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O objetivo do estudo, aqui apresentado de forma resumida, é entender o impacto dos encargos
trabalhistas e principais tributos federais acumulados ao longo da cadeias produtivas.
O estudo englobou a identificação dos encargos relevantes incidentes sobre Folha de Pagamento
e tributos federais PIS, COFINS, IPI acumulados em produtos representativos e em três dos mais
importantes segmentos da economia brasileira:
•
•
•

Construção civil;
Máquinas e equipamentos;
Automotivo.

O estudo abrange tributos estaduais e municipais forma agregada, incluindo os tributos visíveis e
assumindo premissas de 70% de serviços e 30% de bens de uso e consumo em todas as cadeias.
Conforme análise de dados obtidos do “Portal de Transparência do Governo Federal”, a receita
total do Governo Federal em 2011 foi de R$ 1,709 trilhões.
A arrecadação brasileira com tributos sobre faturamento e encargos sobre a folha de pagamento
totalizou R$ 704 bilhões em 2011:
• Cerca de R$ 301 bilhões em ICMS, arrecadados pelos Governos Estaduais;
• R$ 33 bilhões de ISS, arrecadados pelos Governos Municipais;
• R$ 370 bilhões arrecadados pelo Governo Federal.

Arrecadação Brasileira com Tributos sobre Faturamento e Encargos Trabalhistas
(R$ Bilhões – 2011)
704

33
Encargos trabalhistas das empresas
301

Tributos sobre o faturamento

574
41
199
95

35
130

INSS das
Empresas
Nota:
Fonte:

FNDE, SAT,
INCRA, Sistema S

PIS e Cofins

IPI

ICMS

ISS

Total

Arrecadação de ISS estimada com base na de 2010 com crescimento igual ao crescimento da arrecadação de ICMS entre 2010 e 2011
SRF (COTEPE/ICMS), Portal da Transparência do Governo Federal, Secretaria doTesouro Nacional, Booz & Company
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Conceitos – Tributos sobre Faturamento
Os tributos sobre faturamento não cumulativos conceitualmente deveriam seguir o princípio
do valor agregado, isto é, os tributos pagos pelos fornecedores seriam abatidos do montante a ser
pago sobre o faturamento próprio. Para efetivamente ser possível praticar o conceito de valor
agregado, todos os tributos de todos os fornecedores deveriam estar destacados na formulação do
valor de venda, os quais constituiriam credito tributário a ser abatido dos tributos sobre o
faturamento.
A ilustração conceitual abaixo representa essa situação ideal de valor agregado não resultante
em efeito cumulativo de impostos da mesma natureza numa cadeia produtiva:
CONCEITUAL

Conceito do Tributo sobre Valor Agregado – Não Cumulativo
Faturamento

Valor Total
da Nota Fiscal

Tributo
sobre o
faturamento
Desconto

Tributo a Recolher
(montante efetivamente recolhido)
Crédito Tributário
(montante abatido)

Tributo Total Pago
Pelo Consumidor
Final

Margem

Tributo

Valor
Líquido

Custos

Fornecedor

Estrutura de Custo Típica de
uma Empresa

Os tributos sobre faturamento a serem recolhidos por uma empresa típica decorrem de uma
formação de preço de venda de seus produtos/serviços a partir de seus custos diretos e indiretos, de
suas despesas em geral e de sua margem de lucro. Para que os tributos pagos por seus fornecedores
que fazem parte de sua cadeia produtiva não se acumulassem, a empresa teria que abater todo o
crédito tributário oriundo deles.
No entanto, no Brasil, existem exceções a este princípio, porque nem todos os tributos sobre
faturamento pagos pelos fornecedores podem gerar crédito tributário.
Em outras palavras, as empresas têm dois “tipos” de gastos: os que geram crédito tributário
(aqueles incidentes sobre insumos, matérias primas e equipamentos de produção – ex. energia elétrica
para uma fábrica) e os que não geram crédito tributário (aqueles incidentes sobre bens e serviços para
uso e consumo – ex. energia elétrica sobre o escritório administrativo). Nestes últimos, os tributos
passam a ser efetivamente um custo adicional para a empresa, aumentando seus preços de venda e
consequentemente adicionando tributos que incidem sobre o faturamento no próximo elo da cadeia
produtiva.
Este estudo denomina esses tributos dos quais não se podem aproveitar como créditos, de
“ESCONDIDOS” e sua origem está ilustrada a seguir:
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CONCEITUAL

Realidade da Tributação sobre Valor Agregado no Brasil – Tributos “Escondidos”
Faturamento
Tributo

Valor
Líquido

Tributo
sobre o
faturamento
Desconto

Crédito Tributário
(montante abatido)

Tributo Total Pago
Pelo Consumidor
Final

Margem
Custo

Fornecedor de Insumos e
Matérias Primas
(ex. Energia elétrica da fábrica)

Tributo

Tributo Líquido
(montante efetivamente recolhido)

Tributo “escondido” e pago
pelo consumidor final sem
seu conhecimento

Custos
Totais

Valor
Líquido

Fornecedor de Bens e Serviços de Uso
e Consumo
(ex. Energia elétrica dos escritórios)

Estrutura de Custo Típica
de uma Empresa

Como se pode ver pela representação esquemática acima, os tipos de gastos considerados na
formulação de preços e, portanto, na composição do faturamento, aumentando a incidência de
tributos, estão divididos em:
•

•

Fornecedor de Insumos e Matérias Primas (incluindo máquinas e equipamentos utilizados na
produção): em geral, gastos predominantemente relacionados à produção, a revenda ou a
prestação de serviços. Para estes, as leis brasileiras explicitamente permitem a geração de
créditos tributários;
Fornecedor Indireto: demais gastos, para os quais não existe a possibilidade fiscal para
recuperar o crédito tributário pago na aquisição do bem ou serviço.

Esta distinção obriga as empresas a montarem estruturas e sistemas responsáveis por identificar, a
cada nota fiscal paga, a existência ou não o crédito tributário. Muitas vezes, diferenças na
interpretação entre a empresa e os órgãos fiscalizadores levam a multas e/ou glosas de créditos tidos
como certos. Ressalte-se que vários países que adotam o conceito de valor agregado (sistema do
crédito financeiro) têm regulamentações legais que dispensam complicados controles para recuperar
créditos tributários.

Conceitos – Encargos Trabalhistas das Empresas
O conceito de quais são os encargos trabalhistas das empresas não é uniforme e há inúmeras
discussões sobre o que é classificado como remuneração, encargo social, encargo trabalhista,
benefícios, etc.
Para uniformizar os critérios, este estudo adotou como base de cálculo a remuneração que o
“trabalhador leva para casa”, ou seja, seu salário anualizado (incluindo folgas e férias normais), o 13º
salário e o adicional de férias incluindo, eventualmente, horas extras e bonificações.
Os valores referentes ao FGTS estão sempre destacados neste estudo, uma vez este pode ser
encarado como parte da remuneração do empregado, porém somente disponível em condições
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específicas, ou como parte dos encargos trabalhistas obrigatórios incidentes sobre a folha de
pagamento, por ser uma indenização em contrapartida ao direito de demissão.
A relação entre encargos trabalhistas das empresas e o custo de salário (base de cálculo) é
proporcional ao nível salarial. O gráfico a seguir mostra conceitualmente os encargos trabalhistas
considerados no estudo, e está exemplificado para um salário de R$ 12.000/ano por empregado, valor
representado meramente para fins ilustrativos.
Padrão de Custo de Salário e Encargos Trabalhistas1

ILUSTRATIVO

R$ / ano por Empregado
1.066
16.929

17.996

1.066

493
440
+35%
+27%
2.666
13.330
330
12.000

Salário Anual
(inclui férias
e folgas)

13.330

1.000

13o Salário

Férias

Custo de
Salário
(Base de
Cálculo)

INSS

Sesi, Sebrae,
Senai

FNDE, SAT
e INCRA

Custo Total

FGTS

Total com
FGTS

Nota:

1 – Tomando como base um trabalhador que ganha R$ 1.000/mês e excluindo custos com benefícios concedidos como liberalidade do empregador ou acordos coletivos , como
plano de saúde, previdência complementar, etc.
Fonte: Análises Booz & Company

Para o nível salarial do exemplo acima, nota-se que os encargos trabalhistas das empresas são da
ordem de 27% do salário, e, ao se acrescentar o FGTS, chega-se a 35% do custo salarial. É importante
observar que este é um exemplo simplificado e que a realidade é mais complexa, pois as leis e
regulamentações sobre o tema fazem distinções sobre a incidência ou não destes encargos sobre os
demais benefícios e prêmios que o empregado pode vir a receber.
Importante lembrar que esses encargos trabalhistas também fazem parte do custo e
consequentemente da formação de preço das empresas, afetando sua competitividade,
principalmente com relação a países cuja carga de tributos sobre mão de obra não é tão elevada.

Conceitos – Cumulatividade dos Encargos Trabalhistas das Empresas e dos Tributos
Tributos Indiretos – como ICMS, IPI, PIS e COFINS – seriam, em princípio, não cumulativos, ou
seja, o montante pago em um elo de produção deveria ser abatido no elo seguinte. Contudo, a
Legislação Brasileira adota o regime de crédito físico – ou seja, a não-cumulatividade de créditos é
assegurada apenas às mercadorias que têm destinação comercial – e não o regime de crédito
financeiro – no qual todos os custos, em sentido amplo, ensejariam créditos. Assim, os tributos
indiretos no Brasil não possuem não-cumulatividade plena -- parte deles tornam-se tributos
“escondidos” nos custos adicionais de produção, repassados automaticamente e, portanto,
acumulando nos elos seguintes da cadeia produtiva.
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Da mesma forma, os encargos trabalhistas pagos em cada elo vão se acumulando ao longo de uma
cadeia produtiva, sem que exista a possibilidade de compensa-los nos elos seguintes e, desta forma,
de tributar somente a criação de valor na sociedade e não a formação de custos.
Num sistema baseado exclusivamente em valor agregado, o imposto recolhido por um elo da
cadeia incidiria somente sobre a diferença do faturamento da empresa pertencente a tal elo, subtraído
do faturamento das empresas pertencentes aos elos anteriores. Isto significaria que o tributo pago em
qualquer cadeia de valor equivaleria ao tributo total pago pelo cliente do último elo desta cadeia, de
forma explícita e destacada na sua nota fiscal.
O que acontece no Brasil é que este consumidor do último elo de uma cadeia produtiva sempre
paga pelos tributos ao longo de toda a cadeia. A diferença está no fato de que uma parte ele paga de
forma explícita calculada a partir de sua nota fiscal e outra parte ele paga sem saber, pois estão
escondidos na estrutura de custo do produto adquirido.
O esquema seguinte ilustra, com base em uma cadeia produtiva da indústria automobilística, o
conceito de cumulatividade como ocorre atualmente no Brasil:
CONCEITUAL

Cadeias Produtivas e a Cumulatividade de Encargos e Tributos “Escondidos”

Tributo
Crédito
Tributo Escondido e
Encargo Acumulado

Tributo

Tributo

Crédito

Crédito

Tributo Escondido e
Encargo Acumulado

Tributo Escondido e
Encargo Acumulado

Insumos e
Matérias
Primas

Insumos e
Matérias
Primas

Insumos e
Matérias
Primas

Tributos Escondidos
e Encargos do elo

Tributos Escondidos
e Encargos do elo

Tributos Escondidos
e Encargos do elo

Uso e
Consumo

Uso e
Consumo

Uso e
Consumo

Elo -2
(ex. Aço)

Elo -1
(ex. Autopeças)

Produto Final
(ex. Montadora)

Tributo Acumulado Total

Tributo
Visível

Tributo
"Escondido"
e Encargo
Acumulado

Tributo
Visível Crédito dos
Pgtos. dos
Elos Anteriores

Tributo
Visível
- Parte
Recolhida
pelo Elo

Metodologia, escopo e abordagem do estudo
A metodologia utilizada para o estudo partiu de importantes definições:
•

•

Três setores produtivos caracterizados por alto consumo de aço e por indústria nacional
relevante:
‒ Automóveis (Veículo de Passageiros);
‒ Máquinas e Equipamentos;
‒ Construção Civil.
Como os tributos “escondidos” são função da estrutura de custos de um produto, para o elo
final das cadeias produtivas dos setores de construção civil e de veículos foram escolhidos
produtos típicos de significativa representatividade social no atual momento brasileiro:
‒ Veículo de passageiro com motorização 1.0 e acessórios básicos de entrada (carro popular);
‒ Apartamento urbano residencial, acabamento normal, em edifício de até 8 andares.
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•

•
•
•

Como o setor de Máquinas e Equipamentos se caracteriza por grande diversidade de
produtos, não seria representativo escolher, para o elo final da cadeia, um produto específico:
as análises foram então baseadas no faturamento total da indústria compilados pela ABIMAQ
e pelo IBGE;
Para os elos anteriores da cadeia produtiva, foram analisados produtos mais significativos dos
principais grupos de fornecedores dos elos seguintes;
Resultados foram extrapolados para complementar o 100% dos fornecimentos.
Foi adotada, como princípio para averiguação das cadeias, a materialidade do impacto que
cada elo tinha sobre o elo final da cadeia, interrompendo o aprofundamento sempre que os
resultados se provassem insignificantes.

O esquema a seguir apresenta os produtos considerados nas três cadeias produtivas e nos três
últimos elos de cada cadeia:
Cadeias Produtivas Selecionadas para o Estudo de Cumulatividade de Encargos e Tributos
Elo -2 da Cadeia
Matérias Primas

Veículos

Aços Planos, Aços
Longos, Tubos sem
Costura, Fundidos,
Plásticos
Matérias Primas

Construção
Civil

Sucata e Energia

Matérias Primas

Máquinas e
Equipamentos

Minério, Aços
Planos, Energia

Elo -1 da Cadeia
Autopeças

Amortecedor, bateria, bobina, bomba de
combustível, câmbio, carburador, rodas, direção,
embreagem, filtros, entre outros

Material de Construção

Cimento, Cerâmicos, Vergalhão e Químicos

Peças e Subsistemas

Peças estruturais, subsistemas mecânicos,
hidráulicos e pneumáticos, elétricos, eletrônicos,
diversos, materiais auxiliares de fabricação

Elo Final da Cadeia
Montadoras

Veículo de Passageiro com
Motorização 1.0 e Acessórios
de Entrada

Construção

Custo de Construir uma Edificação
Residencial de Classe Média
(com base no R8-N do CUB)

Máquinas e Equipamentos

Faturamento total dos fabricantes de
máquinas e equipamentos (ABIMAQ)

Para os setores de Construção Civil e de Máquinas e Equipamentos, além de respectivamente
informações sobre o CUB (Custo Unitário Básico), através do CBIC, e da ABIMAQ (Base Pesquisa
Industrial Anual – PIA elaborada pelo IBGE), foram utilizados dados públicos de diversas empresas e
entidades, alguns dos quais complementados por entrevistas. Para o setor de Veículos, foram
utilizadas, como principais fontes, informações fornecidas pelo SINDIPEÇAS, informações existentes
na Booz & Company e estudo elaborado pelo IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas, de São Paulo
sobre conteúdo de insumos em componentes de um veículo.
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Lista Final de Entidades e Empresas Consultadas para o Estudo
Construção Civil

Veículos

Máquinas e Equipamentos

Dados

Entrevista

Dados

Entrevista

Anfavea





CBIC





Sindipeças





Sinduscon-MG



Fiat





Construtora
Mudar

Randon –
Fras Le



Usiminas





Romi





Autometal





Tegma



Empresa

Bardella



Plascar



Dados

Entrevista

ABIMAQ







Bitzer
Compressores









Quimatic –
Tapmatic





Gerdau





Mahle



Votorantim
Cimentos



WEG



SNIC (Sind.
Nacional da Ind.
Cimento)

Voith Siemens





KSB



CCP (Gestora
de Recursos)



Arteche



Cerâmicas
Portobello



EDP



Empresa



Empresa

Principais Pontos
Abordados na Entrevista
 Maior entendimento da
metodologia utilizada na
composição do CUB
 Detalhamento da estrutura
de custos das empresas
do setor
 Principais encargos
trabalhistas e tributos
federais incidentes e seu
impacto no custo
 Sistemática de obtenção e
compensação dos
créditos tributários
 Estimativa dos créditos
aproveitados

N/A

 Parâmetros de custo de
terreno e fundação

Legenda:
Dados Públicos Disponibilizados / Entrevista Realizada

Sumário dos Resultados
Os levantamentos e análises apontam para um total acumulado de tributos e encargos de mais de
24% a quase 39% do faturamento bruto das cadeias analisadas (26 a 40% com FGTS):
Total Geral de Tributos sobre o Faturamento e Encargos Trabalhistas
(% do Faturamento Bruto de Cada Cadeia Analisada6)
Automotiva3

Construção Civil4

Máquinas e Equipamentos5

Tributos Federais1

19,2%

10,0%

9,1%

Encargos Trabalhistas2

4,8%

6,4%

4,4%

24,0%

16,4%

13,5%

Cadeia

TOTAL
Tributos Municipais (ISS)7

0,3%

3,7%

0,5%

Tributos Estaduais (ICMS)7

14,5%

4,7%

12,1%

38,8%

24,8%

26,1%

1,3%

1,7%

1,5%

40,1%

26,5%

27,6%

TOTAL GERAL
FGTS
TOTAL COM FGTS
Nota:

Fonte:

1 – Inclui PIS, Cofins e IPI
2 – Inclui INSS, Sistema S, FNDE e INCRA
3 – Em relação ao preço faturado pela montadora a concessionária (faturamento bruto da montadora) sem frete
4 – Inclui tributos incidentes sobre os materiais de construção faturados diretamente ao cliente final sem passar pela construtora, não inclui regime especial da Lei nº 10.931, de 2004 por serem
benefícios para a incorporadora
5 – Inclui tributos federais incidentes sobre os fabricantes de máquinas e equipamentos e aproveitados como créditos pelos adquirentes
6 – Inclui tributos visíveis e “escondidos”
7 – Calculado de forma agregada, incluindo os tributos visíveis e assumindo premissas de 70% de serviços e 30% de bens de uso e consumo em todas as cadeias
Booz & Company,

Parte deste montante é visível e parte está “escondida” dos clientes de cada uma das cadeias
analisadas, como mostra o gráfico a seguir para cada um dos três setores:
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Total de Tributos sobre o Faturamento e Encargos Trabalhistas
(Abertura entre Tributos Visíveis e “Escondidos” + Encargos3)
R$ / veículo2
23.913

7.549
(31,6%)

1.725
(7,2%)

R$ / m2

% do Faturamento
Bruto Total da Indústria

1.700

100%

303
(17,8%)

18,1%

Tributos Visíveis
(Recolhido e Créditos
dos Elos Anteriores)
Tributos "Escondidos"
e Encargos

120
(7,0%)

8,0%

1.278
(75,2%)

73,9%

Custo e Margem

14.639
(61,2%)

Preço Médio de um Veículo 1.0
(Faturado a Concessionária)

Custo de Construir

Custo Médio de Aquisição
de Máquina e Equipamento

Nota:

1 – No caso de veículos e do custo de construir, inclui tributos estaduais e municipais
2 – Exclui frete
3 – Não inclui FGTS
Fonte: Entrevistas com empresas do setor, CBIC, IBGE, Balanços de empresas públicas e Análise Booz & Company

Para avaliar o impacto do Tributo escondido sobre a competitividade dos setores, alguns ajustes
devem ser feitos sobre base de cálculo:
•

•

•

Automotivo: Igualar o veículo no pátio da montadora ao veículo importado no porto de
embarque com a Eliminação dos impostos que também incidem sobre veículos importados
– tributos visíveis
Construção Civil: Uso de uma referência reconhecida como indicador dos custos de
construção civil com o Cálculo sobre o CUB diretamente sem fundação e margem da
construtora
Máquinas e Equipamentos: Calcular o impacto sobre o ativo imobilizado das empresas
como igualar a eventual máquina importada com o Cálculo sobre o faturamento líquido
de impostos

Com estes ajustes, fica claro o impacto na competitividade da indústria nacional, quando se
compara o montante dos tributos “escondidos” e encargos com o custo das empresas ou com o
faturamento líquido:
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Tributos “Escondidos” e Encargos Trabalhistas
(Impacto % na Competitividade por Cadeia Analisada)
R$ / veículo2
16.364
80
(0,5%)
353
(2,2%)

937
4
(0,4%)

138
(0,8%)

2
(0,2%)

1
(0,1%)

0,6%

1,0%

Tributos Municipais (ISS)
Tributos Estaduais (ICMS)

2,6%

10,5%
1.154
(7,0%)

% do Faturamento
Líquido Total da Indústria
100%

R$ / m2

98
(10,5%)

9,6%

11,2%
5,4%

Tributos Federais
Encargos Trabalhistas 4
Custo e Margem

90,4%

14.639
(89,5%)

832
(88,8%)

Custo Médio Líquido de
Impostos de um Veículo 1.0

Custo Unitário Básico da
Construção (CUB R8N) 3

Custo Médio de Aquisição
de Máquina e Equipamento

Nota:

1 – No caso de veículos e do custo de construir, inclui tributos estaduais e municipais
2 – Faturamento líquido da montadora
3 – Exclui o custo com fundação, custos financeiros e margem da construtora
4 – Não inclui FGTS
Fonte: Entrevistas com empresas do setor, CBIC, IBGE, Balanços de empresas públicas e Análise Booz & Company

Também é necessário ressaltar que o custo do sistema atual para as empresas vai além do que
pode ser percebido nestes cálculos:
•

•

•

As empresas no Brasil são obrigadas a montar estruturas complexas para apuração dos
tributos federais e estaduais de forma correta para identificar os materiais e serviços
comprados que dão direito a créditos e aqueles que não dão;
Da mesma forma, o processamento da folha de pagamento exige um controle apurado para
identificar não só o salário sobre o qual incidem os encargos, mas também os benefícios
(algumas vezes não financeiros) e bonificações sobre os quais também deveriam incidir;
A interpretação da legislação é difícil, levando muitas vezes a glosas de créditos assumidos e
autuações (efeito não considerado no estudo) – muitas empresas criam estruturas fiscais
pesadas ou tem custos advocatícios elevados para lidar com estas autuações e glosas.

Apesar disso, a maioria das empresas entrevistadas não consegue ter a percepção clara do
montante de crédito não aproveitado (tributo “escondido”) e os encargos trabalhistas embutidos nos
custos de seus fornecedores.
Conclusão
O sistema ideal seria a adoção plena do conceito de imposto sobre valor agregado nos moldes das
diretrizes listadas abaixo:
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Diretrizes para Simplificação do Sistema Tributário Federal Brasileiro

Fim da
Cumulatividade do
PIS/Cofins e do IPI

Fim das limitações no aproveitamento de créditos de PIS, Cofins e IPI
transformando os tributos federais em um verdadeiro IVA financeiro federal
(sobre valor agregado)

Transformação dos
Encargos sobre a
Folha em Tributos
sobre Faturamento

Desoneração da folha de pagamento de seus diversos encargos
transformando-os em tributos de valor agregado sobre o faturamento

Ajustes de alíquotas

Potenciais ajustes sobre as alíquotas cobradas de forma a evitar a perda de
arrecadação devido a adoção do sistema de créditos financeiros – porém com
possível ganho na simplificação nos processos administrativos das empresas
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Veículos
Para a análise do impacto de encargos trabalhistas e tributos “escondidos” no setor de Veículos,
utilizou-se como produto representativo um veículo de passageiros com motorização 1.0 com
acessórios de entrada, com valor médio de R$ 27,7 mil. Este valor médio foi obtido ponderando-se o
valor de veículos das principais marcas pela sua representatividade no total de carros vendidos no
país no ano de 2011, segundo dados da Fenabrave.
Unidades Vendidas

Ponderação Utilizada 1
(%)

Mil unidades em 2011

Celta

149

Clio

27

Fiesta

94
293

Gol
Ka
Palio
Uno

Nota:
Fonte:

64
106
274

Preço Referência
R$ mil por Veículo

14,8%

24,0

2,7%

24,1

9,3%

32,0

29,2%

30,1

6,3%

27,0

10,5%

27,3

27,2%

26,3

1 - Ponderação da unidades de carro vendidos pelo total apresentado (1.066.267 unidades) - 2011
Valores Tabela FIPE em dezembro de 2011, Sites das companhias, Fenabrave, Abeiva, Jato Dynamics e montadoras; Análises Booz & Company

27,681

Analisando a estrutura de custos deste veículo, estimada com base nas alíquotas tributárias dos
veículos 1.0 e na estrutura de custos típica de concessionárias (base de dados Booz & Company),
concluiu-se que há incidência de R$ 4.227 em tributos federais visíveis:
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Estrutura de Custo - Veículo de Passageiro com Motorização 1.0 e Acessórios de Entrada
R$ / Veículo
Observações

Tributo Federal visível
R$ 4.227

27.681
2.768
1.000

23.913
1.591
2.636
3.322

16.364

 Preço sugerido ao consumidor
pela montadora – não inclui
eventuais descontos e
bonificações das
concessionárias
 Preço inclui o frete até
concessionária
 Não considera a recente
redução temporária de alíquota
de IPI para 0%

Preço de
venda

Margem
concessionária

Frete

Faturamento
Bruto
Montadora

IPI

PIS/
Cofins

ICMS

Faturamento
Líquido

 Não fizeram parte do escopo
tributos federais e encargos
trabalhistas sobre a
concessionária

(Pátio Montadora)

Fonte:

Bases de Dados da Booz & Company, RICMS-SP, Entrevistas com empresas do setor, Análises Booz & Company

Após a dedução de todos os impostos incidentes, custos com frete e outros custos e margem da
concessionária, chega-se ao custo da montadora (Preço Líquido do Veículo) de R$ 16.364 / veículo.

Análise Elo Final
A partir do Preço Líquido do Veículo e com base na estrutura de custos típica de uma montadora,
segundo base de dados da Booz & Company, calcularam-se os tributos “escondidos” e os encargos
trabalhistas incidentes.
No cálculo dos tributos “escondidos”, adotou-se uma alíquota média e representativa de
PIS/COFINS de 9,25%. Não foram considerados eventuais custos com IPI de bens para uso e
consumo, pois as alíquotas possuem uma grande variação e os gastos com bens para uso e consumo
tem uma grande incidência de serviços, sobre os quais não há incidência de IPI. Aplicando esta
alíquota de 9,25% sobre os gastos com bens e serviços para uso e consumo, chega-se a R$ 200 por
veículo.
Para os encargos trabalhistas, foram utilizadas bases de dados da Booz & Company com a
estrutura dos gastos com pessoal de diversas empresas, entre as quais montadoras de veículos. Nesta
base, é possível identificar que do custo com pessoal da montadora, R$ 726 por veículo são encargos,
dos quais R$ 173 por veículo são referentes ao FGTS e o restante (R$ 553 por veículo) referente aos
demais encargos considerados no estudo.
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Composição do Custo do Automóvel

Efeito do Elo Final

R$ / Veículo

R$ / Veículo

Outras Despesas,
Custo Financeiro
e Margem

16.364
1.881

Custos cuja tributação não
geram créditos
(assumindo 9,25% de alíquota)

Tributos “escondidos”

R$ 200 / veículo

+
Matéria-Prima e
Componentes

9.350

Encargos Trabalhistas Totais

Encargos Trabalhistas
% do Custo de Mão de Obra1

Encargos

Benefícios
Bens de Uso
e Consumo

FGTS

FGTS 5,8%
Mão de Obra

2.976

INSS e Encargos

Preço Líquido do Veículo
Nota:
Fonte:

R$ 553 / veic.

21,7%

2.157

R$ 726 / veículo

18,6%

53,9% Salários

R$ 173 / veíc.

=
R$ 926 / veículo

1 – Estrutura salarial média de uma montadora (mensalistas e horistas)
Base da Dados e Análises Booz & Company

Análise Elo -1
Na análise do elo -1, estruturas de custos de fabricantes de autopeças foram analisadas para
estimar encargos trabalhistas e tributos “escondidos” na matéria prima e nos componentes. A análise
baseou-se em dados de Demonstrativos de Valor Adicionado disponíveis ao público e em entrevistas
com fabricantes de autopeças (com o objetivo de confirmar a interpretação dos dados públicos).
Utilizando uma média simples destas estruturas, chegou-se a um valor próximo à média do setor
segundo estudos do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores
(Sindipeças). Foi decidido continuar com esta média simples, pois no estudo do Sindipeças não
teríamos acesso a dados detalhados sobre pagamento de FGTS e encargos, nem também a
proporcionalidade destes gastos com o faturamento líquido das empresas (valor que faz parte da
estrutura de custo da montadora).
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Estrutura de Custos Típicas - Fabricantes de Autopeças

Valores alinhados com
a média do setor pelo
Sindipeças

% do Faturamento Líquido

100,0%

100,0%
5,9%

15,7%

100,0%

100,0%

23,4%

13,2%

100,0%
8,1%

60,4%

66,8%

51,9%
56,7%

50,3%

11,9%

36,7%
21,8%

14,0%

Nota:
Fonte:

18,2%

14,1%

Outras Despesas,
Custo Financeiro
e Margem

53,7%

Matéria-Prima
e Componentes

20,7%
4,5%

Empresa 1

100,0%

36,2%

5,5%

13,6%

100,0%

Empresa 2

Empresa 3

14,5%
Empresa 4

2,3%

9,7%

Bens de Uso
e Consumo
Mão de Obra

22,8%

24,9%

22,5%

Empresa 5

Empresa 6

Média1

1- Média simples utilizada na análise da cadeia, valor em linha com os estudos do Sindipeças (Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores)
Sindipeças, Relatório Anual das Companhias – CVM, Entrevistas com empresas do setor, Análises Booz & Company

Novamente, no cálculo dos tributos “escondidos”, adotou-se como parâmetro uma alíquota de
PIS/COFINS de 9,25%, encontrando-se mais R$ 84 por veículo.
Ainda com base nos Demonstrativos de Valor Adicionado e nas entrevistas realizadas, foi
possível definir a quebra dos custos de mão de obra e a identificação de mais R$ 404 por veículo de
encargos trabalhistas, sendo R$ 75 referentes ao FGTS, apresentados no gráfico abaixo.
Elo Final da Cadeia
Composição do Custo –
Automóvel
R$ mil / Veículo
Outras Despesas,
Custo Financeiro
e Margem

Elo -1 da Cadeia
Composição do Custo
Matéria-Prima e Componentes1
R$ mil / Veículo

16.364

100,0%

1.881

14,1%

Outras Despesas,
Custo Financeiro
e Margem

Efeito do Elo -1
R$ / veículo

Custos cuja tributação
não geram créditos
(assumindo 9,25% de
alíquota)

R$ 84 / Veículo

+
Matéria-Prima e
Componentes

9.350

53,7%

Matéria-Prima e
Componentes

Encargos Trabalhistas Totais

Encargos Trabalhistas

R$ 404 / veículo

% do Custo de Mão de Obra1

Bens de Uso
e Consumo
Mão de Obra

2.157

2.976

9,7%

Bens de Uso
e Consumo

FGTS Benefícios
INSS e
3,6%
Encargos

Encargos

R$ 329 / veic.

7,0%

FGTS

15,7%

22,5%

R$ 75 / veíc.

Mão de Obra

=

73,7%

Preço Líquido
do Veículo
Nota;
Fonte:

Média das Autopeças

Salários

R$ 488 / veículo

1 – Estrutura com base nos Demonstrativos de Valor Adicionado analisados
Sindipeças, Relatório Anual das Companhias – CVM, Entrevistas com empresas do setor, Análises Booz & Company

Análise Elo -2
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Para a análise dos dois elos anteriores da cadeia, optou-se por adotar para estes a mesma
composição de custos do setor de autopeças. Isto porque a cadeia automotiva é longa, assim como a
cadeia de autopeças, resultando em similaridades:

Resumo – Veículos
Somando os tributos acumulados previamente apresentados, conclui-se que eles oneram em
R$ 5.734 (R$ 6.045 com FGTS) o veículo da montadora a concessionária, como apresentado a seguir:
Sumário de Encargos Trabalhistas e Tributos “Escondidos”
(R$ / veículo)

23.913
Elo da
Cadeia

Elo final (Montadora)

Tributos
Visíveis
1

Encargos
Trabalhistas

FGTS

200

553

173

Elo -1 (Autopeças)

84

329

75

Elo -2

45

177

41

Elo -3

24

95

22

353

1.154

311

TOTAL

4.227

Tributos
“Escondidos”

4.227

4.227

25,3%
353
1.154

TOTAL ACUMULADO

5.734

311
17.868

Tributos
Federais
Visíveis
Tributos
Federais
"Escondidos"
Encargos
Trabalhistas
FGTS
Outros Custos

Preço Médio de
um Veículo 1.0
Nota; 1 – Com base no preço sugerido ao consumidor pela montadora
Fonte:
Sindipeças, Relatório Anual das Companhias – CVM, Entrevistas com empresas do setor,
Entrevistas com empresas do setor, Análises Booz & Company
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Com base no valor do PIS/Cofins e nas premissas agregadas, foram estimados também o
ICMS e o ISS “escondidos:

O quadro a seguir apresenta os totais acumulados dos montantes de tributos para o veículo
1.0:
Total Acumulado de Tributos sobre o Faturamento e Encargos Trabalhistas
% do Valor do Veículo Faturado às Concessionárias
“Escondidos” e
Encargos

Visíveis

Total Acumulado

Tributos Federais1

1,5%

17,7%

19,2%

Encargos Trabalhistas2

4,8%

0,0%

4,8%

6,3%

17,7%

24,0%

Cadeia

TOTAL
Tributos Municipais (ISS)3

0,3%

0,0%

0,3%

Tributos Estaduais (ICMS)3

0,6%

13,9%

14,5%

7,2%

31,6%

38,8%

TOTAL GERAL

Nota:

Fonte:

1 – Inclui PIS, Cofins e IPI
2 – Inclui INSS, Sistema S, FNDE e INCRA e não inclui FGTS
3 – Calculado de forma agregada, incluindo os tributos visíveis e assumindo premissas de 70% de serviços e 30% de bens de uso e consumo em todas as cadeias
Booz & Company

Isolando os tributos “escondidos” e encargos sobre o valor do veículo no pátio da montadora,
chega-se a 10,5%:
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Tributos “Escondidos” e Encargos Trabalhistas
(R$ / veículo)
Objetivo da mudança na
base de cálculo: Igualar o
veículo no pátio da montadora
ao veículo importado no porto
de embarque com a
Eliminação dos impostos
que também incidem sobre
veículos importados –
tributos visíveis

16.364
138
(0,8%)

353
(2,2%)

80
(0,5%)

Tributos Municipais (ISS)
Tributos Estaduais (ICMS)
Tributos Federais

10,5%
1.154
(7,0%)

Encargos Trabalhistas 1
Custo e Margem

14.639
(89,5%)

Preço Líquido do Veículo (Pátio da Montadora)

Nota:
Fonte:

1 - Não inclui FGTS
Entrevistas com empresas do setor, CBIC, IBGE, Balanços de empresas públicas e Análise Booz & Company
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Construção Civil
A análise do impacto de encargos sobre folha de salários e tributos acumulados na Construção
Civil focou-se no custo da construção de edificações residenciais, excluídos os custos com terreno e
incorporadora. Esse custo foi aqui denominado de Custo de Construir, representado a seguir:
Cadeia de Custo de Imóvel
R$/m²

Observações

2.500

 Exemplo de cadeia de custo
de imóvel com base em
custo total de R$ 2.500 / m² apartamento de médio
padrão na cidade de São
Paulo

375

1.700

425

 Não fizeram parte do escopo
tributos federais e eventuais
encargos trabalhistas sobre a
incorporadora e a compra do
terreno
 Encargos trabalhistas não
incidem na compra dos
terrenos

Valor Geral de Vendas

Terreno

Custo de Construir

Outras Despesas,
Custos Financ. e
Margem: Incorporadora

Fonte: CBIC (Câmara Brasileira de Indústria e Construção), SINDUSCON – MG, Construtoras entrevistadas, Relatórios de Mercado, Análises Booz & Company

Para quantificar a o estudo, utilizou-se como exemplo de custo de imóvel o Valor Geral de Vendas
(VGV) de R$ 2.500/m2, referente ao VGV de um apartamento de médio padrão na cidade de São
Paulo. Já para se chegar ao Valor do Custo de Construir de R$ 1.700/m2, utilizou-se como parâmetro
a decomposição da estrutura de custos de construtoras, extraídas de relatórios financeiros publicados
por incorporadoras, construtoras e entrevistas realizadas com alguns agentes de mercado.
Para a decomposição do Custo de Construir, adicionalmente às informações levantadas, definiuse como principal parâmetro o CUB médio Brasil R8-N, obtido através do SINDUSCON-MG, que
representa a construção residencial familiar padrão normal de oito andares.
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Estrutura de Valor Típica da Construção
R$/m²
1.700

Considerações

937

 O custo de construção foi
baseado no CUB R8-N que
representa a construção
residencial multifamiliar
padrão normal de 8 andares

435

Material

502

Mão de obra,
equipamento e
administração
Faturamento da
Construtora
R$ 1.265 / m2

153
430

Tributo Federal visível

117
Custo de
Construir

Construção
base CUB 2
médio Brasil

Fundação1

Margem
Bruta

 O ISS não foi considerado
por não ser um tributo federal
– tomado como base 5% alíquota mais comum nas
grandes capitais

63

PIS/Cofins

 Os custos com fundação
variam conforme
características do terreno e
não do tipo de imóvel – com
base em entrevistas, foi
assumido como 9% do Custo
de Construir

ISS

Nota:

1 – Mesmo que terceirizado, o custo com tributos federais com subcontratadas para trabalhos de fundação podem ser abatidos do PIS e Cofins da construtora
2 – Custo Unitário Básico da Construção Civil
Fonte: ABNT NBR 12721, CBIC (Câmara Brasileira de Indústria e Construção), SINDUSCON – MG, Construtoras entrevistadas, Relatórios de Mercado, Análises Booz & Company

Analisando esta composição do Custo de Construir, é possível identificar o tributo federal visível
no valor de R$ 117/m² que incide sobre o faturamento da construtora. Esta, em uma obra típica,
adquire os materiais de construção em nome de seu cliente e os fatura diretamente ao cliente final.
Isto é feito justamente para evitar a dupla tributação e o acúmulo de tributos federais (incidência de
PIS e COFINS sobre IPI e a não compensação plena destes créditos).
Para verificar o impacto dos demais tributos e dos encargos trabalhistas, fez-se necessário um
aprofundamento dos componentes do CUB médio Brasil. Este foi calculado utilizando a metodologia
desenvolvida pelo SINDUSCON-MG, onde se pondera o CUB dos estados considerados como mais
significativos por sua representatividade no mercado, chegando-se a um valor de R$ 937/m².
CUB - Brasil 1

CUB - Estados

R$/m²

R$/m² - dez/2011

937

1.102
939

886

842

951

940

920
766

755

CUB
médio
Brasil

1.128

1.076

823

996 980

883 877
813

955

947
851

793

AL AM BA CE DF ES GO PB MA MG MS MT PA PE PR RJ RO RS SE SP SC
Participação
Relativa2

1,9

2,1 5,5

3,3

5,5

1,0

3,7

1,5

2,0

6,5

3,0

2,0

0,9

2,0

7,0

5,5

2,0

6,4

1,4 25,3 2,0

Nota:

1- A definição dos 21 Sinduscon’s representativos e peso de ponderação seguiu o critério definido pelo Sinduscon-MG utilizando o padrão R8-N quando disponível ou o padrão construtivo mais
próximo do Sinduscon estadual, seguindo a metodologia do cálculo do CUB Brasil. A ponderação foi utilizada com quatro casas decimais
2- O total da participação relativa é de 90,5, conforme metodologia do cálculo do CUB Brasil
Fonte: ABNT NBR 12721, CBIC (Câmara Brasileira de Indústria e Construção), SINDUSCON – MG, Análises Booz & Company
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Foram analisados cada um dos principais componentes do CUB conforme a tabela abaixo:
Composição
do CUB

Valor
(R$/m2 )

Metodologia Utilizada e Premissas Adotadas
 O custo de materiais do CUB Brasil não apresentava a segmentação necessária para o cálculo da
cumulatividade de tributos indiretos – não especificava o custo de cada um dos itens que o compõe

434,58
(46,4%)

Material

 Levantou-se o custo de cada um dos itens para os 21 Sinduscon’s e ponderou-se pela
representatividade de cada um deles
 Com o custo de cada um dos itens, pode-se identificar as principais cadeias que foram analisadas

Mão de Obra

462,05
(49,3%)

 No cálculo do custo de mão de obra, utilizou-se o custo de cada um dos 21 Sinduscon’s
ponderados pela sua representatividade. A definição dos 21 Sinduscon’s representativos e peso de
ponderação seguiu o critério definido pelo Sinduscon-MG, que é o responsável pelo cálculo do CUB
Brasil
 Para o cálculo do impacto dos encargos sobre a Folha de Pagamentos, utilizou-se como parâmetro
a distribuição entre salário, benefícios e encargos do Sinduscon-MG, sendo excluídas as
peculiaridades do sindicato local

Despesas
Administrativas

35,82
(3,8%)

 Entre outras despesas, engloba salários, benefícios e encargos de engenheiros – na metodologia
do CUB, não existe uma métrica que possibilite a segregação desta despesa e dada a sua baixa
representatividade, este tópico não foi aprofundado

Equipamento

4,30
(0,5%)

 Locação de Betoneira 320 l – devido à baixa representatividade, este tópico não foi aprofundado

936,75
(100,0%)
Fonte: ABNT NBR 12721, CBIC (Câmara Brasileira de Indústria e Construção), SINDUSCON – MG, Análises Booz & Company

Análise Elo Final
Primeiro analisou-se o tributo contido nos materiais de construção que fazem parte dos valores
pagos no fornecimento desses materiais de construção. Para tanto se fez necessário o levantamento
das alíquotas de IPI, PIS e COFINS incidentes em cada um destes materiais, que totalizaram cerca de
R$ 44/m2 ou 10,0% do custo com materiais de construção, como apresentado nas duas tabelas a
seguir:
Grupo

Custo de
Cofins Materiais CUB
Brasil (R$/m2)

Tributos
Federais
(R$/m2)

IPI 1

PIS

Concreto FCK=25 MPa m³

0%

1,65%

7,60%

59,85

5,54

Telha ondulada fibrocimento 6 mm m²

0%

1,65%

7,60%

2,04

0,19

Item Considerado no CUB

Cimento

Cerâmica

Vergalhão

Químicos

Cimento CPE-32 saco 50kg saco

0%

1,65%

7,60%

24,72

2,29

Bloco de concreto 19x19x39cm unidade

0%

1,65%

7,60%

1,71

0,16

Bacia sanit. branca c/ cx. acoplada 6 L unidade

0%

1,65%

7,60%

7,54

0,70

Placa cerâmica (azulejo) 15x15cm 1ª linha PEI II m²

0%

1,65%

7,60%

42,51

3,93

Bloco cerâmico p/ alv vedação 9x19x19cm milheiro

0%

1,65%

7,60%

29,24

2,70

Aço CA-50 Ø 10 mm kg

0%

1,65%

7,60%

70,00

6,48

Tinta látex branca PVA

0%

1,65%

7,60%

16,32

1,51

Chapa compensado plastificado 18mm m²

0%

1,65%

7,60%

38,96

3,60

Emulsão asfáltica c/elastômero p/ imperm. kg

0%

1,65%

7,60%

10,28

0,95

PVC

Tubo PVC-R rígido p/ esgoto Ø 150 mm

0%

1,65%

7,60%

11,84

1,10

Vidro

Vidro liso transparente 4 mm c/ massa m²

0%

1,65%

7,60%

5,54

0,51

Nota: 1- IPI calculado segundo a regulamentação vigente em maio/12
Fonte:
ABNT NBR 12721, Tabela TIPI, CBIC (Câmara Brasileira de Indústria e Construção), SINDUSCON – MG, Análises Booz & Company

(cont.)
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Grupo

Item Considerado no CUB
Placa de gesso p/ forro s/ colocação m²

Mineração Brita 2 m³

IPI 1

PIS

5%

1,65%

Custo de
Cofins Materiais CUB
Brasil (R$/m2)
7,60%

Tributos
Federais
(R$/m2)

2,87

0,41

0%

1,65%

7,60%

1,94

0,18

Areia média lavada m³

0%

1,65%

7,60%

11,24

1,04

Porta

Porta lisa p/ pintura 3,5x70x210cm unidade

0%

1,65%

7,60%

11,48

1,06

Pedra

Bancada de pia de mármore 2x0,6x0,02cm unidade

0%

1,65%

7,60%

5,61

0,52

Janela de correr 2 folhas 1,2x1,2 m m²

0%

1,65%

7,60%

9,57

0,89

Esquadrias correr 4 folhas al. 2,0x1,4m m²

0%

1,65%

7,60%

24,70

2,28

Fechadura, tráfego moderado acab. cromo unidade

0%

1,65%

7,60%

2,26

0,21

Disjuntor tripolar 70 A unidade

10%

1,65%

7,60%

11,48

2,21

Registro de pressão cromado Ø=1,27cm unidade

0%

1,65%

7,60%

8,31

0,77

Fio cobre anti-chama isol. 750 V 2,5 mm²

10%

1,65%

7,60%

18,69

3,60

Tubo de ferro galv. c/ costura Ø 2 1/2" m

5%

1,65%

7,60%

5,88

0,84

434,58

43,67

Alumínio

Metais

Totalizando

Nota: 1- IPI calculado segundo a regulamentação vigente em maio/012
Fonte:
ABNT NBR 12721, Tabela TIPI, CBIC (Câmara Brasileira de Indústria e Construção), SINDUSCON – MG, Análises Booz & Company

Já para o cálculo dos encargos trabalhistas, foram adotadas definições distintas daquelas adotadas
pelos SINDUSCONs. A tabela a seguir exemplifica as principais diferenças entre a metodologia do
SINDUSCON e a adotada no estudo:

Comparativo de Padrão de Custo de Salário e Encargos Trabalhistas
(% do salário base hora)
Parâmetro

Sinduscon

Adotado no estudo

Previdência Social

20,00%

20,00%

Sesi, Sebrae, Senai, Seconci, FNDE, SAT e INCRA

10,00%

10,00%

FGTS

8,00%

8,00%

GRUPO 1 - TOTAL

38,00%

38,00%

Férias, Feriados, Descanso Semanal Remunerado

32,41%

-

13 Salário

11,18%

-

1/3 Constitucional de Férias

3,72%

-

Outros 1

21,40%

-

GRUPO 2 - TOTAL

68,71%

N/A

Multa Fundiária
Incidência de I no II

5,10%

-

26,11% 2

26,11% 2

GRUPO 3 – Outros - TOTAL

31,21%

N/A

TOTAL (1+2+3)

137,92%

64,11%

Equipamento de Proteção Individual

1,52%

-

Outros Benefícios

26,73%

-

TOTAL

166,17%

64,11%

Nota:

1- Constitui aviso prévio, enfermidades, acidentes de trabalho, adicional noturno e licença paternidade;
2- 38,00% x 68,71% (dos quais 5,50% são referentes ao FGTS - 8 / 38 x 26,11%)
Fonte: ABNT NBR 12721, Sinduscon-MG, Análises Booz & Company
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Para se calcular o conteúdo de encargos na construção, partiu-se do conteúdo de mão de obra no
CUB médio Brasil (R$ 462 / m2) e aplicou-se sobre este valor o fator de encargos e benefícios médio
dos SINDUSCONs (1 + 1,6617 = 2,6617) conforme descrito na tabela acima. Com base neste valor,
utilizando o custo de encargos trabalhistas e FGTS de 64,11%, chega-se ao valor total de R$ 111/m², ()
dos quais R$ 23/ m² são referentes ao FGTS.
Encargos Trabalhistas e FGTS no Custo de Construir
(R$/ m2)
462,05

Totalizando R$ 111,29/m²
(64,11% do salário base hora)

288,46

23,43
87,86
173,59

Mão de Obra no CUB

Encargos e Benefícios
(Sinduscon)

Salário Base Hora
do Sinduscon1

Encargos Considerados

FGTS

Nota: 1 – R$ 462,05 ÷ (1+ 1,6617)
Fonte: Entrevistas com empresas do setor, CBIC (Câmara Brasileira de Indústria e Construção), SINDUSCON – MG, Análises Booz & Company

Para uma fundação simples que necessite na sua maior parte apenas de movimentação de terra, o
principal componente de custo seria o aluguel ou despesa com máquinas operatrizes. Cotações de
mercado indicam que o custo com operador representa 37% do aluguel de uma máquina. Adotando
os mesmos parâmetros do CUB para esta mão de obra, chega-se a quase R$ 14/m2 de encargos e
FGTS na fundação. Vale a pena lembrar que eventuais PIS e COFINS incidentes em um aluguel de
máquinas podem ser abatidos do PIS e COFINS pagos pela construtora quando esta faturar ao cliente
final.
Adicionalmente, pode-se levar em conta o PIS e COFINS incidentes sobre os juros pagos nos
eventuais empréstimos bancários da construtora. Estimando que cerca de 20% da margem bruta de
uma construtora é composta de despesas financeiras, chega-se a outros R$ 4/m2 de tributos
“escondidos”.

22

Outros Encargos Trabalhistas e FGTS no Custo de Construir
Fundação

Custos Financeiros e Margem

(R$ / m2)

(R$ / m2)
430
Custo
Financeiro

86
4,65% de
PIS/Cofins2

Totalizando
R$ 13,53/m²

R$ 4,00 / m²

Encargos

153
Operador
de Máquina

56

Máquina

97

64,11% do
salário base 1
em FGTS e
Encargos

R$ 10,68 / m²

Média de custo financeiro sobre
margem bruta de construtoras
observadas – 20%

FGTS

R$ 2,85 / m²

Margem
Líquida
e Despesas

Fundação

344

Margem Bruta
da Construtora

Nota: 1 – R$ 56 ÷ (1+ 1,6617)
2 – Considerando alíquota incidente sobre bancos comercias de 4,65% (Lei no 10.637, de 2002 e da Lei no 10.833, de 2003)
Fonte: Entrevistas com empresas do setor, Cotação de mercado de retroescavadeira a R$ 14.500/mês incluindo operador com salário de R$ 2.000/mês, Demonstrações financeiras de construtoras
publicadas no D.O.S.P. e Goldman Sachs

Análise Elo -1
Para a análise dos impactos dos tributos “escondidos” e encargos trabalhistas no elo -1 da cadeia
da construção civil aprofundou-se nos quatro grupos de materiais mais representativas no material
de construção, Cimento, Cerâmicos, Vergalhão e Químicos, que juntos somam 69,8% do custo de
material do CUB.
Composição dos Materiais – CUB Brasil
R$/m²
434,58

69,8% do custo de material do CUB

131,41

65,56
70,00
79,29
88,32
Cimento

Cerâmicos

Vergalhão

Químicos

Outros Grupos 1

TOTAL
Materiais

Nota:
1 – Ferragens, alumínio, mineração, plásticos, madeiras, vidro – O cálculo do impacto dos tributos nos Outros Grupos foram extrapolados com base nos quatro grupos principais
Fonte: Entrevistas com empresas do setor,
CBIC (Câmara Brasileira de Indústria e Construção), SINDUSCON – MG, Análises Booz & Company
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Na análise da estrutura de custos de cada uma das cadeias, utilizou-se como referência estudos de
Sindicatos, além de informações financeiras públicas de empresas representativas, como do Sindicato
Nacional da Indústria de Cimentos (SNIC) e a Associação Brasileira da Indústria Química
(ABIQUIM). Adicionalmente, para a cadeia do Vergalhão, utilizou-se um estudo realizado pela Booz
& Company para o IABr em 2010.
Estrutura de Custos Típicas
% do Faturamento Líquido
100,0%

100,0%

100,0%

14,2%

21,7%

32,3%

100,0%
13,7%

Outras Despesas,
Custo Financeiro e Margem

75,8%

Matéria-Prima

49,7%
53,7%
52,9%

14,6%
9,7%

Fonte:

7,3%
7,5%

21,5%

Cimento

Cerâmicos

14,9%
Vergalhão

5,5%
5,0%
Químicos

Bens de Uso
e Consumo

Custos cuja tributação
não geram créditos

Mão de Obra

Custo com mão de
obra para cálculo
dos encargos

ABIQUIM, SNIC, Relatório Anual de Companhias, Análises Booz & Company

Com a estrutura de custos de cada cadeia, estimou-se o impacto dos tributos “escondidos”, com
base em uma alíquota de PIS/COFINS de 9,25% incidentes sobre os bens e serviços de uso e
consumo.
Na cadeia de Cimento, por exemplo, aplicando-se a alíquota de 9,25% sobre Bens de Uso e
Consumo, que representam 7,3% da estrutura de valor típica, identificamos um montante de R$ 0,60
/m2 de tributos “escondidos”.
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Cálculo dos Encargos e Tributos “Escondidos” em Cimento

R$ 88,32 /m²

Estrutura de Valor Típica

Efeito do Elo -1

% do Faturamento Líquido

R$/m² do CUB

100,0%

Outras Despesas, Custo
Financeiro e Margem

Custos cuja tributação não geram
créditos
(assumindo 9,25% de alíquota)

32,3%

Tributos “escondidos”

R$ 0,60 / m²

+
Encargos Trabalhistas Totais

R$ 1,41 / m²

Matéria-Prima

Custos calculados com base em
estudo do SNIC indicando que
encargos trabalhistas representam
1,6% do preço do cimento

52,9%

Encargos

R$ 1,09 / m²
FGTS

R$ 0,32 / m²

Bens de Uso e Consumo
Mão de Obra

7,3%

=

7,5%
Cimento

R$ 2,01 / m²
Fonte:

Demonstrativos Financeiros de empresas do setor, Análises Booz & Company

Para a análise dos encargos trabalhistas, utilizou-se um estudo publicado pelo SNIC, que define
que os encargos trabalhistas representam 1,6% do preço do cimento. Aplicando esta alíquota,
chegamos a um montante total de R$ 1,41 /m2, sendo R$ 0,32 /m2 destes correspondentes ao FGTS.
Participação Total dos Tributos no Preço do Cimento
Custos diretos
Custos indiretos
Custos financeiros
Remuneração do
investimento

Preço do Cimento

Participação dos Tributos
PIS/COFINS
Outros Impostos

Encargos
Trabalhistas

12,0%

21,6%

4,2%
7,6%

61,6%

1,6%
sobre o
preço do
cimento

IRPJ/CSLL

38,4% Tributos

54,7%

ICMS

Nota:
Fonte:

Encargos trabalhistas: 8% FGTS, 27% Demais Encargos totalizando 35% da base salarial
Sindicato Nacional da Indústria do Cimento, Análise Booz & Company

O mesmo exercício foi feito com o demais grupos, Cerâmico, Vergalhão e Químicos, conforme os
quadros abaixo. Para estimar os encargos trabalhistas, foram utilizados dados disponíveis nas
Demonstrações de Valor Adicionado das Empresas e o Estudo da Booz & Company para o IABr com
o impacto do custo com encargos na fabricação de vergalhões.
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Cálculo dos Encargos e Tributos “Escondidos” em Cerâmicos

Estrutura de Valor Típica1

Efeito do Elo -1
R$ 79,29 /m²

% do Faturamento Líquido

R$ / m² do CUB

100,0%
Outras Despesas, Custo
Financeiro e Margem

14,2%

Custos cuja tributação não geram
créditos
(assumindo 9,25% de alíquota)

Tributos “escondidos”

R$ 1,07 / m²

+
Matéria-Prima

Encargos Trabalhistas Totais

49,7%

R$ 4,08 / m²

Bens de Uso e Consumo

14,6%

Parâmetros do Demonstrativo de
Valor Adicionado (% do Fat. Líq.)
• FGTS: 1,1%
• INSS e demais encargos: 4,0%

Encargos

R$ 3,19 / m²
FGTS

R$ 0,89 / m²

Mão de Obra1

21,5%

=
Cerâmicos
R$ 5,15 / m²
Nota:
Fonte:

1 – Incluem benefícios sobre os quais não incidem encargos trabalhistas (ex. plano de saúde)
Demonstrativos Financeiros de empresas do setor, Análises Booz & Company

Cálculo dos Encargos e Tributos “Escondidos” em Vergalhão
Estrutura de Valor Típica1
% do Faturamento Líquido
100,0%
Outras Despesas, Custo
Financeiro e Margem

21,7%

R$ 70,00 /m²

Custos cuja tributação não geram
créditos
(assumindo 9,25% de alíquota)

Efeito do Elo -1
R$/m² do CUB

Tributos “escondidos”

R$ 0,63 / m²

+
Encargos Trabalhistas Totais

Matéria-Prima

R$ 2,52 / m²

53,7%
Parâmetros do Demonstrativo de
Valor Adicionado (% do Fat. Líq.)
• FGTS: 0,8%
• INSS e demais encargos: 2,8%

Bens de Uso e Consumo

9,7%

Mão de Obra1

14,9%

Encargos

R$ 1,96 / m²
FGTS

R$ 0,56 / m²

=

Vergalhão
R$ 3,15 / m²
Fonte:

Demonstrativos Financeiros de empresas do setor, Análises Booz & Company

No setor de Químicos, seguindo o mesmo racional adotado aos demais, identificou-se R$ 0,33 /m2
de tributos “escondidos”. Já para a análise dos e encargos trabalhistas utilizou-se como referencia a
estrutura de custos de mão de obra típica do setor publicado pela ABIQUIM, totalizando R$ 0,72/m2,
sendo R$ 0,56 /m2 destes de FGTS.
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Cálculo dos Encargos e Tributos “Escondidos” em Químicos
Estrutura de Valor Típica1
100,0%
Outras Despesas, Custo
Financeiro e Margem

13,7%

Efeito do Elo -1

R$ 65,56 /m²

% do Faturamento Líquido

R$/m² do CUB

Custos cuja tributação não
geram créditos
(assumindo 9,25% de alíquota)

Estrutura de Mão de Obra Típicas 2
% do Custo Total de Mão de Obra

75,8%

R$ 0,33 / m²

+
Encargos Trabalhistas Totais

Encargos1

Matéria-Prima

Tributos “escondidos”

R$ 0,72 / m²

22%
48% Salários
Benefícios 12%

Encargos

R$ 0,56 / m²
FGTS

Bens de Uso e Consumo
Mão de Obra

5,5%
5,0%

Outros pagamentos
em dinheiro

Químicos

18%

R$ 0,16 / m²

=
R$ 1,05 / m²

Nota:
Fonte:

1 – Inclui FGTS
2 – De estudo da ABIQUIM
Demonstrativos Financeiros de empresas do setor, ABIQUIM, Análises Booz & Company

Análise Elo -2
No elo -2 foram analisadas as cadeias da sucata e da energia elétrica, principais itens de custo do
Vergalhão, representando 82% e 18%, respectivamente. A estrutura das cadeias foi definida com base
em estudos do SINDINESFA e informações financeiras públicas de empresas do setor.
Utilizando como parâmetro para 9,25% de PIS/Cofins, calculou-se R$ 0,06 /m2 de tributos
“escondidos” para Sucata e R$ 0,11/m2 para Energia. Já utilizando os parâmetros de Padrão de Custo
de Salário e Encargos Trabalhistas, previamente apresentados, identificou-se R$ 0,77 /m2 para Sucata,
sendo deste R$ 0,22 /m2 de FGTS e R$ 0,08 /m2 para Energia, sendo deste R$ 0,02 /m2 de FGTS.
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Cálculo dos Encargos e Tributos “Escondidos” em Sucata e Energia (Elo -2)
Elo -1 da Cadeia
Custos de Produção - Vergalhão
% do Faturamento Líquido

Elo -2 da Cadeia

Efeito do Elo -2

Custos de Produção Sucata e Energia

R$ / m² do CUB

% do Faturamento Líquido

Tributos “escondidos”

100,0%
Outras Despesas,
Custo Financeiro
e Margem

100%
3%

Outras Despesas,
Custo Financeiro
e Margem

83%

Matéria Prima

21,7%

12%

2%

Mão de Obra

18%

Mão de Obra

14,9%

R$ 0,55 / m² encargos
R$ 0,22 / m2 FGTS

=
R$ 0,83 / m²

100%

9,7%

+
Encargos trabalhistas resultantes do

Sucata

53,7%

Bens de Uso
e Consumo

R$ 0,06 / m²

Custo com mão de obra para
cálculo dos encargos (% do Fat. Líq.)
• FGTS: 0,7%
• INSS e demais encargos: 1,8%

Bens de Uso
e Consumo

82%

Matéria-Prima

Custos cuja tributação não geram
créditos
(assumindo 9,25% de alíquota)

Outras Despesas,
Custo Financeiro
e Margem

35%

Custos cuja tributação não geram
créditos
(assumindo 9,25% de alíquota)

Tributos “escondidos”

Custo com mão de obra para
cálculo dos encargos (% do Fat. Líq.)
• FGTS: 0,3%
• INSS e demais encargos: 0,9%

Encargos trabalhistas resultantes do

R$ 0,11 / m²

+

Matéria Prima
43%

Bens de Uso
e Consumo

18%
5%

Custo do Vergalhão

Mão de Obra

R$ 0,06 / m² encargos
R$ 0,02 / m2 FGTS

Energia

=
R$ 0,19 / m²

Fonte:

SINDINESFA (Sindicato do Comércio Atacadista de Sucata Ferrosa e Não Ferrosa do Estado de São Paulo-SP), Entrevistas com empresas do setor, Análises Booz & Company

Resumo – Construção Civil
Em resumo, os tributos acumulados no Custo de Construir totalizam R$ 278/m2 (R$ 307/m2 com
FGTS), o equivalente a 16,4% (18,1% com FGTS) do Custo de Construir.
Sumário de Encargos Trabalhistas e Tributos “Escondidos”
(R$ / m²)
Elo da
Cadeia

Elo final

Tributos
Visíveis

160,71

Tributos
“Escondidos”

Encargos
Trabalhistas

1.700
FGTS

4,00

98,54

26,28

Elo -1

3,77

9,76

2,78

Cimento

0,60

1,09

0,32

Cerâmicos

1,07

3,19

0,89

Vergalhão

0,63

1,96

0,56

Químicos

0,33

0,56

0,16

Outros1

1,14

2,96

0,84

Elo -2

0,17

0,61

0,24

Sucata

0,06

Energia
TOTAL
TOTAL ACUMULADO

160,71

0,55

0,22

0,11

0,06

0,02

7,94

108,91

29,30

277,56

18,1%

161
(9,5%)

Tributos
Federais
Visíveis

8
(0,5%)

Tributos
Federais
"Escondidos"

109
(6,4%)

1.393
(81,9%)

29
(1,7%)

Encargos
Trabalhistas
FGTS
Outros Custos

Custo Médio de Construir

Nota: 1 – Calculado extrapolando os demais grupos
Fonte:
Entrevistas com empresas do setor, CBIC, IBGE, Balanços de empresas públicas e Análise Booz & Company

Com base no valor do PIS/Cofins e premissas agregadas, é possível estimar também o ICMS e o
ISS “escondidos”:
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Com estes valores, chega-se ao montante de tributos acumulados total na construção civil:
Total Acumulado de Tributos sobre o Faturamento e Encargos Trabalhistas
% do Custo de Construir
“Escondidos” e
Encargos

Visíveis

Total Acumulado3

Tributos Federais1

0,5%

9,5%

10,0%

Encargos Trabalhistas2

6,4%

0,0%

6,4%

6,9%

9,5%

16,4%

Tributos Municipais (ISS)4

0,0%

3,7%

3,7%

Tributos Estaduais (ICMS)4

0,1%

4,6%

4,7%

7,0%

17,8%

24,8%

Cadeia

TOTAL

TOTAL GERAL

Nota:

Fonte:

1 – Inclui PIS, Cofins e IPI
2 – Inclui INSS, Sistema S, FNDE e INCRA e não inclui FGTS
3 – Inclui tributos incidentes sobre os materiais de construção faturados diretamente ao cliente final sem passar pela construtora, não inclui regime especial da Lei nº 10.931, de 2004 por serem
benefícios para a incorporadora
4 – Calculado de forma agregada, incluindo os tributos visíveis e assumindo premissas de 70% de serviços e 30% de bens de uso e consumo em todas as cadeias
Entrevistas com empresas do setor, CBIC, IBGE, Balanços de empresas públicas e Análise Booz & Company
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Finalmente, os tributos “escondidos” e encargos incidentes sobre o CUB causam um impacto,
isoladamente, da ordem de 11%.

Estudo dos Encargos Trabalhistas e Tributos Federais “Escondidos” no CUB Médio do Brasil
R$ / m2
Objetivo da mudança na
base de cálculo: Uso de uma
referência reconhecida como
indicador dos custos de
construção civil com o Cálculo
sobre o CUB diretamente
sem fundação e margem da
construtora

937
2
(0,2%)

4
(0,4%)

1
(0,1%)

Tributos Municipais (ISS)
Tributos Estaduais (ICMS)

98
(10,5%)

Tributos Federais

11,2%

Encargos Trabalhistas 1
Custo e Margem

832
(88,8%)

Custo Unitário Básico da Construção (CUB R8N)

Nota:
Fonte:

1 - Não inclui FGTS
Entrevistas com empresas do setor, CBIC, IBGE, Balanços de empresas públicas e Análise Booz & Company
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Máquinas e Equipamentos
Para a análise do impacto de encargos sobre folha de salários e tributos acumulados no setor de
Máquinas e Equipamentos, pela não identificação de um de um produto representativo, utilizou-se
como parâmetro a Receita Líquida Total do setor de R$ 51,6 bilhões, publicada pela Associação
Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ).
Receita Total do Setor

Setores Incluídos
 Ar comprimido e gases

 Motores e grupo geradores

 Bombas e motobombas

 Máquinas rodoviárias

 Máquinas e equipamentos para
cimento e mineração

 Projetos e equipamentos pesados

 Equipamentos navais e de offshore

ICMS
PIS/COFINS/IPI

2

63,0
7,0
4,4 (11%)
(7%)

Tributos
indiretos totais

 Transmissão mecânica

 Fornos e estufas industriais

 Fabricantes de vedações

 Ferramentarias e modelações

 Válvulas industriais

 Equipamentos para ginástica
 Equipamentos hidráulicos,
pneumáticos e automação industrial
 Máquinas e acessórios para
indústria do plástico

R$ bilhões

 Máquinas, equipamentos e
instrumentos para controle de
qualidade, ensaio e medição

 Equipamentos de irrigação

1

51,6
(82%)

 Indústria de equipamentos para
saneamento básico e ambiental
 Guindastes

Receita Líquida
(base de cálculo
dos impostos)

 Máquinas - ferramenta e sistemas
integrados de manufatura
 Equipamentos para movimentação e
 Máquinas e implementos agrícolas
armazenagem de materiais
 Máquinas e acessórios têxteis
 Máquinas e equipamentos gráficos

 Máquinas para a indústria alimentícia,
farmacêutica e refrigeração industrial
 Máquinas e equipamentos para
madeira

Máquinas e
Equipamentos

Nota:

1 – A Receita Total do setor conforme tabelas 1.5 e 1.7 do Estrutura do valor da transformação industrial das empresas industriais – ABIMAQ 2009;
2 – ICMS está fora do escopo
Fonte: PIA, ABIMAQ, Análises Booz & Company

É importante ressaltar que, como os impostos pagos na aquisição de Máquinas e Equipamentos
do setor são recuperados e o IPI não é expressivo, não foram incluídos IPI, PIS e COFINS como
tributos acumulados.
Racional para Não Incluir o IPI, o PIS e a Cofins como Tributo Acumulado em Máquinas e Equipamentos
PIS e Cofins
 A Lei 10.637/2002 e 10.833/2003 define o
desconto de créditos de PIS e da Cofins para
máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, destinados à
locação a terceiros ou à utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de
serviços – créditos seriam compensados em um
prazo de até 48 meses ou segundo a
depreciação do ativo
 A Lei 12.546/2011 reduziu o prazo de
compensação destes créditos dos 48 meses
previstos originalmente para imediato a partir de
julho de 2012
Praticamente 100%
recuperados confirmado
em entrevistas com
empresas do setor

IPI
 Quase totalidade dos produtos com alíquota
de IPI igual a 0%
 A desoneração do IPI vem sendo
implementada pelo governo federal desde
2004
 A partir de 2006, a maioria destes bens
passaram a contar com alíquota zero (decreto
5.468, de 16/06/05) – exceto equipamentos
que, segundo a Receita, também têm uso
doméstico
 O Decreto 7.600/11 prorrogou até o final de
2012 a desoneração destes produtos

Fonte: ABIMAQ, Legislação Tributária, Análises Booz & Company
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Os dados da ABIMAQ permitem avaliar a estrutura de custo do setor como um todo,
identificando o montante pago em bens e serviços de uso e consumo, encargos trabalhistas, FGTS e
benefícios. Desta forma foi possível identificar que os encargos trabalhistas representam 4,2%, dos
quais 1,1% se referem a FGTS, e os tributos “escondidos” respondem por 1,7% da mesma base.
Cálculo dos Encargos e Tributos “Escondidos” em Máquinas e Equipamentos
Estrutura de Valor Setorial
Máquinas e Equipamentos 1

Efeito do Elo Final
% do Faturamento Líquido

% Faturamento Líquido
Outras Despesas,
Custo Financeiro
e Margem

100,0%
13,5%

Tributos “escondidos”

Custos cuja tributação não
geram créditos
(assumindo 9,25% de alíquota)

1,7%

+
Peças e Subsistemas

47,9%
Encargos Trabalhistas Totais

Encargos Trabalhistas

4,2%

% do Custo de Mão de Obra1

Benefícios

Bens de Uso e Consumo

18,8%

FGTS
INSS e Encargos

Mão de Obra

19,8%

Encargos

3,1%

12,7%
5,6%

FGTS

1,1%

15,6%
66,1%

Máquinas e
Equipamentos

Salários

=
5,9%

Nota:
1 - Dados diretos do PIA 2010 para Máquinas e Equipamentos
Fonte: Entrevistas com empresas do setor, IBGE PIA 2010, ABIMAQ, Análises Booz & Company

Análise Elo -1
O componente principal da categoria de custo do setor de Máquinas e Equipamentos é a de Peças
e Subsistemas, ou seja, matérias-primas da indústria, que representa 47,9% da base. Esta categoria
pode ser subdividida em sete principais grupos conforme o quadro abaixo:
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Estrutura de Valor Setorial
Máquinas e Equipamentos 1

Distribuição dos Principais Grupos

% Faturamento Líquido
Outras Despesas,
Custo Financeiro
e Margem

100,0%

Materiais auxiliares
de fabricação

13,5%

Diversos

Peças e Subsistemas

47,9%

Estruturais

6,5%

8,4%

21,3%

Subsistemas
eletrônicos 12,3%

19,8%

Bens de Uso
e Consumo

18,8%

Mão de Obra

19,8%

15,2%
Subsistemas
elétricos

Subsistemas
mecânicos

16,5%
Subsistemas
hidraúlicos e
pneumáticos

Máquinas e
Equipamentos
Nota: 1- Matéria Prima inclui subsistemas adquiridos prontos
Fonte: Entrevistas com empresas do setor, IBGE PIA 2010, ABIMAQ, Análises Booz & Company

As cadeias de cada um dos Principais Grupos de matéria prima do setor de Máquinas e
Equipamentos foram analisadas com base em seus principais insumos, ou seja, nas variedades de
produtos do elo imediatamente anterior da cadeia produtiva, como indicado na tabela abaixo:
Principais Famílias de Insumos em Máquinas e Equipamentos
Família de Insumos

Exemplo de Insumos

Estruturais

Fundidos, forjados, laminados, caldeiraria

Subsistemas mecânicos

Redutores, rolamentos, guias, fusos, correias, eixos, motores,
combustão

Subsistemas hidráulicos e
pneumáticos

Conexões, tubulações, vedações, lubrificação

Subsistemas elétricos

Motores, controles, componentes, painéis

Subsistemas eletrônicos

Servomotores, CLPs, CNC, sensores

Diversos

Usinagem, terceiros, plásticos, carenagem

Materiais auxiliares de fabricação

Energia, lubrificantes, ferramentas

Fonte: Entrevistas com empresas do setor, IBGE PIA 2010, ABIMAQ, Análises Booz & Company

Para cada um dos Principais Grupos analisou-se sua estrutura de custos, com base no
Demonstrativo de Valor Adicionado publicados e entrevistas realizadas com empresas (veja quadro
abaixo):
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Estrutura de Valor Típica das Famílias que Compõem os Insumos de Máquinas e Equipamentos
% do Faturamento Líquido
100,0%
2,8%

100,0%

100,0%

100,0%

7,4%

8,9%

10,0%

100,0%
0,7%

100,0%

100,0%

10,8%
29,4%

Outras Despesas,
Custo Financeiro
e Margem

42,6%

Matéria-Prima

22,7%

Bens de Uso
e Consumo

5,3%

Mão de Obra

39,0%
49,2%

47,9%
77,6%

77,8%

68,1%

32,2%

17,2%

18,4%

5,3%
14,1%
Estruturais

24,9%

23,5%

21,4%

Sub-sistemas
mecânicos

Sub-sistemas
hidraúlicos e
pneumáticos

Sub-sistemas
elétricos

5,9%

8,7%

15,8%

12,4%

Sub-sistemas
eletrônicos

Diversos

Usados no cálculo
dos tributos
“escondidos” e
encargos

Materiais
auxiliares de
fabricação

Fonte: Entrevistas com empresas do setor, ABIMAQ, Relatório Anual das Companhias, Análises Booz & Company

Em cada um deles, foi possível identificar, através dos Demonstrativos de Valor Adicionado, os
encargos trabalhistas, benefícios e FGTS contidos nestas famílias. Como resultado, o total desses
encargos representa 2,05% do faturamento líquido do setor de Máquinas e Equipamentos, sendo
0,46% referente ao FGTS (ver abaixo).
Peso do Grupo no Custo
de Material

Mão de Obra e Encargos
Trabalhistas1

% do Faturamento Líquido de
Máquinas e Equipamentos

% do Faturamento Líquido das Empresas

Encargos Trabalhistas –
Elo -1 da Cadeia1
% do Faturamento Líquido

Salário e Benefícios
FGTS

10,2%

TOTAL
Nota:
Fonte:

Estruturais

2,8%
0,8%

10,5%

9,5%

Sub-sistemas
mecânicos

7,9%

Sub-sistemas
hidraúlicos
e pneumáticos

7,3%

Sub-sistemas
elétricos

5,9%

Sub-sistemas
eletrônicos

4,0%

Diversos

9,4%

3,1%

Materiais
auxiliares
de fabricação

4,2% 0,8%
0,3%

14,1%Encargos (sem FGTS)

16,4%

1,3% 3,7%

18,1%

1,3% 4,1%

19,3%

0,9% 4,7%

2,7%
0,8%

12,3%

21,4%

2,5%
0,5%

23,5%

24,9%

15,8%

12,4%

5,3%

47,9%

FGTS

Encargos

Total

0,09%

0,29%

0,38%

0,12%

0,35%

0,47

0,10%

0,32%

0,42%

0,07%

0,34%

0,41%

0,05%

0,16%

0,21%

0,02%

0,10%

0,12%

0,01%

0,03%

0,04%

1,59%

2,05%

0,46%

1 – FGTS e Encargos calculados com base no demonstrado no Demonstrativo de Valor Agregado das Empresas ,
ABIMAQ, Relatório Anual das Companhias, Entrevistas com empresas do setor, Análises Booz & Company

Além disso, o impacto dos tributos “escondidos“ nos bens e serviços de uso e consumo juntos
representam 0,7% (ver abaixo).
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Bens de Uso e Consumo

Peso do Grupo no Custo
de Material
% do Faturamento Líquido de
Máquinas e Equipamentos

10,2%

TOTAL
Nota:
Fonte:

Tributos “Escondidos”–
Elo -1 da Cadeia1

% do Faturamento Líquido das Empresas

% do Faturamento Líquido
Bens de Uso e Consumo

Estruturais

9,5%

Sub-sistemas
mecânicos

7,9%

Sub-sistemas
hidraúlicos
e pneumáticos

7,3%

Sub-sistemas
elétricos

5,9%

Sub-sistemas
eletrônicos

4,0%

Diversos

3,1%

Materiais
auxiliares
de fabricação

5,3%

Total

0,05%
32,2%

0,28%

Custos cuja
tributação
não geram
créditos
(assumindo
9,25% de
alíquota)

18,4%

17,2%

5,9%

0,13%

0,12%
0,03%
0,03%

8,7%

0,07%

22,7%

47,9%

0,71%

1 – Os tributos “escondidos” foram calculados utilizando alíquota de PIS/Cofins de 9,25%
ABIMAQ, Relatório Anual das Companhias, Análises Booz & Company

Análise Elo -2
Para calcular o tributo “escondido” e os encargos no elo seguinte da cadeia de máquinas e
equipamentos, foi utilizado os itens estruturais, neste caso representado pela bobina a quente, como
proxy para os matérias primas dos subsistemas. Utilizando o mesmo raciocínio acima, e extrapolando
o resultado para as demais matérias primas, chega-se a 0,8% de impacto sobre o faturamento líquido
do setor de máquinas e equipamentos (ver abaixo).
Efeito do Elo -2

Matérias Primas

Peso do Grupo no Custo
de Material

% do Faturamento Líquido

% do Faturamento Líquido das Empresas

% do Faturamento Líquido de
Máquinas e Equipamentos
Tributos “escondidos”

10,2%

0,10%

77,8%

Estruturais

9,5%

Sub-sistemas
mecânicos

7,9%

Sub-sistemas
hidraúlicos
e pneumáticos

49,2%

7,3%

Sub-sistemas
elétricos

47,9%

5,9%

Sub-sistemas
eletrônicos

+

39,0%

Encargos Trabalhistas Totais

77,6%

Utilizando a
mesma estrutura
de custo e
conteúdo de
encargos e tributos
“escondidos” dos
itens estruturais
(BQ)

0,73%
Encargos

0,56%
FGTS

0,17%

TOTAL

Fonte:

4,0%

Diversos

3,1%

Materiais
auxiliares
de fabricação

47,9%

68,1%

=

42,6%
Matérias Primas

0,83%

ABIMAQ, Relatório Anual das Companhias, Análises Booz & Company
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Análise Elo -3
O impacto dos elos anteriores ao aço é pouco expressivo sobre o faturamento líquido do elo final.
Mesmo extrapolando o conteúdo de encargos e tributos “escondidos” para todas as matérias primas,
chega-se a um impacto total de 0,4% sobre o faturamento de máquinas e equipamentos.
Elo -2 da Cadeia

Elo -3 da Cadeia

Custos de Produção - Estruturais
% do Faturamento Líquido

100,0%

100,0%
Outras Despesas,
Custo Financeiro
e Margem

35,1%

Outras Despesas,
Custo Financeiro
e Margem

53,6%

Matéria Prima

35,9%
36% do
custo

6,3%

Mão de Obra

Fonte:

0,12%

+
Encargos Trabalhistas Totais

0,25%

Mão de Obra

19,4%

Encargos
Outras Despesas,
Custo Financeiro
e Margem

14% do
custo

Matéria Prima

83,0%

4,1%

0,17%
FGTS

Utilizando os
parâmetros do D.V.A.
(extrapolando para os
demais materiais)

0,08%

=

2,0%
Bens de Uso e Consumo

BQ como Representativo
das Matérias Primas
Nota:

Tributos “escondidos”

Custos cuja tributação
não geram créditos
(assumindo 9,25% de
alíquota e extrapolando
para os demais materiais)

Minério

40,5%

100,0%
3,0%

Bens de Uso
e Consumo

% do Faturamento
Líquido

Bens de Uso e Consumo
4,9%

Matéria-Prima

Efeito do Elo -3

2

Custo de produção de itens representativos
% do Faturamento Líquido

Mão de Obra

12,0%

0,37%

Sucata

1-FGTS calculado com base no Padrão de Custo de Salário e Encargos Trabalhistas
2-Principais matérias primas na fabricação da bobina a quente: Minério de ferro (36%), Carvão Importado (24%) , Sucata (14%) e demais (26%)
Relatório Anual das Companhias, SINDINESFA , Estudo Booz & Company sobre a tributação do Aço de 2010 e atualizado em 2012, Análises Booz & Company

Resumo – Máquinas e Equipamentos
Em resumo, encargos trabalhistas e tributos “escondidos” oneram em 8,0% (9,8% com FGTS) o
Faturamento Líquido de Máquinas e Equipamentos.
Sumário de Encargos Trabalhistas e Tributos “Escondidos”
(% Faturamento Líquido de Máquinas e Equipamentos)
Elo da
Cadeia

Elo final

Tributos
Visíveis

Tributos
“Escondidos”

-

Encargos
Trabalhistas

1,7%

3,1%

1,1%

0,7%

1,5%

0,4%

Estruturais

0,1%

0,3%

0,1%

Subsistemas mecânicos
Subsistemas hidráulicos e
pneumáticos
Subsistemas elétricos

0,3%

0,3%

0,1%

0,1%

0,3%

0,1%

0,1%

0,3%

0,1%

Subsistemas eletrônicos

0,0%

0,2%

0,0%

0,0%

0,1%

0,0%

0,1%

0,0%

0,0%

0,1%

0,6%

0,2%

0,1%

0,2%

0,1%

2,6%

5,4%

1,8%

Elo -1

Diversos
Materiais auxiliares de
fabricação
Elo -2

9,8%

2,6%

100%
Tributos
Federais
"Escondidos"

5,4%

Encargos
Trabalhistas

1,8%

FGTS

90,2%

Elo -3 – Anteriores ao Aço
TOTAL

100%

FGTS

-

TOTAL ACUMULADO

8,0%

Outros Custos

Custo Médio de
Aquisição de Máquina
e Equipamento

Fonte: Abimaq, Entrevistas com empresas do setor, Análises Booz & Company
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Com base no valor do PIS/Cofins e premissas agregadas, é possível estimar também o ICMS e o
ISS “escondidos .: .

Finalmente, o quadro abaixo totaliza o montante de tributos acumulados em Máquinas e
Equipamentos:
Total Acumulado de Tributos sobre o Faturamento e Encargos Trabalhistas
% do Faturamento Bruto do Setor de Máquinas e Equipamentos

Cadeia
Tributos

Federais1

Encargos Trabalhistas2
TOTAL

“Escondidos” e
Encargos

Visíveis3

Total Acumulado

2,2%

6,9%

9,1%

4,4%

0,0%

4,4%

6,6%

6,9%

13,5%

Tributos Municipais (ISS)4

0,5%

0,0%

0,5%

Tributos Estaduais (ICMS)4

0,9%

11,2%

12,1%

8,0%

18,1%

26,1%

TOTAL GERAL

Nota:

Fonte:

1 – Inclui PIS, Cofins e IPI
2 – Inclui INSS, Sistema S, FNDE e INCRA e não inclui FGTS
3 – Inclui tributos federais incidentes sobre os fabricantes de máquinas e equipamentos e aproveitados como créditos pelos adquirentes
4 – Calculado de forma agregada, incluindo os tributos visíveis e assumindo premissas de 70% de serviços e 30% de bens de uso e consumo em todas as cadeias
ABIMAQ, Relatório Anual das Companhias, Análises Booz & Company

Os tributos “escondidos” e encargos, isolados, chegam a 9,7% sobre o valor de aquisição líquido
de máquinas e equipamentos:
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Estudo dos Encargos Trabalhistas e Tributos Federais “Escondidos” em Máquinas e Equipamentos
% do Faturamento Líquido

Objetivo da mudança na
base de cálculo: Calcular o
impacto sobre o ativo
imobilizado das empresas
como igualar a eventual
máquina importada com o
Cálculo sobre o faturamento
líquido de impostos

100,0%
0,6%

1,0%

Tributos Municipais (ISS)
Tributos Estaduais (ICMS)

2,6%

Tributos Federais

9,6%
5,4%

Encargos Trabalhistas 1
Custo e Margem

90,4%

Custo Médio de Aquisição Líquido
de Máquinas e Equipament
Nota:
Fonte:

1 - Não inclui FGTS
ABIMAQ, Relatório Anual das Companhias, Análises Booz & Company
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