS NEGATIVOS DO ATUAL SISTEMA TRIBUTÁRIO NO BRASIL

RESPOSTAS TOTAL GERAL

Pagamento de imposto sobre imposto 53,6%

Grande quantidade de impostos 52,2%

Valores excessivos que aumentam muito os preços de produtos e serviços e diminuem a venda 31,5%

Tributação sobre a folha de pagamento 30,5%

Custo elevado de pessoal e sistema para recolhimento, devido a alta complexidade 25,5%

Tributação desigual entre os setores industriais 24,5%

Maior esforço tributário recaindo nos contribuintes mais pobres 22,7%

Falta de flexibilidade para mudanças das regras tributárias 21,2%

Perda de tempo e custos gerados para calcular e conferir impostos 18,2%

Não vê características negativas no sistema tributário brasileiro 0,9%
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Diante das dificuldades do atual modelo, abre-se um dilema: atuar 
na informalidade ou não? Um número expressivo, mas que não 
forma maioria (30,8% da amostra), diz não ver problema em atuar 
na informalidade. A alegação é que o próprio sistema obriga os 
empresários a fazerem isso para se tornarem competitivos. Porém, 
quase a metade (49,4%) diz que apesar das dificuldades, consideram 
errado atuar na informalidade. Há ainda 19,8% que não souberam 
opinar. Ainda a respeito da informalidade, 16,2% dos entrevistados 
disseram que já atuaram nessas condições.

Sabidamente, os impostos são pagos com uma finalidade: a de 
prover os bens públicos. Mas o grau de satisfação com a forma 
como são usados os tributos pelo governo é bastante baixo, sendo 
a nota média de 3,1, considerando a nota de um a 10. A grande 
maioria (74,5%) atribuiu nota menor que cinco ao avaliar o uso dos 
impostos, sendo que 30,8% atribuiu a nota mínima (um).

30,8% 
dizem não ver 

problema em atuar na 
informalidade. A alegação 

é que o próprio sistema 
obriga os empresários 
a fazerem isso para se 
tornarem competitivos

16,2% 
dos entrevistados 

disseram que já atuaram 
nessas condições

As dificuldades que se impõem ao contribuinte acabam por impactar o desempenho econômico. A principal 
consequência de um sistema tributário complexo, na visão do empresário, é o desestímulo ao crescimento 
econômico e à criação de novas empresas, algo citado por 34,7% dos entrevistados. 23,1% mencionaram o 
prejuízo aos contribuintes de menor poder aquisitivo e 20,2% o elevado custo com a administração tributária. 
Em menor proporção, 6,2% citaram a diminuição da competitividade, aspecto de certa forma correlato ao 
primeiro e ao terceiro mais citado.
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Mudar é preciso: 83% do empresários consideram importante 
a reforma tributária para o Brasil e 77% acreditam que traria a 
melhora da economia brasileira
O tema da Reforma é conhecido por grande parte dos empresários. De acordo com a pesquisa, 80% ao menos 
ouviram falar do assunto. Não são muitos os que acompanham tudo que se publica a respeito da reforma 
(apenas 6,6% dos entrevistados). De qualquer forma, acompanhar o dia a dia de uma empresa é suficiente 
para perceber o quanto é complicado pagar impostos. É nesse sentido que, como reflexo da má avaliação do 
sistema, 83,3% dos entrevistados consideram a Reforma Tributária importante para o Brasil. Mas essa não é 
uma preocupação de todos: 16,6% não a consideram pouco ou nada importante. Considera-se importante 
discutir a reforma principalmente pela necessidade de diminuir a carga excessiva de tributos, mencionada 
por 32,0% dos entrevistados, e pela geração de empregos (16,9%). Para 13,4%, é necessário discuti-la para 
simplificar e desburocratizar o sistema atual.

MOTIVOS PARA SE DISCUTIR A REFORMA TRIBUTÁRIA

RESPOSTAS
GERAL ATIVIDADE

TOTAL COMÉRCIO SERVIÇOS

Necessidade de diminuir a carga excessiva de tributos 32,0% 34,6% 29,2%

Gerar mais empregos 16,9% 16,6% 17,3%

Necessidade de simplificar e desburocratizar o sistema tributário 13,4% 12,4% 14,5%

Aumentar o consumo e o dinheiro circulante no mercado 8,5% 9,6% 7,4%

Aumentar a competitividade das empresas no mercado 4,5% 3,7% 5,3%

Contribuir para maior equidade e justiça na contribuição 3,2% 3,3% 3,0%

Corrupção 1,0% 0,5% 1,5%

Mergulhada em recessão, a economia brasileira 
poderia melhorar, com a Reforma Tributária, na 
visão de expressivos 77,0% dos empresários de 
Varejo e Serviços. Questionados sobre o porquê, 
esses empresários destacam que a reforma poderia 
gerar mais empregos (59,6%), mais investimentos 
(41,4%), além de incentivar novos negócios (38,5%). 
Cita-se ainda o aumento do consumo e do dinheiro 
que circula na economia (33,6%), o aumento da 
arrecadação, já que uma reforma bem desenhada 
poderia reduzir a vantagem relativa da informalidade 
(28,3%) e até a redução da sonegação (27,2%).
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FATORES QUE PODERIAM MELHORAR COM A REFORMA TRIBUTÁRIA

Para 15,8%, no entanto, a medida não faria diferença e para 7,2% poderia trazer prejuízos. Entres esses 
últimos, 15,3% dizem que a mudança poderia ensejar a criação de novos impostos e 13,6% dizem que a 
mudança poderia gerar distorções na distribuição dos recursos entre Estados.

Um conjunto extenso de medidas tem o apoio do empresariado, mostra a pesquisa. O que mais empolga 
os entrevistados é a proposta de reduzir o os encargos sobre a folha de pagamentos, com a qual 73,5% dos 
empresários dizem concordar. A ampla maioria também acredita que a tributação de pequenas empresas 
deveria ser proporcional à sua capacidade econômica (67,8%) e que as obrigações dessas empresas deveriam 
ser mais simples do que no regime de tributação normal (64,1%). A esse propósito, cumpre destacar a 
criação do Simples Nacional, um regime de tributação diferenciado aplicável a micro e pequenas empresas 
que unifica, e simplifica, o recolhimento de impostos. Os empresários ainda defendem a simplificação da 
tributação sobre a renda (57,4%), a não cumulatividade de impostos (57,3%), a Unificação do Imposto de 
Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro (52,1%). Além disso, metade dos empresários (50,9%) dizem 
concordar com a extensão do Simples a empresas de faturamento maior, já que hoje é restrito às menores. 
A progressividade do Imposto de Renda, além da cobrança de IPVA para bens como helicópteros e barcos 
alcança o mesmo nível de concordância (50,4%).

RESPOSTAS
GERAL ATIVIDADE

TOTAL COMÉRCIO SERVIÇOS

Geraria mais empregos 59,6% 58,6% 60,6%

Os empresários teriam mais capacidade de investimento 
em seus negócios 41,4% 40,5% 42,4%

Incentivaria a criação de novos negócios 38,5% 38,7% 38,4%

Aumentaria o consumo e o dinheiro circulante na economia 33,6% 35,6% 31,5%

Garantiria a tranquilidade para o empreendedor 29,1% 30,2% 27,8%

Poderia aumentar a arrecadação, reduzindo a informalidade 28,3% 28,4% 28,1%

Diminuiriam as manobras para sonegação de impostos 27,2% 29,0% 25,2%

Também metade dos empresários (50,1%) 
acredita que a tributação deveria incidir 
mais sobre a renda do que sobre o consumo. 
Quanto à criação de novo imposto, só se for 
para taxar grandes fortunas, medida com a 
qual 48,2% dizem concordar. Já a volta da 
CPMF, que chegou a ser aventada há alguns 
meses, tem a discordância de 74,7%, a larga 
maioria dos entrevistados. Apenas 9,8% 
apoiam a volta do tributo.
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CONCORDÂNCIA COM PROPOSTAS DA REFORMA TRIBUTÁRIA 
QUE ESTÃO SENDO DISCUTIDAS

RESPOSTAS RU POR ITEM – 
% DOS QUE CONCORDAM COM A PROPOSTA

GERAL ATIVIDADE

TOTAL COMÉRCIO SERVIÇOS

Redução dos encargos sobre a folha de pagamentos 73,5% 71,3% 75,9%

A tributação das pequenas empresas deve ser proporcional 
a sua capacidade econômica 67,8% 68,5% 67,0%

As obrigações acessórias para os pequenos negócios devem 
ser mais simples que as do regime normal de tributação 64,1% 63,3% 65,0%

Simplificar e atualizar, em termos da experiência mundial, 
a tributação sobre a renda 57,4% 58,9% 55,8%

Garantir a não-cumulatividade na tributação sobre valor 
adicionado (ICMS, IPI, PIS/CONFINS), 57,3% 58,6% 55,8%

Unificação do Imposto de Renda e da Contribuição Social 
sobre o Lucro 52,8% 53,7% 51,8%

Unificar o Imposto de Renda Pessoa Jurídica e a Contribuição 
Social sobre o Lucro 52,1% 53,5% 50,5%

Estender o Super Simples para empresas de faturamento maior 50,9% 51,9% 49,7%

Maior progressividade (quanto maior a renda, maior a alíquota) 
no IRPF, além de IPVA para os helicópteros, jatinhos e barcos 50,4% 52,1% 48,5%

A tributação deve incidir mais sobre a renda do que sobre 
o consumo 50,1% 50,0% 50,3%

Instituir a taxação de grandes fortunas (IGF) 48,2% 49,3% 47,0%

Maior alíquota para o ITCMD (imposto sobre herança e doações) 30,0% 32,2% 27,7%

Volta da CPMF 9,6% 8,4% 10,9%

A questão do ICMS sempre surge nas discussões 
sobre a Reforma Tributária. Uma queixa comum 
é que, quando a transação envolve mais de um 
estado, o recolhimento do imposto torna-se 
especialmente complexo, pois as alíquotas podem 
variar de estado para estado. De acordo com a 
pesquisa, o ICMS, um imposto sobre o consumo, 
é o que mais atrapalha a competitividade das 
empresas, mencionado por 43,6%. Aparece, 
em seguida, o ISS (31,3%), as Contribuições 
Previdenciárias (30,7%), a Contribuição Social 
sobre o faturamento (25,7%), o Imposto de Renda 
da Pessoa Jurídica (22,1%) e a Contribuição para o 
Programa de Integração Social (20,4%).
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IMPOSTOS QUE MAIS ATRAPALHAM A COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS

Além de lidar com um sistema que, na sua opinião é complexo e oneroso, o empresário ainda demonstra 
alto grau de insatisfação com o retorno. O quadro é ruim, mas quase a metade vê alguma chance de que a 
Reforma Tributária seja pautada nos próximos dois anos. O percentual dos que acreditam nisso é de 47,6%. 
Há, por outro lado, 27,5% que não veem nenhuma chance 24,8% que não sabem responder.

RESPOSTAS RU POR ITEM – 
% DOS QUE CONCORDAM COM A PROPOSTA

GERAL ATIVIDADE

TOTAL COMÉRCIO SERVIÇOS

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação 
de Serviços de Transporte e Comunicação (ICMS) 43,6% 51,5% 34,9%

Imposto Sobre Serviços (ISS) 31,3% 19,5% 44,1%

Contribuições previdenciárias 30,7% 32,0% 29,3%

Contribuição Social sobre o Faturamento das Empresas (COFINS) 25,7% 27,6% 23,7%

Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) 22,1% 21,1% 23,1%

Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) 20,4% 18,4% 22,5%

Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) 16,8% 20,1% 13,3%

Imposto sobre Importações (II) 5,5% 5,4% 5,6%

Não sabe 0,10% 0,30% 0%
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Simplificar para competir

Grandes reformas exigem a construção de amplo consenso na sociedade, razão pela qual demoram a sair do 
papel. Do lado dos gastos, passo importante foi dado com a aprovação da PEC que limita o seu crescimento 
ao avanço da inflação. A mudança tende, porém, a ser inócua se não vier acompanhada de mudanças no 
sistema previdenciário e melhoria da forma como o governo realiza os gastos. Do lado da arrecadação, ainda 
que se mantenha a mesma carga tributária, conviria aplicar medidas que ao menos tornassem o sistema 
mais simples, reduzindo os altos custos envolvidos no recolhimento de impostos. O movimento lojista apoia 
as mudanças, desde que não impliquem o aumento da tributação, já bastante elevada. Entende-se que, 
por força da crise, o foco do debate econômico esteja centrado em questões da macroeconomia, como o 
endividamento público, a taxa básica de juros e as recentes quedas do PIB. Mas é preciso não descuidar das 
questões ditas microeconômicas, capazes de trazer ganhos de eficiência para a economia brasileira e de fazer 
a diferença no longo prazo. 
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CONCLUSÕES

»» 80% dos empresários ao menos ouviram falar da Reforma. 

»» A maior parte dos empresários de Varejo e de Serviços (65,2%) avalia como ruim o atual sistema tributário. 
A complexidade do sistema implica, em primeiro lugar, desestímulo ao crescimento, e prejuízo ao 
contribuinte de menor poder aquisitivo.

»» O sistema é mal avaliado em diversos quesitos, sendo que os principais são: o número de tributos; os 
direitos do contribuinte; a transparência; a segurança jurídica; a simplicidade e a flexibilidade das regras.

»» Além de avaliar o sistema como ruim, a maioria diz estar insatisfeita com o uso dos impostos. Sendo a nota 
média de 3,1, considerando a nota de um a 10. A grande maioria (74,5%) atribuiu nota menor que cinco ao 
avaliar o uso dos impostos, sendo que 30,8% atribuiu a nota mínima (um).

»» Ainda assim, a maioria relativa acredita que não é certo atuar na informalidade.

»» O ICMS, é o imposto que mais atrapalha a competitividade das empresas, mencionado por 43,6%. Em 
seguida aparece o ISS (31,3%) e as Contribuições Previdenciárias (30,7%).

»» Para expressivos 83,3%, a Reforma Tributária seria importante para o Brasil.

»» A reforma, segundo 77,0% dos entrevistados, ajudaria a economia brasileira.

»» Acredita-se que as mudanças poderiam gerar mais empregos (59,6%); ampliar recursos para investimentos 
(41,4%); incentivar a criação de novos negócios (38,5%) e estimular o consumo, entre outros benefícios.

»» 73,5% dos empresários de Varejo e Serviços concordam com a redução de encargos sobre a folha de 
pagamentos.

»» 47,6% veem chances de que a Reforma Tributária seja pautada nos próximos dois anos.
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METODOLOGIA

Publico-alvo: empresários de Varejo e Serviços em todas as regiões brasileiras.

Método de coleta: pesquisa realizada via CATI, por telefone.

Tamanho amostral: 822 casos, gerando uma margem de erro de 3,4 p.p. para um nível de confiança 
de 95%.

Data de coleta dos dados: 2 a 13 de janeiro de 2017.
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