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Destaques 

• A taxa de investimento no Brasil se reduziu muito nas últimas décadas e é baixa 

se comparada aos países que concorremos: enquanto a média da taxa de 

investimento dos países que tem renda similar à brasileira e ganharam 

competitividade foi de 24,9% em 2008, a brasileira foi de 19,0% nesse ano. 

• Essa baixa taxa de investimento prejudica o crescimento sustentado de longo 

prazo, pois sempre que o ambiente é favorável à expansão econômica o país 

passa por restrições pelo lado da oferta. Buscando avaliar porque essa taxa é 

baixa, o Relatório FIESP sobre Custos Tributários do Investimento buscou 

quantificar a principal barreira: os tributos. 

• O custo total tributário dos bens de capital para o investidor é de 24,3%. Isso 

significa que um investimento de R$ 100 milhões, custa na verdade R$ 75,7 

milhões, mas paga R$ 24,3 milhões ou em forma de tributos diretamente ou em 

juros para pagar os tributos recuperáveis. 

• O pagamento direto de tributos representa 16,8% do custo do investimento e 

relaciona-se aos impostos sobre renda, folha de salários e patrimônio, ao 

imposto de importação e ao IPI (o qual não é recuperado pelo investidor em 

forma de crédito tributário quando da realização do investimento). 

• Além disso, há o custo relacionado aos juros para se pagar os tributos 

recuperáveis no investimento, o qual representa 7,5% do custo do 

investimento. Como o investidor deve pagar os tributos indiretos sobre as 

inversões (ICMS, PIS e COFINS) e o produtor de bens de capital não é desonerado 

desses tributos, há um custo financeiro entre o prazo de pagamento e o 

momento em que o crédito a ele relacionado torna-se disponível para utilização. 

• Para redução da carga tributária sobre o investimento e para redução dos juros 

que incidem sobre os tributos recuperáveis, propõe-se: 

1. Que seja realizado o Drawback Investimento, o qual desoneraria do 

pagamento de ICMS, IPI e PIS/COFINS o produtor de bens de capital na 

compra de insumos destinados a produção, assim como são desonerados os 

exportadores com o Drawback Verde-Amarelo. 

2. Que exista a recuperação imediata de ICMS, PIS e COFINS no investimento, 

os quais hoje são recuperados em 48 meses, no caso do ICMS e em 12 meses 

no caso do PIS e da COFINS. 

3. Que seja eliminado totalmente o IPI incidente no investimento. 

• Caso essas medidas sejam adotadas, conforme se pode verificar no gráfico a 

seguir, o pagamento de juros sobre os tributos recuperáveis seria reduzido à zero 

e a carga tributária a 13,0%. Assim, o custo tributário total sobre as inversões se 

reduziria de 24,3% para 13,0%. 
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Decomposição do Custo dos Tributos: 

Investimento de R$ 100 milhões (em R$ milhões) 

75,7

13,0 0,0

88,7

75,7

16,8
7,5

100

Custo do
Investimento

Pgto. de
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tributos
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+ 16,8% + 7,5% = +24,3%
Atual

Drawback Investimento
Recuperação Imediata

IPI no Investimento = 0%

+ 13,0% + 0,0% = +13,0%

 

• Se o investimento pagasse apenas 13,0% de tributos, por sua vez, ele seria 

2,15% superior ao atual e a taxa de investimento sobre o PIB seria 0,33 p. p. 

superior, o que tornaria possível crescer com menores pressões inflacionárias, 

pois a taxa de investimento seria, em 2010, de 19,3% do PIB ao invés de 19,0% 

como se projeta para o ano. 

• Assim, a despeito das medidas de desoneração reduzirem num primeiro 

momento a arrecadação tributária, pois o governo teria que abrir mão de parte 

da sua receita, parte importante da perda de arrecadação seria compensada já 

no curto prazo e seriam gerados emprego e renda para a população. 

• Essas medidas teriam um impacto duplo sobre a economia: 

- Devido ao efeito de curto prazo, seriam gerados 382,1 mil empregos adicionais 

no setor de bens de capital e na sua cadeia à montante e uma renda adicional de 

R$ 6,7 bilhões para o pessoal empregado nessa cadeia. 

 - No longo prazo, o produto da economia (PIB) poderia crescer mais 0,11% ao 

ano sem pressões de oferta, o que significaria maior arrecadação tributária, a 

geração de 45,3 mil empregos ao ano e um acréscimo da renda de R$ 798,4 

milhões ao ano. 
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1. Taxa de Investimento no Brasil 

 

 O investimento é uma variável determinante no crescimento sustentado de 

longo prazo de uma economia porque permite uma expansão do consumo de 

produtos industriais sem pressões inflacionárias. Os limites impostos pela falta de 

investimento dizem respeito à incapacidade das empresas ampliarem sua produção e, 

portanto, não podem ser contornados com medidas emergenciais. Assim, se um país 

pretende apresentar taxas de crescimento elevadas por prazos maiores, é preciso que 

mantenha taxas elevadas de investimento continuamente. 

 O Brasil apresentou, na segunda metade dos anos 1980, uma taxa de 

investimento de aproximadamente 22,5% do PIB. Essas taxas são requisitos 

necessários para que um país cresça sustentavelmente pelo menos a 5,0% ao ano e 

para que a economia apresente um dinamismo interno suficiente que garanta o 

crescimento de longo prazo. 

No entanto, a partir do início dos anos 1990 a taxa de investimento no país 

passou a declinar e caiu para um patamar pelo menos 5,0 pontos percentuais menor: 

entre 1990 e 2009 a taxa de investimento no país variou entre 15% e 20%, destacando-

se positivamente nesse período apenas o ano de 1994, cuja taxa foi de 20,7% do PIB 

(em função do entusiasmo das expectativas), mas logo voltou a se reduzir, atingindo 

15,2% em 2003. 

 

Gráfico 1 – Taxa de Investimento e Dinamismo da Economia Brasileira 

22,5

19,4

17,4
16,5

15,9

17,9

4,4

1,2

2,5 2,1

3,5
4,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

1985-1989 1990-1994 1995-1998 1999-2002 2003-2006 2007-2010*

Taxa de Investimento média (FBCF/PIB)

Crescimento médio anual do PIB (%)

 

(*) Para 2010 considerou-se um crescimento de 6,0% do PIB e uma taxa de investimento de 19,0% 

Fonte: SCN/IBGE; Elaboração: DECOMTEC/FIESP 
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 A queda quase contínua da taxa de investimento nas últimas décadas foi 

acompanhada da perda de dinamismo da economia brasileira. De uma taxa de 

crescimento médio anual de 4,4% entre 1985 e 1989 (período cuja taxa de 

investimento era de 22,5% do PIB), a economia brasileira passou a crescer não mais do 

que 2,5% ao ano e a taxa de investimento se reduziu para 16,5% entre 1999 e 2002. 

 Vários limitantes à expansão da taxa de investimento começaram a se 

apresentar a partir do início dos anos 1990, determinando um ambiente sistêmico 

hostil às inversões. Eles variavam desde o aumento da penetração de produtos 

importados até a elevação das taxas de juros, passando pelo aumento da tributação, 

pela valorização cambial e pela deterioração da infraestrutura física e tecnológica. Seus 

efeitos, por sua vez, significaram a limitação do crescimento: em qualquer momento 

que o país apresentava-se em condições de crescer um pouco mais, seja pelo 

aquecimento do mercado interno ou do mercado exportador, as restrições impostos 

pelo lado da oferta apareciam e fazia-se necessário conter a demanda. 

A partir de 1999, com a adoção do sistema de metas de inflação, este cenário 

se repetiu algumas vezes: sempre que as condições externas e internas apresentavam-

se favoráveis ao crescimento e o produto começava a se expandir, as limitações 

impostas pela baixa taxa de investimento significavam o abandono de uma estratégia 

de crescimento sustentado. Aumentavam-se os juros, restringindo o crescimento da 

demanda, o que, se por um lado resolvia o problema da inflação, por outro, criava um 

novo: o aumento dos juros desestimulava novas inversões, conforme gráfico: 

 

Gráfico 2 – Evolução do Investimento e da Taxa de Juros Selic 
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Fontes: IPEADATA e BCB; Elaboração: DECOMTEC/FIESP 
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 Configurou-se, então, nesse período, um círculo vicioso no qual o baixo 

investimento limitava a expansão da produção e uma política de aumento de juros 

fazia-se necessária. Essa, por sua vez, a despeito de se capaz de manter a estabilidade 

monetária, provocava a redução do investimento, o qual limitaria a expansão do PIB 

posteriormente. O resultado, nesse sentido, foi um longo período de baixo 

investimento e de baixo crescimento econômico. 

 Em maio de 2008, num cenário externo bastante favorável, o Governo federal 

lançou a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP). Uma das suas principais metas 

era a elevação da taxa de investimento para 21% do PIB em 2010. Algumas medidas 

foram tomadas para incentivar as inversões, como medidas de “Depreciação 

Acelerada” dos bens de capital e redução do IPI para inversões em alguns setores. 

Porém, a política macroeconômica continuou contrapondo-se à política industrial: no 

mesmo mês o Banco Central iniciou um ciclo de aumento dos juros que só foi parar em 

dezembro, três meses depois que a crise financeira internacional havia se deflagrado 

com a quebra do Lehman Brothers. 

 Os impactos da PDP sobre o investimento certamente foram relevantes, mas 

com as políticas macroeconômicas adversas e a crise que se instaurou, a taxa de 

investimento caiu significativamente em 2009. Como o investimento é uma variável 

bastante atrelada às expectativas, a piora no cenário internacional determinou uma 

redução nessa variável superior a de outros componentes da demanda agregada. 

Assim, a taxa de Formação Bruta de Capital Fixo caiu de 19,0% para 16,7% do PIB. 

 Apesar disso, algumas medidas de incentivo ao consumo e, mais 

especificamente, algumas medidas de incentivo às inversões foram determinantes 

para a retomada dessa variável. A redução do IPI de automóveis, de eletrodomésticos 

da linha branca e de materiais de construção auxiliou a retomada da economia 

brasileira, fazendo melhorar as expectativas, mesmo em um ambiente internacional 

hostil. Além disso, a redução da taxa de juros Selic de 13,75% para 8,75% ao ano, 

apesar de tardia, e as medidas do BNDES para garantir crédito e baratear os 

investimentos, como sua capitalização pelo Tesouro Nacional e o Programa de 

Sustentação do Investimento (PSI), contribuíram para a retomada do crescimento 

econômico e do investimento, o qual, segundo o BNDES, deve voltar ao nível de 19,0% 

do PIB já em 2010. 

 No sentido oposto, alguns analistas começaram a acusar um suposto processo 

de superaquecimento da economia e, para evitar que se deflagrasse um processo 

inflacionário, o Banco Central elevou a taxa de juros básica de 8,75% para 10,75%. Com 

isso, a despeito de a aceleração econômica ter se mostrado muito mais em função das 

medidas de incentivo (o que ficou evidente quando acabaram e a economia se 

desacelerou), voltou-se ao círculo vicioso das baixas taxas de investimento: os 

problemas de oferta voltaram a ser combatidos com a elevação dos juros, os quais 

determinam uma redução ainda maior dos investimentos.  
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2. Obstáculos ao Investimento 

 

 Conforme analisado, a taxa de investimento no Brasil é baixa. Porém, em 

relação aos países que competimos no comércio internacional, isso se evidencia ainda 

mais: conforme foi analisado no IC-FIESP 2009, a média da taxa de investimento do 

grupo de países Selecionados1 (que tem renda similar à brasileira e avançaram em 

competitividade no IC-FIESP entre 1997 e 2008) foi de 24,9% em 2008, enquanto a 

brasileira, que atingiu seu ponto mais alto da década nesse ano, foi de 19,0%, ou seja, 

5,9 pontos percentuais inferior. 

 Com a finalidade de avaliar quais são as razões do baixo investimento da 

economia brasileira, a FIESP realizou a Pesquisa FIESP de Obstáculos ao Investimento, a 

qual levantou as principais dificuldades que o empresário se defronta ao investir. Entre 

elas, destacaram-se a elevada carga tributária, a qual é um obstáculo tanto por incidir 

sobre o investimento quanto por retirar recursos que poderiam ser investidos, os 

elevados juros, que aumentam as despesas financeiras, inibem a demanda e 

estimulam investimentos não produtivos, além de outros fatores como a valorização 

cambial, a baixa qualidade da infra-estrutura e de gestão. 

 Com base na identificação do principal limitante ao investimento, deu-se início 

a uma série de estudos que buscam quantificar os custos tributários do investimento e 

propor ações para incentivar o investimento produtivo, possibilitando ganhos de 

competitividade, ampliação da capacidade de oferta e, assim, obter um crescimento 

duradouro e com menores pressões inflacionárias. 

Inicialmente, será apresentado um quadro geral sobre a tributação no 

investimento, destacando tanto os tributos que incidem no produtor de bens de 

capital, quanto os que incidem no seu fornecedor e no seu cliente (aquele que realiza 

o investimento). Esses tributos foram divididos em não recuperáveis e recuperáveis. 

No primeiro caso, foi analisado seu custo direto para a empresa e, no segundo, seu 

custo financeiro durante o período de pagamento até sua recuperação total em forma 

de crédito tributário. 

 Por fim, será analisado em quanto poderia ser maior a taxa de investimento da 

economia caso a tributação fosse reduzida com a implementação das medidas de 

desoneração total de IPI no investimento, de recuperação imediata dos créditos de PIS, 

COFINS e ICMS e da adoção do Drawback Investimento, o qual desonera o consumo 

intermediário dos produtores de bens de capital. 

                                            
1
 Os países que compõem o grupo de “Selecionados” são: Coréia do Sul, República Checa, Malásia, 

Hungria, China, Rússia, Polônia, Tailândia, Filipinas, Turquia e Índia. 
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3. O Custo da tributação sobre o Investimento 

 

 Dada a importância do investimento de capital fixo para o crescimento 

econômico de longo prazo, a FIESP propõe há algum tempo sua total desoneração. Ao 

contrário do consumo, o investimento não deve ser tributado, pois é ele quem garante 

a modernização do parque produtivo, o aumento da produtividade do trabalho e o 

crescimento econômico sustendo. Assim, sua tributação, se por um lado significa 

arrecadação para o governo, por outro, significa abrir mão de uma arrecadação futura. 

 Preocupado em avaliar quanto o investimento fica mais caro em função da 

tributação, foi realizado, utilizando como base a análise do DECOMTEC/FIESP sobre a 

carga tributária na economia2 (a qual considera os tributos federais e o ICMS), um 

estudo sobre os tributos incidentes na Formação Bruta de Capital Fixo. 

 Com base na Tabela de Recursos e Usos de 2007, do IBGE, verificou-se quanto 

da produção de cada setor destinava-se à Formação Bruta de Capital Fixo, que 

equivale ao faturamento do setor produtor de bens de capital. Separou-se, então, 

quanto era o Consumo Intermediário e quanto era o Valor Adicionado desse setor 

(Gráfico 3), a fim de analisar tanto a tributação no setor produtor de bens de capital, 

quanto a tributação na sua cadeia à montante (insumos utilizados). 

 

Gráfico 3 – Composição do setor produtor de bens de capital 
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2
 O Estudo A Carga Tributária no Brasil: Repercussões na Indústria de Transformação foi lançado em 

Junho de 2010 e pode ser encontrado no endereço: 
http://www.fiesp.com.br/competitividade/downloads/a%20carga%20tribut%C3%A1ria%20no%20brasil
%20e%20na%20ind%C3%BAstria%20de%20transforma%C3%A7%C3%A3o.pdf 
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 Dos R$ 464,14 bilhões referentes à Formação Bruta de Capital Fixo do Brasil em 

2007, R$ 285,17 bilhões (61,4%) dizem respeito ao consumo intermediário do produtor 

de bens de capital, ou seja, são produtos gerados na cadeia à montante do setor; e os 

restantes R$ 178,97 bilhões (38,6%)  são valor adicionado do setor produtor de bens 

de capital. 

 A partir dessa separação, os tributos foram divididos em dois grupos: os não 

recuperáveis e o recuperáveis. Para os tributos não recuperáveis, avaliou-se seu custo 

direto na cadeia e no setor produtor de bens de capital, considerando que os 

pagamentos não geram créditos posteriormente. Para os tributos recuperáveis, por 

sua vez, considerou-se seu custo financeiro entre o pagamento do tributo e o 

momento da utilização do crédito gerado por ele. 

 Finalmente, simularam-se três possibilidades de desoneração para avaliar como 

esses tributos poderiam ser reduzidos: o Drawback Investimento, em que todo 

consumo intermediário do produtor de bens de capital é desonerado, a redução à zero 

das alíquotas de IPI e a recuperação imediata dos créditos de ICMS, PIS e COFINS do 

comprador. 

 

3.1. Custo da tributação sobre o consumo intermediário 

 Com base nos dados divulgados pela Receita Federal do Brasil para os tributos 

federais e nos dados de arrecadação de ICMS, foi calculada a carga tributária setorial 

sobre o preço de venda do consumo intermediário por tipo de tributos. Os tributos 

que incidem sobre o consumo intermediário foram divididos em não recuperáveis 

(Imposto de Importação e Outros3) e recuperáveis (ICMS, PIS/COFINS e IPI). 

 Os tributos não recuperáveis sobre o consumo intermediário somaram R$ 

32,47 bilhões, o que representa 7,0% do total de Formação Bruta de Capital Fixo da 

economia, sendo que desses, o Imposto sobre Importação somou R$ 4,16 bilhões. 

Dessa forma, pode-se dizer que dos R$ 285,17 bilhões do consumo intermediário do 

setor produtor de bens de capital, R$ 32,47 bilhões destinaram-se ao pagamento de 

tributos não recuperáveis. 

 Incidem também sobre o produtor de bens de capital os tributos recuperáveis 

no consumo intermediário. Quando o produtor de uma máquina, por exemplo, compra 

peças ou partes para produzi-la, ele paga ICMS, PIS/COFINS e IPI. No entanto, ao 

vender o produto ele recupera esses tributos em forma de crédito tributário. 

 Acontece, porém, que entre o pagamente desses tributos e a utilização do 

crédito decorre um período de tempo em que esse produtor deve se financiar e, 

                                            
3
 Dentre os tributos que compõem a categoria “Outros” estão os tributos que incidem sobre a renda, os 

encargos sociais, os tributos sobre propriedade, o IOF, a CPMF, entre outros de menor peso. Vale notar 
que em 2007 a CPMF representava uma importante parcela dos tributos, nos anos seguintes, porém, ela 
se reduziu a quase zero, mas foi compensada com o aumento de outros tributos, como o IOF. 
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portanto, arcar com o custo financeiro desse tributo. Esse período é dado, 

simplificadamente, pelo ciclo operacional do negócio, e o custo de se financiar, 

assumindo-se a taxa de juros para capital de giro que consta no banco de dados do 

Banco Central, será de 2,11% ao mês. 

 De acordo com os dados da Receita Federal e de ICMS, os tributos recuperáveis 

no consumo intermediário do produtor de bens de capital somam R$ 98,78 bilhões4 

(21,2% da Formação Bruta de Capital Fixo). Porém, considerando-se que geram um 

crédito e sua utilização é feita no prazo de 78 dias após o pagamento5, o crédito 

recuperado desses tributos, descontado o seu custo financeiro, será de R$ 93,27 

bilhões (20,0% da Formação Bruta de Capital Fixo) e, portanto, o custo efetivo do 

pagamento desses tributos é de R$ 5,51 bilhões (1,2% da Formação Bruta de Capital 

Fixo –21,2% descontados dos 20,0% de crédito recuperado).  

 A tributação sobre o consumo intermediário, portanto, significou, com base nos 

dados de 2007, uma carga de R$ 37,89 bilhões, o que equivale a 8,2% do total do 

investimento. 

Conforme pode ser verificado nas duas primeiras colunas da tabela, dos R$ 

464,1 bilhões de Formação Bruta de Capital Fixo, R$ 32,47 bilhões (7,0%) destinam-se 

ao pagamento de tributos não recuperáveis no consumo intermediário e R$ 5,51 

bilhões (1,2% - a diferença entre o que é pago e o que é recuperado como crédito) é o 

custo de carregamento dos tributos recuperáveis no consumo intermediário. 

 

Tabela 1 – Custo da tributação sobre o consumo intermediário 

  
ATUAL 

Drawback 
Investimento 

  R$ bi % FBKF R$ bi % FBKF 

Formação Bruta de Capital Fixo 464,14 100,0% 464,14 100,0% 
   Consumo Intermediário do produtor de BK 285,17 61,4% 285,17 61,4% 
Custo da tributação no Consumo Intermediário 37,98 8,2% 32,47 7,0% 
   Tributos não recuperáveis 32,47 7,0% 32,47 7,0% 
      Imposto de Importação 4,16 0,9% 4,16 0,9% 
      Outros 28,31 6,1% 28,31 6,1% 
   Tributos Recuperáveis 98,78 21,2% 98,78 21,2% 
      ICMS 56,72 12,2% 56,72 12,2% 
      PIS/COFINS 28,07 6,0% 28,07 6,0% 
      IPI 13,99 3,0% 13,99 3,0% 
    (-) Crédito recuperado de Tributos -93,27 -20,0% -98,78 -21,2% 
      ICMS -53,56 -11,5% -56,72 -12,2% 
      PIS/COFINS -26,50 -5,7% -28,07 -6,0% 
      IPI -13,21 -2,8% -13,99 -3,0% 

Fontes: TRU/IBGE, BCB, Receita Federal; Elaboração: DECOMTEC/FIESP 

                                            
4
 O ICMS soma R$ 56,72 bilhões, PIS e COFINS somam R$ 28,07 bilhões e o IPI R$ 13,99 bilhões. 

5
 Para se determinar o prazo médio de utilização dos créditos tributários se tomou como base a média 

do ciclo operacional dos setores industriais calculado com base na PIA-Empresa, do IBGE, de 2007. 
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 Para minimizar esse custo tributário, o qual é um dos fatores limitantes à 

expansão da taxa de investimento, a FIESP propõe que seja desenvolvido o Drawback 

Investimento. Assim como o Drawback Verde-Amarelo desonera o produtor de 

produtos destinados à exportação na aquisição de matérias primas, pois supostamente 

ele recuperará esses tributos em forma de crédito, o que se propõe é que se faça o 

mesmo com o produtor de bens de capital. 

 Caso o produtor de bens de capital seja desonerado do pagamento de ICMS, 

PIS/COFINS e IPI, ele não terá de arcar com os custos financeiros dessa operação e 

poupará 1,2% do investimento total (seriam R$ 5,51 bilhões em 2007), reduzindo seu 

custo tributário efetivo (conforme se pode verificar nas duas últimas colunas da Tabela 

1) e, portanto, incentivando o aumento do investimento. 

 

3.2. Tributação sobre a produção de bens de capital 

 Também com base nos dados da Receita Federal para os tributos federais e nos 

dados sobre o ICMS, avaliou-se a tributação sobre a produção e o consumo de bens de 

capital. No cálculo, assume-se que todos os tributos incidem sobre o preço do produto. 

Porém, para o Imposto de Importação e Outros, como já foram consideradas as 

parcelas que incidem sobre o consumo intermediário, será considerado apenas a parte 

que incide sobre o valor adicionado6. Para o IPI, ICMS e PIS/COFINS, como foram 

recuperados pelo produtor de bens de capital após a venda, considerou-se sobre o 

preço cheio. 

 Conforme pode-se verificar nas duas primeiras colunas da Tabela 2, os tributos 

não recuperáveis incidentes sobre a produção de bens de capital somaram R$ 45,82 

bilhões em 2007 (9,9% da Formação Bruta de Capital Fixo), dividindo-se em: R$ 1,85 

bilhão de Imposto de Importação, R$ 17,80 bilhões de IPI7 e R$ 26,16 bilhões de 

Outros8. Esses tributos são considerados custo tributário e, por não serem 

recuperáveis, significam um custo efetivo no mesmo montante para o investidor. 

 Considerando que o IPI incidente sobre o setor de bens de capital fosse 

reduzido à zero, dada sua importância econômica, o custo tributário seria reduzido em 

R$ 17,80 bilhões e, por conta disso, os tributos não recuperáveis sobre o investimento 

seriam reduzidos de 9,9% para 6,0% (duas últimas colunas da Tabela 2). 

 

                                            
6
 O Imposto de Importação, assim como as parcelas de IPI, ICMS PIS/COFINS sobre importação, não 

incidem sobre o valor adicionado, mas sobre o preço final do produto. Dessa forma, não é um problema 
considerá-los no cálculo, apesar de não terem sido considerados no consumo intermediário. 
7
 O IPI, apesar de ser recuperável enquanto insumo da produção, não é recuperável como investimento. 

Nesse sentido, esse tributo é parte dos tributos não recuperáveis quando se trata da tributação do setor 
produtor de bens de capital. 
8
 Dentre os tributos do grupo “Outros” está a tributação do Imposto de Renda. É importante notar que 

por utilizar-se dos dados efetivos de arrecadação da Receita Federal, já está sendo considerada a 
redução do IR gerada pela lei da “Depreciação Acelerada”. 
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Tabela 2 – Tributos não recuperáveis sobre o setor produtor de bens de capital 

  
ATUAL 

Sem IPI no setor de 
bens de capital 

  R$ bi % FBKF R$ bi % FBKF 

Formação Bruta de Capital Fixo 464,14 100,0% 464,14 100,0% 
   Valor Adicionado pelo produtor de BK 178,97 38,6% 178,97 38,6% 
Custo da tributação no Setor produtor de BK 74,66 16,1% 56,85 12,2% 
   Tributos não recuperáveis 45,82 9,9% 28,02 6,0% 
      IPI 17,80 3,8% 0,00 0,0% 
      Imposto de Importação 1,85 0,4% 1,85 0,4% 
      Outros 26,16 5,6% 26,16 5,6% 

Fontes: TRU/IBGE, BCB, Receita Federal; Elaboração: DECOMTEC/FIESP 

 

Além dos tributos não recuperáveis, há também aqueles tributos que, por 

serem recuperáveis, são considerados pelos seus custos de carregamento. Assim como 

no cálculo anterior, esses tributos têm seu custo associado à taxa de juros de capital 

de giro. Ocorre, no entanto, que dessa vez esses tributos são devolvidos num prazo 

mais longo. No caso do PIS/COFINS a recuperação é dada mensalmente durante o 

período de 12 meses subseqüentes à aquisição e no caso do ICMS mensalmente num 

período de 48 meses.  

 O ICMS, calculado com base na mesma fonte utilizada anteriormente, soma R$ 

64,56 bilhões e o PIS/COFINS R$ 37,07 bilhões, totalizando R$ 101,63 bilhões (21,9% 

do Investimento fixo - FBCF). Considerando a recuperação de créditos conforme 

enunciado anteriormente, seriam devolvidos R$ 40,34 bilhões de ICMS (descontado o 

custo financeiro) e R$ 32,45 bilhões de PIS/COFINS. Assim, o custo efetivo desses 

tributos totalizaria R$ 28,84 bilhões (6,2% do investimento fixo), conforme pode ser 

verificado nas duas primeiras colunas da Tabela 3, o que, somado ao custo dos tributos 

não recuperáveis, totaliza R$ 74,66 bilhões (16,1% do investimento fixo). 

 

Tabela 3 – Tributos Recuperáveis sobre o setor produtor de bens de capital 

  
ATUAL 

Recuperação Imediata 
ICMS e PIS/COFINS 

  R$ bi % FBKF R$ bi % FBKF 

Formação Bruta de Capital Fixo 464,14 100,0% 464,14 100,0% 
   Valor Adicionado pelo produtor de BK 178,97 38,6% 178,97 38,6% 
Custo da tributação no Setor produtor de BK 74,66 16,1% 45,82 9,9% 
   Tributos Recuperáveis 101,63 21,9% 101,63 21,9% 
      ICMS 64,56 13,9% 64,56 13,9% 
      PIS/COFINS 37,07 8,0% 37,07 8,0% 
   (-) Crédito recuperado de Tributos -72,79 -15,7% -101,63 -21,9% 
      ICMS -40,34 -8,7% -64,56 -13,9% 
      PIS/COFINS -32,45 -7,0% -37,07 -8,0% 

Fontes: TRU/IBGE, BCB, Receita Federal; Elaboração: DECOMTEC/FIESP 
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 No caso de haver recuperação imediata de PIS/COFINS e ICMS para o 

investidor, ao invés de em 12 e 48 meses (como ocorre atualmente), o custo financeiro 

desses tributos seria reduzido à zero, pois não haveria custo de carregamento. Assim, 

esse custo líquido de 6,2% da Formação Bruta e Capital Fixo seria totalmente anulado 

(conforme pode ser verificado nas duas últimas colunas da Tabela 3) e, portanto, a 

tributação efetiva sobre o investimento se reduziria substancialmente. 

 

3.3. Custo total da tributação sobre o investimento 

 A tributação total sobre o investimento pode ser dada pela soma de todo o 

custo tributário analisado. Os tributos e seu custo financeiro incidente sobre o 

consumo intermediário somam R$ 37,98 bilhões, considerando os recuperáveis e não 

recuperáveis, o que significa 8,2% do investimento fixo (FBCF). Os tributos e seu custo 

financeiro no setor produtor de bens de capital, por sua vez, somam R$ 74,66 bilhões, 

o que significa 16,1% do investimento fixo (FBCF). 

 O custo tributário total do investimento seria, portanto, de 24,3%, ou seja: um 

investimento que poderia custar R$ 75,7 milhões caso não houvesse tributação custa 

R$ 100,0 milhões. Pode-se dizer, portanto, que a carga tributária efetiva do 

investimento é de 24,3%, pois são adicionados R$ 24,3 milhões para cada R$ 76,5 

milhões de investimento de fato. 

 Caso fossem aplicadas as propostas de Drawback Investimento, desoneração 

total do IPI e recuperação imediata de PIS/COFINS e ICMS no investimento, essa carga 

total sobre o investimento de 24,3% passaria a ser de apenas 13,0% e os tributos se 

restringiriam quase exclusivamente à tributação sobre a renda, aos encargos 

trabalhistas e ao Imposto de Importação (sendo esse apenas 1,3% da carga). 

 O impacto da redução da tributação no investimento, conforme será analisado 

posteriormente, pode significar uma substancial ampliação na taxa de investimento e, 

devido ao aumento do consumo e do crescimento econômico por ele gerado, pode até 

compensar parte da perda de arrecadação, conforme será analisado no capítulo 

seguinte. 
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Tabela 4 – Custo da tributação sobre o investimento 

  
ATUAL 

Recuperação 
Imediata, Drawback 
Investimento e s/ IPI 

  R$ bi % FBKF R$ bi % FBKF 

Formação Bruta de Capital Fixo 464,14 100,0% 464,14 100,0% 
   Consumo Intermediário do produtor de BK 285,17 61,4% 285,17 61,4% 
   Valor Adicionado pelo produtor de BK 178,97 38,6% 178,97 38,6% 
Custo da tributação total sobre a FBCF (A+B) 112,64 24,3% 60,49 13,0% 
   Tributação no Consumo Intermediário (A) 37,98 8,2% 32,47 7,0% 
      Tributos não recuperáveis 32,47 7,0% 32,47 7,0% 
         Imposto de Importação 4,16 0,9% 4,16 0,9% 
         Outros 28,31 6,1% 28,31 6,1% 
      Tributos Recuperáveis 98,78 21,2% 98,78 21,2% 
         ICMS 56,72 12,2% 56,72 12,2% 
         PIS/COFINS 28,07 6,0% 28,07 6,0% 
         IPI 13,99 3,0% 13,99 3,0% 
      (-) Crédito recuperado de Tributos -93,27 -20,0% -98,78 -21,2% 
         ICMS -53,56 -11,5% -56,72 -12,2% 
         PIS/COFINS -26,50 -5,7% -28,07 -6,0% 
         IPI -13,21 -2,8% -13,99 -3,0% 
   Tributação no Setor produtor de BK (B) 74,66 16,1% 28,02 6,0% 
      Tributos não recuperáveis 45,82 9,9% 28,02 6,0% 
         IPI 17,80 3,8% 0,00 0,0% 
         Imposto de Importação 1,85 0,4% 1,85 0,4% 
         Outros 26,16 5,6% 26,16 5,6% 
      Tributos Recuperáveis 101,63 21,9% 101,63 21,9% 
         ICMS 64,56 13,9% 64,56 13,9% 
         PIS/COFINS 37,07 8,0% 37,07 8,0% 
      (-) Crédito recuperado de Tributos -72,79 -15,7% -101,63 -21,9% 
         ICMS -40,35 -8,7% -64,56 -13,9% 
         PIS/COFINS -32,45 -7,0% -37,07 -8,0% 

Fontes: TRU/IBGE, BCB, Receita Federal; Elaboração: DECOMTEC/FIESP 
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4. Impacto da redução dos tributos no investimento 

 

 O investimento no Brasil, conforme foi analisado nos capítulos anteriores, 

apresenta alguns limitantes, dentre os quais destaca-se a elevada tributação: o custo 

da carga tributária incidente sobre a Formação Bruta de Capital Fixo para 2007 foi 

estimada em 24,3%, sendo 16,8% relacionado ao pagamento direto de tributos e 7,5% 

relacionado ao pagamento de juros de tributos recuperáveis. Isso indica que um 

investimento que poderia custar R$ 75,7 milhões acaba por custar R$ 100,0 milhões.  

Caso a tributação sobre o investimento fosse reduzida dos atuais 24,3% para 

13,0%, conforme proposto, o investimento que atualmente custa R$ 100,0 milhões, 

custaria R$ 88,7 milhões, conforme gráfico abaixo: 

 

Gráfico 2 – Impacto da redução dos tributos no investimento 
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4.1. Impacto na taxa de investimento 

Com o intuito de avaliar qual seria o impacto da redução da tributação nas 

inversões na taxa de investimento e no resto da economia, estimou-se a elasticidade-

preço9 do consumo aparente de máquinas e equipamentos (utilizado como proxy do 

investimento) para, com isso, avaliar qual seria a variação em termos do aumento das 

inversões diante de uma redução do seu custo. 

                                            
9
 O modelo encontrado mais adequado para realizar essa estimativa foi, com base nas variações 

trimestrais entre 2002 e 2009, um ARIMA (1,1,2) cujas variáveis dependentes eram: a variação da média 
e do desvio da expectativa do PIB para o ano seguinte (Relatório FOCUS/BCB), a variação da taxa SELIC 
média do período (BCB), a variação do preço relativo dos bens de capital (IPA-EP/FGV), além de variáveis 
dummy para os períodos de crise (último trimestre de 2008 e primeiro de 2009). 
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 O resultado encontrado foi uma elasticidade-preço do investimento de 0,19, o 

que indica que para uma redução de preço de 10%, o investimento se amplia 1,9%. 

Assim, caso a tributação sobre o investimento fosse reduzida dos atuais 24,3% para 

13,0%, haveria uma redução de preço de 11,3%. Essa redução, por sua vez, ampliaria o 

investimento em 2,15%, levando a uma taxa de investimento em relação ao PIB de 

0,33 pontos percentuais superior. 

 Assim, somente realizando essas modificações no custo tributário das 

inversões, a taxa de investimento de 2010 seria de 19,3% do PIB, ao invés de 19,0%, 

conforme projetado pelo BNDES. Isso significaria, por um lado, uma garantia de 

crescimento mais sustentado no futuro com menores restrições pelo lado da oferta e, 

por outro, a geração de emprego e renda na cadeia de produção dos bens de capital, 

incluindo setores à montante (por exemplo, siderurgia), os quais seriam, inclusive, 

capazes de compensar a perda de arrecadação gerada pela redução da tributação. 

 

4.2. Impacto na renda, emprego e arrecadação no curto prazo 

 As reduções da carga tributária do investimento teria um impacto importante 

sobre a relação FBCF/PIB, podendo aumentá-la em 0,33 pontos percentuais, conforme 

visto. Isso, por sua vez, teria um custo em termos tributários para o governo na ordem 

de R$ 17,8 bilhões, pois deixaria de arrecadar com o IPI esse montante, e um custo 

financeiro de R$ 15,3 bilhões, caso se considere que o governo se financie a uma taxa 

igual à SELIC, devido ao Drawback Investimento e à Recuperação Imediata de 

PIS/COFINS e ICMS. O custo total, portanto, das medidas de incentivo tributário seria 

R$ 33,1 bilhões. 

 Entretanto, a redução do preço do investimento gerada por essas medidas, ao 

ampliar o consumo de bens de capital no país, impactaria em aumento da arrecadação 

em toda a cadeia à montante, gerando emprego e renda internamente e 

compensando em parte a perda de arrecadação. 

 Para realizar essa análise foram utilizadas as Tabelas de Recursos de 2007 e 

Usos e a Matriz Insumo-Produto de 2005 (as mais recentes), ambas do IBGE, além dos 

cálculos de carga tributária nos setores realizados pelo DECOMTEC/FIESP. Inicialmente 

avaliou-se em quanto aumentaria a receita tributária com o aumento de R$ 10,0 

bilhões na Formação Bruta de Capital Fixo (aumento de 2,15%, conforme calculado 

com base na elasticidade-preço do investimento). Considerando que a carga tributária 

sobre as inversões seria de 13%, chega-se ao montante de R$ 1,3 bilhões. 

  Com base nisso verificou-se qual seria o impacto na cadeia à montante sobre a 

produção nos setores e, a partir desse aumento, avaliou-se quantos empregos seriam 

gerados (respeitando a mesma produção por trabalhador) e qual seria a renda líquida 

disponível gerada (respeitando o mesmo nível de salários). Concluiu-se que seriam 
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gerados 382,1 mil empregos adicionais e uma renda líquida de R$ 6,7 bilhões no setor 

e na cadeia à montante do setor de bens de capital, a qual, considerando a carga 

média da economia, geraria uma arrecadação de R$ 2,4 bilhões adicionais ao ano. 

 Assim, a despeito do custo tributário e financeiro para as contas públicas, 

devido ao impacto de curto prazo, o governo arrecadaria com o aumento do 

investimento e com seu efeito na cadeia R$ 3,7 bilhões adicionais ao ano. 

 

4.3. Impacto na arrecadação e no crescimento econômico no longo prazo 

É importante notar que, além desse impacto imediato do aumento do 

investimento sobre a produção, o aumento do investimento tem um impacto ainda 

mais importante no longo prazo: o aumento do investimento possibilita o crescimento 

econômico sem restrições de oferta, ou seja, o investimento garante a possibilidade de 

crescimento futuro da economia por meio do efeito da expansão da capacidade de 

produção instalada. 

Estudos recentes10 indicam que a relação capital-produto incremental da 

economia brasileira no período posterior à estabilização econômica é da ordem de 3, 

ou seja: para que seja produzido R$ 1,00 de produto a mais na economia é necessário 

um estoque de capital líquido adicional de R$ 3,00. Uma elevação da taxa de 

investimento (FBCF/PIB) de 0,33 pontos percentuais significaria, portanto, que o 

incremento no crescimento do produto seria de aproximadamente 0,11% ao ano. 

Assim, no primeiro ano posterior ao aumento do investimento ter-se-ia um PIB 

0,11% superior, no ano subsequente um PIB 0,22% superior e assim sucessivamente 

(em crescimento geométrico). 

Pode-se dizer, nesse sentido, que o aumento do investimento gerado pela 

redução de custo do mesmo, amplia o potencial de crescimento da economia em 

0,11% ao ano. No primeiro ano, considerando a carga tributária média da economia 

constante, isso representaria uma ampliação da arrecadação tributária de R$ 1,2 

bilhões e, assumindo a taxa de juros SELIC como custo de oportunidade do capital para 

o governo, significaria um aumento total, trazido a valor presente, de R$ 11,6 bilhões. 

 

                                            
10 Os estudos sobre o tema afirmam que essa relação varia muito a depender do esforço de 
investimento em cada um dos momentos do processo de industrialização e dos preços dos 
bens de capital em relação ao restante da economia. Porém, os estudos sobre o período 
recente convergem para a relação capital-produto incremental de 3, ver: MORANDI e REIS. 
Estoque de Capital Fixo no Brasil 1950-2001, Rio de Janeiro: IPEA, 2003, e FEU, A. A 
produtividade do capital no Brasil de 1950 a 2002. Tese de Doutoramento. Brasília: UnB, 
dezembro de 2003. 
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4.4. Impacto total na renda, emprego e arrecadação 

Com base nos efeitos de curto e longo prazo que teria a redução do custo do 

investimento – oriunda das medidas de desoneração propostas – verifica-se que a 

redução da arrecadação tributária e o custo de financiamento seriam compensados 

em parte pelo aumento da arrecadação no setor produtor de bens de capital, na sua 

cadeia e na economia devido ao crescimento sem restrição de oferta. 

Conforme a Tabela 6, a arrecadação do IPI se reduziria em R$ 17,8 bilhões e os 

custos financeiros do Drawback Investimento e da Recuperação Imediata de PIS, 

COFINS e ICMS seriam de R$ 15,3 bilhões. Esses custos para o governo, por sua vez, 

seriam em parte compensados pelo aumento da arrecadação no investimento e na 

renda por ele gerada, os quais somam R$ 3,7 bilhões, e pelo aumento da arrecadação 

dado o deslocamento do potencial de crescimento não inflacionário da economia em 

base permanente, o qual, trazido a valor presente, ampliaria a arrecadação em R$ 11,6 

bilhões. 

Assim, o impacto líquido das medidas de desoneração e redução de juros seria 

negativo para as contas públicas em R$ 11,4 bilhões, porém, seriam gerados no curto 

prazo 382,1 mil empregos e uma renda de R$ 6,7 bilhões no setor produtor de bens de 

capital e na sua cadeia à montante e um potencial de crescimento incremental no 

produto sem restrição de oferta de 0,11% ao ano. 

Desta forma, pode-se concluir que o custo para as contas públicas da 

desoneração dos investimentos seria mais do que compensada pelo impacto social 

positivo que essa é capaz de gerar, sem contar seu impacto futuro sobre o crescimento 

sem restrição inflacionária, o qual permitiria uma redução dos juros básicos num 

período menor de tempo. 

 

Tabela 6 – Impacto líquido das medidas de desoneração e redução de juros 

 
Impacto nas Contas 

Públicas  

Redução da arrecadação do IPI - 17,8 bilhões 

Custo financeiro do Drawback Investimento e Recuperação 
Imediata de PIS/Cofins e ICMS 

- 15,3 bilhões 

Aumento de arrecadação no investimento (curto prazo) + 1,3 bilhões 

Aumento de arrecadação na renda (curto prazo) + 2,4 bilhões 

Aumento de arrecadação na economia (longo prazo)* + 11,6 bilhões 

Impacto líquido das medidas - 17,8 bilhões 
(*) Montante calculado a Valor Presente. Taxa utilizada: 10,75% ao ano (Selic) 

Fontes: TRU/IBGE, Matriz Insumo-Produto/IBGE; Elaboração: DECOMTEC/FIESP 

 


