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Resumo Executivo 
 
Este relatório apresenta o custo do sistema tributário nacional na indústria de 
transformação em 2012. 

O custo do sistema tributário está relacionado com o excesso e a complexidade de 
normas, que exigem diversos procedimentos das empresas e, por sua vez, geram gastos 
adicionais com funcionários, obrigações acessórias, inscrições, livros, arquivos, 
armazenamentos, softwares, dentre outros. Além disso, diante da complexidade do 
sistema, aumentam os conflitos tributários entre o fisco e o contribuinte, gerando custos 
judiciais, especialmente com advogados.  

Todos os gastos adicionais com a tributação citados, somados à elevada carga tributária, 
reduzem a competitividade da indústria nacional, constituindo-se em parte relevante do 
Custo Brasil. 

Abaixo estão relacionados alguns dos principais destaques deste estudo:  

1. Em 2012, foram gastos R$ 24,6 bilhões pela indústri a de transformação com 
os custos para pagar tributos. Esse custo equivale a 1,16% do faturamento1 do 
setor e, considerando a cumulatividade na cadeia produtiva, impacta em 2,6% os 
preços dos produtos industriais . 

2. Para recolher R$ 15,41 em tributos, a indústria de transformação gasta 
adicionalmente R$ 1,00 com a burocracia para pagar tributos. 

3. Para cada R$ 100,00 de tributos pagos pela indús tria de transformação 
gastam-se, em média, R$ 6,49 a mais com a burocraci a para pagar tributos. 

4. Na análise por porte 2 de empresa , o custo para pagar tributos de R$ 24,6 bilhões 
em 2012 distribuiu-se da seguinte forma: 

a) Pequenas empresas: R$ 6 bilhões .  

b) Médias empresas: R$ 5 bilhões . 

c) Grandes empresas: R$ 13,6 bilhões . 

5. Na análise segundo o tipo de gasto , o custo para pagar tributos na indústria de 
transformação de R$ 24,6 bilhões está distribuído conforme a seguir: 

a) Funcionários e gestores ligados à área tributária: R$ 16,3 bilhões . É o 
item mais relevante, que se distribui, segundo o porte das empresas, em:  

• Pequenas empresas: R$ 3,8 bilhões.  

• Médias empresas: R$ 2,9 bilhões.  

• Grandes empresas: R$ 9,6 bilhões. 

                                                           
1 O termo faturamento, neste relatório, é empregado para designar a receita líquida de venda (resultado da 
diferença entre a receita bruta e os descontos incondicionais, vendas canceladas e tributos sobre vendas). 
2 O porte das empresas foi classificado segundo o número de funcionários, com a seguinte segmentação: 
até 49 funcionários: Pequenas; de 50 a 249 funcionários: Médias; e, acima de 250 funcionários: Grandes. 
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b) Obrigações acessórias; instalação e operacionalizaç ão de softwares e 
terceirização dos serviços: R$ 6,5 bilhões , que tem a seguinte 
distribuição por porte de empresa: 

• Pequenas empresas: R$ 2,2 bilhões.  

• Médias empresas: R$ 1,5 bilhão.  

• Grandes empresas: R$ 2,8 bilhões. 

c) Custo Judicial, especialmente com advogados: R$ 1,8  bilhão, que tem a 
seguinte distribuição por porte de empresa: 

• Pequenas empresas: R$ 23,3 milhões.  

• Médias empresas: R$ 559,9 milhões. 

• Grandes empresas: R$ 1.186,2 milhões. 

6. Por exemplo, o custo para pagar tributos equivale, em média, a : 

a) 10% do que as empresas industriais desembolsam com a folha de 
pagamento . Ou,  

b) 1,9 vezes dos gastos com atividades internas de P&D  da indústria de 
transformação em 2012 .  
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Introdução 

 

Além da elevada carga tributária para produzir no Brasil, há, também, o excesso de 
obrigações acessórias, que são exigências do sistema tributário que elevam os gastos 
para preparar e recolher tributos.  

Esses custos oriundos da complexa e extensa legislação tributária são arcados pelas 
empresas, reduzindo a competitividade da indústria nacional. Diante da importância 
que a simplificação do sistema tributário teria para a economia brasileira, torna-se 
necessário avaliar quais são os custos para preparar e pagar tributos no Brasil.  

No presente estudo, quantificaram-se esses custos3, que se caracterizam como uma 
carga tributária extra à Indústria Brasileira em 2012. O relatório está dividido em três 
partes além dessa introdução. Inicialmente serão avaliados os custos totais do 
sistema tributário para a indústria de transformação, posteriormente serão avaliados 
os custos por porte de empresa e, por fim, será apresentada a conclusão e propostas. 

 

1 Custos do Sistema Tributário 

 

A excessiva complexidade do sistema tributário associada à burocracia geram altos 
custos às empresas, restringindo a competitividade dos produtos industriais tanto no 
mercado interno como no externo.  

No Brasil, a grande quantidade de tributos e as suas distintas aplicações exigem que 
as empresas tenham relativamente mais gastos para preparar e recolher tributos que 
suas concorrentes radicadas em países cujos sistemas tributários são mais simples. 

Segundo o estudo Doing Business (2013) do Banco Mundial, são necessárias 2.600 
horas por ano para uma empresa pagar tributos no Brasil, enquanto na média dos 
países da OCDE são necessárias 176 horas por ano.  

O Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário4 (IBPT), por sua vez, verificou que 
são editadas 46 normas tributárias por dia útil no Brasil.  

                                                           
3 Os dados provêm de pesquisa realizada em conjunto com a Toledo & Associados sobre os Custos do 
Sistema Tributário em 2011, efetuado com 1.180 empresas da indústria de transformação (656 
pequenas, 431 médias e 93 grandes). Logo, este relatório atualiza os resultados obtidos no estudo 
Carga Extra na Indústria Brasileira. 
4  Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT-2012). Quantidade de Normas Editadas no 
Brasil: 24 anos da Constituição Federal de 1988. Disponível em <https://www.ibpt.org.br>. Acesso em 
09/09/2013. 
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Em consequência da complexidade do sistema tributário nacional, conforme atesta o 
estudo Doing Business, o Brasil está classificado na 156ª posição entre 185 países no 
quesito pagamento de impostos. 

Assim, neste capítulo serão apresentados os custos para pagar tributos das empresas 
da indústria de transformação em 2012, que foram subdivididos em três grupos de 
gastos: (1) Custos com Funcionários e Gestores ligados à área tributária; (2) Custos 
com Obrigações Acessórias, Softwares e Terceirização de Serviços e (3) Custos 
Judiciais, especialmente com advogados. 

 

1.1 Custos com Funcionários e Gestores ligados à ár ea tributária 

 

O custo mais relevante devido à complexidade do sistema tributário é o de 
arrecadação, especialmente os gastos com funcionários e gestores ligados 
integralmente ou não à área tributária.  

Em geral, as empresas alocam parte do tempo de seu pessoal para o cumprimento da 
legislação tributária, o que gera custos extras devido à necessidade de funcionários e 
gestores qualificados para realização dessas atividades. 

De acordo com a pesquisa, 95% das empresas têm pessoas envolvidas com as 
atividades ligadas à tributação: encargos sobre pagamento da folha, pagamento fiscal 
ou contabilidade. Em média, essas empresas alocam 10 pessoas (funcionários e 
gestores) para a realização de pelo menos uma dessas três atividades. 

Os funcionários ligados à área tributária estão, em média, 92% do tempo envolvidos 
nessa atividade. O custo com funcionários ligados à área tributária foi de R$ 9,3 
bilhões em 2012, que corresponde a 0,44% do faturamento da indústria de 
transformação.  

Os funcionários ligados à área tributária, por sua vez, estão submetidos a gestores 
que, a despeito de ficarem em média 54% do tempo envolvidos com essas atividades, 
representam um custo de R$ 7,0 bilhões para as empresas (0,33% do faturamento). 

Logo, o custo total com funcionários e gestores envolvido s com a área tributária 
foi de R$ 16,3 bilhões em 2012, o que corresponde a  0,77% do faturamento da 
indústria de transformação (Tabela 1). 
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Tabela 1 Custos com Funcionários e Gestores ligados  à área tributária 

 

Descrição 
Tempo médio 
envolvido com 

tributos (%) 

Gastos  
(R$ bilhões) 

Gastos  
(% do faturamento) 

Funcionários 92,3% 9,3 0,44% 
Gestores 54,1% 7,0 0,33% 

Total   16,3 0,77% 

Fonte: Pesquisa Toledo-FIESP; PIA/PIM (IBGE). Elaboração: DECOMTEC/FIESP 

 

1.2 Custos com Obrigações acessórias, Softwares e T erceirização de Serviços 

 

Adicionalmente, as empresas devem arcar com obrigações acessórias, 
instalação e operacionalização de softwares e terce irização de serviços, que 
juntos consumiram R$ 6,5 bilhões em 2012, correspon dente a 0,31% do 
faturamento da indústria de transformação (Tabela 2). O detalhamento desses 
custos está relacionado abaixo: 

• Obrigações acessórias (livros, armazenamento físico, registros5, dentre outros): 
R$ 732,4 milhões - 0,03% do faturamento da indústria de transformação. 

• Instalação e operacionalização de softwares contábeis e fiscais, (Nota Fiscal 
Eletrônica, Sped Fiscal): R$ 3 bilhões - 0,14% do faturamento. 

• Serviços terceirizados de consultoria contábil e assessoria fiscal, contábil, e 
para o pagamento da folha de salários: R$ 2,8 bilhões, 0,13% do faturamento. 

 

Tabela 2 Obrigações Acessórias, Softwares e Terceir ização de Serviços  

 

Descrição Empresas que 
têm custos (%) 

Gastos  
(R$ bilhões) 

Gastos  
(% do faturamento) 

Obrigações acessórias 79,9% 0,7 0,03% 
Instalação/operacionalização de softwares 79,8% 3,0 0,14% 
Serviços Terceirizados 100,0% 2,8 0,13% 

Total   6,5 0,31% 

Fonte: Pesquisa Toledo-FIESP; PIA/PIM (IBGE). Elaboração: DECOMTEC/FIESP 

                                                           
5 Por exemplo, uma empresa deve ter, pelo menos, três inscrições, uma para cada esfera de Governo: 
federal, estadual e municipal. 
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1.3 Custos judiciais das empresas 

 

Os custos judiciais das empresas com pagamentos de tributos podem ser 
decompostos em dois tipos:  

1. Quando as empresas são acionadas judicialmente por supostamente não 
terem quitado suas dívidas com o fisco (demandado); 

2. Quando as empresas acionam o fisco por supostamente terem sido cobrados 
por algo que não deveriam por lei (demandante).  

Em ambos os casos, as empresas têm custos com advogados, os quais decorrem da 
complexidade do sistema tributário brasileiro. 

Na indústria de transformação, 8,9% das empresas afirmaram ter algum processo 
judicial contra o fisco como demandante, e 9,2%, como demandado (Tabela 3). Esses 
fatos repercutem em outros custos diante da complexidade do sistema tributário 
brasileiro, o custo com advogados. 

O custo das empresas com advogados totalizou R$ 693,2 milhões para os processos 
demandados e, R$ 1,07 bilhão para os processos contestados. Desse modo, o total 
de custos judiciais, especialmente com advogados, c hegou a aproximadamente 
R$ 1,8 bilhão em 2012, que equivale a 0,08% do fatu ramento das empresas da 
indústria de transformação . 

 

Tabela 3 Custos judiciais na Indústria de Transform ação 

 

Descrição 
Empresas c/ 
processos  

(%) 

Custos c/ 
Advogados 

(R$ bi) 

Custo c/ 
Advogados  

(% faturamento) 
Processos demandados 8,9% 0,7 0,03% 
Processos contestados 9,2% 1.07 0,05% 

Total   1,8 bi  0,08% 

Fonte: Pesquisa Toledo-FIESP; PIA/PIM (IBGE). Elaboração: DECOMTEC/FIESP 

 

1.4 Total de Custos para pagar tributos na indústri a de transformação em 2012 

 

Conforme apurado, o custo para preparar e recolher tributos foi de R$ 24,6 
bilhões em 2012, o que equivale a 1,16% do faturame nto da indústria de 
transformação . Os principais gastos para pagar tributos estão relacionados a seguir: 

• Custos com funcionários: R$ 9,3 bilhões 

• Custos com gestores: R$ 7,0 bilhões 

• Custos com instalação e operacionalização de softwares: R$ 3 bilhões  
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• Custos com serviços terceirizados: R$ 2,8 bilhões  

• Custos Judiciais (advogados): R$ 1,8 bilhão. 

• Custos com obrigações acessórias: R$ 732,4 milhões 

O Gráfico 1 sintetiza os custos para pagar tributos na indústria e transformação em 
2012. 

 

Gráfico 1 Custos do Sistema Tributário na Indústria  de Transformação - 2012 

R$ e % do Faturamento 

 

 

Segundo os resultados obtidos, estima-se que para recolher R$ 15,41 em tributos6, a 
indústria de transformação gasta adicionalmente R$ 1,00 com burocracia. Ou seja, 
para cada R$ 100,00 de tributos pagos pela indústria de transformação gastam-se, 
em média, R$ 6,49 a mais com os custos para pagar tributos. 

2 Custos do Sistema Tributário por porte 

 

Um importante fator que explica a diferença do custo do sistema tributário entre as 
empresas é o porte delas. Por exemplo, as grandes empresas podem contratar 
funcionários especializados para a área fiscal, já que detêm um volume mais elevado 
de vendas que possibilita a diluição desses custos. Entretanto, as pequenas e médias 
empresas, mesmo que optem por algum regime tributário menos complexo que o 
Lucro Real (Lucro Presumido ou Simples), devem cumprir uma série de obrigações 
                                                           
6
 Considerou-se como a Carga Tributária da indústria de transformação os tributos federais administrados pela 

Receita Federal do Brasil, acrescidos do valor recolhido à Previdência Federal, ao FGTS e o ICMS. 
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acessórias, que não as exime da contratação de pessoal especializado ou da 
contratação de serviços terceirizados para a execução dessas tarefas.  

Obviamente, a contratação de pessoal especializado pelas empresas de menor porte 
gera custos relativamente mais elevados do que nas grandes. Logo, o porte da 
empresa é determinante para a diluição dos custos de se pagar tributos. 
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2.1 Custos para pagar tributos das pequenas empresa s industriais 

 

As pequenas empresas são as principais prejudicadas pela complexidade do sistema 
tributário brasileiro. Embora muitas dessas empresas tenham optado pelo regime 
tributário especial denominado Simples, o qual reduz de modo significativo a 
burocracia para pagar tributos, ainda assim as pequenas empresas têm gastos 
consideráveis com a burocracia tributária.  

O custo para pagar tributos das pequenas empresas f oi de R$ 6 bilhões em 
2012, o que representou 3,13% do faturamento das em presas desse porte. 

Os principais custos para as pequenas empresas são com o pagamento de 
funcionários e gestores, embora estes dediquem apenas parte do tempo à realização 
de atividades ligadas à tributação: 79% e 36%, respectivamente. Todavia, essas 
tarefas geraram um custo adicional de R$ 3,8 bilhões com pessoal (R$ 1,6 bilhão com 
funcionários e R$ 2,2 bilhões com gestores). Os custos com funcionários e gestores 
ligados à área fiscal consumiu 1,99% do faturamento das pequenas empresas. 

Outro importante custo para pagar tributos nas pequenas empresas está ligado aos 
gastos com obrigações acessórias, instalação/operacionalização de softwares e 
terceirização dos serviços, que consumiram R$ 2,2 bilhões e representaram 1,13% do 
faturamento dessas empresas em 2012.  

As pequenas empresas gastaram, também, 0,012 % do faturamento com pagamento 
de advogados, correspondente a R$ 23,3 milhões, já que poucas empresas desse 
porte apresentaram processos judiciais: demandantes: 2,9% das empresas; 
demandadas: 2,4% das empresas.  

 

Tabela 4 Custos das pequenas empresas com o sistema  tributário 

 

Identificação do gasto 
Empresas 
que têm 

custos (%) 

% do Fat. 
(do total 

das 
Pequenas) 

R$ 
bilhões 

Funcionários e Gestores ligados à área tributária   1,99% 3,83 
Funcionários 77,4% 0,84% 1,63 

Gestores 98,8% 1,15% 2,21 

Obrigações acessórias, Softwares e Terceirização   1,13% 2,19 
Obrigações acessórias 53,0% 0,11% 0,20 

Softwares 42,0% 0,27% 0,52 

Terceirização 100% 0,76% 1,46 

Custos judiciais  (advogados)   0,01% 0,02 

Custos do Sistema Tributário   3,13% 6,04 

Fonte: Pesquisa Toledo-FIESP; PIA/PIM (IBGE). Elaboração: DECOMTEC/FIESP 
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2.2 Custos para pagar tributos das médias empresas industriais 

 

As empresas de médio porte apresentam importantes custos no pagamento de 
tributos, a despeito desses já serem menores em termos absolutos do que os custos 
das pequenas empresas.  

O custo para pagar tributos das médias empresas foi  de R$ 5 bilhões em 2012, o 
que representou 1,64% do faturamento das empresas d esse porte. 

O custo com pessoal ligado à área fiscal foi de R$ 2,9 bilhões em 2012, 
representando 0,96% do faturamento. 

As médias empresas têm custos relevantes com obrigações acessórias; 
instalação/operacionalização de softwares e terceirização de serviços. Esses custos 
foram de R$ 1,5 bilhão em 2012, que equivale a 0,5% do faturamento dessas 
empresas. 

Além desses gastos, há os com advogados devido à contestação judicial, que foram 
de 0,18% do faturamento, gerando um gasto de R$ 560 milhões em 2012.  

 

Tabela 3. Custos das médias empresas com o sistema tributário 

 

Identificação do gasto 
Empresas 
que têm 

custos (%) 

% do Fat. 
(do total 

das 
Médias) 

R$ 
bilhões 

Funcionários e Gestores ligados à área tributária   0,96% 2,93 
Funcionários 91,65% 0,58% 1,78 

Gestores 98,38% 0,38% 1,15 

Obrigações acessórias, Softwares e Terceirização   0,50% 1,52 
Obrigações acessórias 70,07% 0,05% 0,15 

Softwares 64,73% 0,20% 0,61 

Terceirização 100% 0,25% 0,77 

Custos judiciais (advogados)   0,18% 0,56 

Custos do Sistema Tributário   1,64% 5,02 

Fonte: Pesquisa Toledo-FIESP; Elaboração: DECOMTEC/FIESP. 
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2.3 Custos para pagar tributos das grandes empresas  industriais 

 

As grandes empresas apresentam relativamente menores custos para pagar tributos 
do que as pequenas e médias empresas. Isso está relacionado à escala de vendas 
que diluiu os custos extras com pagamento de tributos nas grandes empresas. 
Todavia, esses gastos são mais elevados no Brasil do que em países com sistema 
tributário menos complexo.  

Considerando os gastos com pessoal, obrigações acessórias, softwares, 
terceirização, advogados, em 2012, as grandes empresas despenderam R$ 13,6 
bilhões em 2012 para preparar e recolher tributos, o que representou 0,83% do 
faturamento das empresas desse porte. 

Os gastos com pessoal são menores como parcela do faturamento nas empresas de 
grande porte, apesar de os funcionários e gestores das grandes empresas 
permanecerem quase que integralmente alocados à área fiscal.  

No total, o gasto com pessoal (funcionários e gestores da área fiscal) foi de R$ 9,6 
bilhões em 2012 nas grandes empresas, esse valor equivale a 0,59% do faturamento 
dessas empresas. 

Dos gastos com pessoal, os com funcionários foram de R$ 5,9 bilhões nas grandes 
empresas em 2012. Esse custo representa 0,36% do faturamento dessas empresas. 
Já os gastos com gestores foram de R$ 3,7 bilhões, o que representa 0,23% do 
faturamento.  

Com obrigações acessórias, softwares e serviços terceirizados as grandes empresas 
despenderam R$ 2,8 bilhões em 2012, equivalente a 0,17% do faturamento dessas 
empresas. 

O custo com serviços terceirizados para o pagamento de tributos foi de R$ 547 
milhões nas grandes empresas em 2012, correspondente a 0,03% do faturamento 
dessas empresas. Os gastos com serviços terceirizados7 são menores relativamente 
ao faturamento nas grandes empresas do que são para as pequenas e médias.  

Os custos com advogados provenientes de litígios entre as grandes empresas e o 
fisco foram de R$ 1,2 bilhão em 2012, representando 0,07% do faturamento dessas 
empresas. 

                                                           
7 Nas pequenas empresas, os serviços terceirizados representam 0,76% do faturamento e nas médias, 
0,25%. 
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Tabela 4. Custos das grandes empresas com o sistema  tributário 

 

Identificação do gasto 
Empresas 
que têm 

custos (%) 

% do Fat. 
(do total 

das 
Grandes) 

R$ 
bilhões 

Funcionários e Gestores ligados à área tributária   0,59% 9,59 
Funcionários 97,85% 0,36% 5,93 

Gestores 98,92% 0,23% 3,67 

Obrigações acessórias, Softwares e Terceirização   0,17% 2,79 
Obrigações acessórias 84,95% 0,02% 0,38 

Softwares 87,10% 0,11% 1,87 

Terceirização 100% 0,03% 0,55 

Custos judiciais (advogados)   0,07% 1,19 

Custos do Sistema Tributário   0,83% 13,57 

Fonte: Pesquisa Toledo-FIESP; Elaboração: DECOMTEC/FIESP. 

 

2,4 Consolidação dos custos para pagar tributos na indústria por porte 

 

A excessiva complexidade do sistema tributário gerou custos da ordem de 1,16% do 
faturamento da indústria de transformação em 2012, o que representou 
aproximadamente R$ 24,6 bilhões. Desse valor, R$ 13,6 bilhões foram gastos pelas 
grandes empresas; R$ 5 bilhões, pelas médias e R$ 6 bilhões pelas pequenas. 

 

Tabela 5. Gastos com burocracia tributária na Indús tria de Transformação, 2012 

Valores em R$ bilhões e % do faturamento por porte 
 

Identificação do gasto 
Pequena 
Empresa 
(R$ bi) 

% Fat. 
Pequena 
Empresa 

Média 
Empresa 
(R$ bi) 

% Fat. 
Média 

Empresa 

Grande 
Empresa 
(R$ bi) 

% Fat. 
Grande 

Empresa 

Total da 
Indústria 
(R$ bi) 

% Fat. da 
Indústria  

Funcionários e Gestores ligados à 
área tributária 3,8 1,99% 2,9 0,96% 9,6 0,59% 16,3 0,77% 

Obrigações acessórias, Softwares 
e Terceirização 2,2 1,13% 1,5 0,50% 2,8 0,17% 6,5 0,31% 

Custos judiciais (advogados) 0,02 0,01% 0,56 0,18% 1,2 0,07% 1,8 0,08% 

Custos do Sistema Tributário 6,0 3,13% 5,0 1,64% 13,6 0,83% 24,6 1,16% 

Fonte: Pesquisa Toledo-FIESP; PIA/PIM (IBGE). Elaboração: DECOMTEC/FIESP. 
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3 Considerações Finais 

 

Dentre os principais custos para pagar tributos incidentes na indústria de 
transformação destacaram-se os custos com funcionários e gestores (R$ 16,3 
bilhões) e o custo Obrigações acessórias, softwares e terceirização (R$ 6,5 bilhões). 

Ao se considerar que nos insumos da indústria de transformação (que grande parte 
vem da própria indústria) já estão embutidos custos do pagamento de tributos na 
mesma proporção, constata-se, com base na Matriz de Insumo-Produto, do IBGE, 
que o custo total de pagamento de tributos equivale a 2,6% do preço. Ou seja, os 
custos diretos e indiretos da burocracia com o pagamento dos tributos representam 
2,6% do preço final. 

O custo para se pagar tributos é especialmente elevado nas pequenas e médias 
empresas. Enquanto esse custo representa 0,83% do faturamento das grandes 
empresas, ele representa 1,64% do faturamento das médias empresas e 3,13% do 
faturamento das pequenas empresas. 

Isso se deve especialmente ao fato de que as empresas menores, além de terem que 
contratar alguns funcionários especializados para essas funções, terceirizam grande 
parte desses serviços. Além disso, a escala de vendas é fator importante para a 
diluição desses custos, favorecendo as empresas de maior porte. 

Conclui-se que a complexidade do sistema tributário brasileiro tem um elevado custo 
para a competitividade da indústria nacional, o qual é ainda maior para as pequenas e 
médias empresas. A simplificação do sistema é, nesse sentido, fundamental para o 
desenvolvimento das pequenas e médias empresas.  

Logo, é importante reformar o Sistema Tributário Nacional, buscando, dentre outras 
coisas, a redução da burocracia, com medidas que vão desde a redução do número 
de tributos, por exemplo, a unificação de tributos sobre valor adicionado e renda, até a 
uniformização da legislação tributária do ICMS das 27 Unidades da Federação, que 
mitigará a Guerra Fiscal, tanto a convencional como na modalidade Guerra dos 
Portos. Também se devem rever os Regimes Especiais, verificando alternativas 
menos complexas e burocráticas. 

Além disso, os recursos da tecnologia de informação devem ser aprimorados no 
sentido de unificar todos os cadastros das empresas nas fazendas públicas, 
eliminando a necessidade de se ter vários registros em cada instância de governo. 


