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Apesar disso, a atividade permanece acima do nível pré-pandemia e as perspectivas seguem positivas.

Custo BR, Custo RS e o tempo gasto para preparar e pagar impostos

Ano 23 ● Número 28 ● 12 de julho de 2021

Atividade industrial gaúcha caiu pelo terceiro mês seguido

Um dos números do Doing Business que mais chama atenção é o tempo que uma empresa gasta para 

preparar e pagar impostos no Brasil, 1.491 horas/ano, enquanto na média da OCDE gasta-se 155,7 

horas/ano.

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos
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No ano passado, entidades representativas do setor

produtivo, lideradas pelo Movimento Brasil

Competitivo (MBC), calcularam o chamado Custo

Brasil. A estimativa apontou que essa dificuldade

adicional de se produzir no Brasil, em comparação com

a média dos países da OCDE, está em R$ 1,5 trilhão. O

estudo chegou nesse resultado comparando o gap do

Brasil em relação à média dos demais países em

diversos aspectos que são decisivos para a

competitividade da economia.

Recentemente foi publicado o Doing Business

Subnacional Brasil 2021, que compara o ambiente de

negócios para empresas nacionais em 27 localidades

brasileiras com o de outras 190 economias. No Informe

Econômico do dia 21/06 apresentamos os detalhes do

estudo que apontou que o ambiente de negócios do Rio

Grande do Sul é o 22º colocado entre os estados

brasileiros.

Dos cinco grandes temas pesquisados pelo Doing

Business Subnacional, o RS ficou pior do que a média

nacional em três deles, quais sejam: Obtenção de

alvarás de construção (20º), Execução de contratos

(21º) e Registro de propriedade (24º). No caso de

Pagamento de impostos ficou próximo à média (12º) e

acima da média para Abertura de empresas (7º).

Vamos analisar com mais profundidade o item

“Pagamento de Impostos”, no qual o RS ocupou a 12ª

colocação entre os 27 entes federativos. Mesmo com a

boa colocação, existem componentes desse quesito em

que o RS ficou atrás da média nacional. No caso, o

tempo gasto, medido em horas por ano para pagar

impostos no RS foi de 1.501 horas, ante a média

nacional de 1.492,6 horas. Para chegar nessa média, o

Banco Mundial, responsável pelo cálculo, utiliza como

referência uma empresa industrial de médio porte. No

Brasil, a empresa faz entre 10 e 12 pagamentos de

impostos, variando conforme o nível municipal.

Para entender melhor, colocamos aqui a explicação

do grupo: “o tempo dedicado ao cumprimento com os

tributos federais é o mesmo em todo o país: 361 horas

para os tributos incidentes sobre a renda e 255 horas

para os encargos trabalhistas e as contribuições

sociais. As obrigações tributárias decorrentes de

tributos indiretos requerem entre 867 horas em 12

localidades e 885 horas nas 14 localidades que exigem

que os contribuintes apresentem uma declaração

adicional de recolhimento do ICMS, além da

declaração entregue por meio do SPED. Este

documento solicita informações que os contribuintes já

declararam, gerando um esforço adicional e

acrescentando em média 18 horas ao tempo destinado

ao cumprimento com as obrigações”

Contudo, a avalição do grupo é que o SPED é um

sistema complexo e que exige alto nível de

conhecimento, bem como a alimentação de um grande

número de informações, o que estende muito o tempo

para o cumprimento das obrigações fiscais. O Banco

Mundial destaca que “Por exemplo, a maioria dos

países possuem um único imposto sobre o valor

agregado, mas as empresas no Brasil devem cumprir

com entre três a quatro tributos incidentes sobre as

vendas. O cumprimento com as obrigações do ICMS e

IPI no SPED exige que as empresas preparem e

apresentem uma declaração fiscal mensal, a

Escrituração Fiscal Digital (EFD-ICMS/IPI), que

contém 10 seções diferentes, cada uma delas com

informações específicas sobre itens como notas fiscais,

produção e estoque, bem como outras transações. As

empresas também devem apresentar outra declaração

digital (EFD-Contribuições) para o PIS e a COFINS,

duas contribuições sociais incidentes sobre as vendas,

que também incluem 10 seções com dados detalhados a

serem informados. Além dos aspectos de natureza

fiscal, a conformidade tributária no Brasil também

exige informações contábeis e comerciais detalhadas.”

Segundo o estudo, no RS existe ainda mais

burocracia*. Para ter uma estimativa de quanto isso

custa anualmente para o Estado, empregou-se a mesma

estratégia que o MBC, utilizou para estimar o Custo

Brasil. Assim, nos itens avaliados em que o RS

apresenta um resultado abaixo da média do País,

buscou-se calcular o custo monetário dessa defasagem

em relação a média nacional. Desse modo, partindo da

defasagem de 0,6% do tempo gasto no RS em relação à

média do Brasil, da participação de 6,5% da economia

gaúcha no PIB nacional e do custo total com

conformidade tributária no Brasil de R$ 65 bilhões,

conforme estimativa do Instituto Brasileiro de

Planejamento e Tributação, chega-se numa conta de R$

25 milhões. Esse valor parece pequeno diante do

tamanho da economia do Estado, porém é apenas um

dos componentes do chamado “Custo RS”, que

identifica o custo adicional de produzir no RS em

comparação com os outros entes da federação.

A economia brasileira necessita de diversas

reformas. Não será apenas uma que irá resolver a baixa

competitividade do país ou o baixo crescimento

crônico. O mesmo vale para o Rio Grande do Sul, em

que dezenas de micro reformas são necessárias para

impulsionar a competitividade.

Um dos números do Doing Business que mais chama atenção é o tempo que uma empresa gasta para preparar 

e pagar impostos no Brasil, 1.491 horas/ano, enquanto na média da OCDE gasta-se 155,7 horas/ano.

Custo BR, Custo RS e o tempo gasto para preparar e pagar impostos

*Segundo a metodologia do Doing Business, apenas as alterações ocorridas

no ano civil de 2019 encontram-se refletidas nos resultados do relatório.

Alterações posteriores, como as ocorridas no final do ano passado ou das

últimas semanas, como a dispensa da escrituração da NFC-e na EFD

anunciado pela Receita Estadual no mês passado poderiam alterar o resultado

do trabalho.

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos
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O Índice de Desempenho Industrial gaúcho (IDI/RS),

divulgado pela FIERGS, registrou queda de 1,6% em

maio, na comparação dessazonalizada com abril. Este foi

o terceiro resultado negativo seguido do índice,

acumulando baixa de 3,0%.

O faturamento real (-8,3%) foi o componente do

índice que mais influenciou a redução em maio,

impactado também pelas horas trabalhadas na produção

(-1,8%) e pelas compras industriais (-0,9%). A utilização

da capacidade instalada (UCI) atingiu 81,4% em maio,

praticamente o mesmo patamar de abril (81,2%). Os

indicadores associados ao mercado de trabalho, por sua

vez, cresceram no período: o emprego, +0,6%,

completou um ano de crescimento ininterrupto nesta

base, e a massa salarial real, +2,4%.

Os resultados anuais, por outro lado, seguem

favorecidos pela reduzida base de comparação: abril de

2020 é o piso da série histórica do IDI/RS e maio é o

segundo menor nível. Nesse contexto, o índice de maio

de 2021 cresceu 22,9% na comparação com o mesmo

mês do ano passado.

Na comparação entre os cinco primeiros meses de

cada ano, a expansão acumulada do IDI/RS alcançou

17,6%, com destaque, entre os componentes, para as

compras industriais (+43,1%), do faturamento real

(+20,5%) e das horas trabalhadas na produção (+19,9%).

A UCI (+7,1 p.p.), o emprego (+4,8%) e a massa salarial

real (+2,4%), também tiveram desempenhos positivos.

Já do ponto vista setorial, nos primeiros cinco meses

de 2021 comparativamente ao mesmo período do ano

passado, apenas o setor de Máquinas, aparelhos e

materiais elétricos (-5,1%) registrou queda entre os

dezesseis pesquisados. A atividade industrial gaúcha foi

puxada nesse período, principalmente, por Máquinas e

equipamentos (+37,5%), Produtos de metal (+32,4%) e

Veículos automotores (+23,2%), Químicos, derivados de

petróleo (+8,7%) e Alimentos (+5,6%).

Os resultados dos Indicadores Industriais do RS de

maio confirmam que o setor passa por um processo de

desaceleração, impactado pela escassez e,

principalmente, pelo intenso aumento dos custos dos

insumos e matérias-primas, pelos efeitos da terceira onda

da pandemia e pela redução dos auxílios governamentais.

Apesar disso, a atividade industrial gaúcha permanece

em níveis superiores ao pré-pandemia e as expectativas

para os próximos meses seguem positivas. Isso se deve

ao retorno gradual das atividades econômicas, à redução

do isolamento social, o avanço da vacinação no país, e,

sobretudo, à conjuntura favorável ao agronegócio, com

aumentos dos preços internacionais e a depreciação

cambial, que vem impulsionando o segmento metal-

mecânico e as exportações industriais do estado. No

entanto, os problemas na cadeia de suprimentos devem

continuar sendo o maior entrave.

Atividade industrial gaúcha caiu pelo terceiro mês seguido

Apesar disso, a atividade permanece acima do nível pré-pandemia e as perspectivas seguem positivas. 

Índice de Desempenho Industrial (IDI/RS)
(Índice base fixa mensal: 2006=100)

Indicadores Industriais do Rio Grande do Sul
(Maio de 2021) 

Fonte: UEE/FIERGS.

Índice de Desempenho Industrial – IDI/RS – Setorial

(Variação jan-mai 2021/20 – %)

Série dessazonalizada.

Mês 

anterior*

Mês ano 

anterior
Ac. ano

Índice de desempenho industrial -1,6 22,9 17,6

Faturamento real -8,3 20,2 20,5

Horas Trabalhadas na produção -1,8 26,7 19,9

Emprego 0,6 9,3 4,8

Massa salarial real 2,4 13,4 2,4

UCI (em p.p.) 0,1 7,4 7,1

Compras Industriais -0,9 58,2 43,1

* Dessazonalizado
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-5,1

5,6

7,1

8,5

8,7

13,5

15,5

16,6

16,6

23,0

23,2

26,0

28,9

29,6

32,4

37,5

Máquinas, mat. elétricos

Alimentos

Couros e calçados

Bebidas

Químicos, der. de petróleo

Madeira

Borracha e plástico

Tabaco

Vestuário e acessórios

Móveis

Veículos automotores

Equip. inform., eletrônicos

Têxteis

Metalurgia

Produtos de metal

Máquinas e equipamentos

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos
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DADOS E PROJEÇÕES PARA A ECONOMIA BRASILEIRA

Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS
www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos

Últimas previsões atualizadas.

Produto Interno Bruto Real  (% a.a.) 1

Agropecuária 14,2 1,3 0,6 2,0 3,9

Indústria -0,5 0,7 0,4 -3,5 5,8

Serviços 0,8 2,1 1,7 -4,5 4,0

Total 1,3 1,8 1,4 -4,1 4,6

Produto Interno Bruto Real  (Em trilhões correntes)

Em R$ 6,585 7,004 7,407 7,448 8,242

Em US$2 2,063 1,916 1,877 1,444 1,561

Inflação (% a.a.)

IGP-M -0,5 7,6 7,3 23,1 15,5

INPC 2,1 3,4 4,5 5,4 6,0

IPCA 2,9 3,7 4,3 4,5 5,8

Produção Física Industrial (% a.a.)

Extrativa Mineral 4,5 0,0 -9,7 -3,4 3,0

Transformação 2,2 1,1 0,2 -4,6 5,7

Indústria Total3 2,5 1,0 -1,1 -4,5 4,7

Empregos Gerados – Mercado Formal (Mil vínculos)

Agropecuária 34,3 2,2 13,0 61,6 11,9

Indústria -140,0 23,9 97,2 207,8 132,1

Indústria de Transformação -14,8 1,2 13,2 90,0 65,4

Construção -116,1 11,4 70,7 112,2 55,6

Extrativa e SIUP4 -9,0 11,2 13,3 5,6 11,1

Serviços 93,7 520,2 533,8 -124,5 572,5

Total -12,0 546,4 644,1 142,7 716,5

Taxa de desemprego (%)

Fim do ano 11,8 11,6 11,0 13,9 15,8

Média do ano 12,7 12,3 11,9 13,5 16,5

Setor Externo (US$ bilhões)

Exportações 217,7 239,3 225,4 209,8 240,0

Importações 150,7 181,2 177,3 158,9 174,8

Balança Comercial 67,0 58,0 48,0 50,9 65,2

Moeda e Juros

Meta da taxa Selic – Fim do ano (% a.a.) 7,00 6,50 4,50 2,00 6,50

Taxa de Câmbio – Desvalorização (%)5 1,5 17,1 4,0 29,2 -1,7

Taxa de Câmbio – Final do período (R$/US$) 3,31 3,87 4,03 5,20 5,11

Setor Público (% do PIB)

Resultado Primário -1,7 -1,6 -0,8 -9,5 -4,2

Juros Nominais -6,1 -5,4 -5,0 -4,2 -3,9

Resultado Nominal -7,8 -7,0 -5,8 -13,7 -8,1

Dívida Líquida do Setor Público 51,4 52,8 54,6 63,0 72,8

Dívida Bruta do Governo Geral 73,7 75,3 74,3 89,3 98,3
Fontes: IBGE, BCB, FGV, M inistério  da Economia, STN. * Pro jeções da Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS. 1 O PIB Total é pro jetado a preços de 

mercado; os PIBs Setoriais são pro jetados a valor adicionado. 2 Taxa de câmbio média anual utilizada para o cálculo e IPCA utilizado como inflação. 3 Não 

considera a Construção Civil e o  SIUP. 4 SIUP = Serviços Industriais de Utilidade Pública.  5 Variação em relação ao final do período anterior.

2017 2018 2019 2020 2021*

❑ Atualizada a projeção para a Selic.

Informações sobre as atualizações das projeções:

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos
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DADOS E PROJEÇÕES PARA A ECONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL

Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS
www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos

Últimas previsões atualizadas.

Produto Interno Bruto Real  (% a.a.) 1

Agropecuária 11,4 -7,1 6,0 -29,6 20,0

Indústria -1,8 2,8 1,7 -5,8 4,5

Serviços 1,6 2,6 1,6 -4,8 1,5

Total 1,8 2,0 2,0 -7,0 4,0

Produto Interno Bruto Real  (Em bilhões correntes)

Em R$ 423,270 457,294 475,175 473,743 521,269

Em US$2 132,608 125,108 120,435 91,861 98,742

Empregos Gerados – Mercado Formal (Mil vínculos)

Agropecuária -1,5 -1,4 -0,1 0,6 1,2

Indústria -12,1 1,5 -5,5 5,3 16,4

Indústria de Transformação -5,9 0,9 -1,5 4,2 11,1

Construção -3,9 0,9 -4,0 1,0 4,4

Extrativa e SIUP3 -2,3 -0,2 0,0 0,2 0,9

Serviços 5,4 20,4 26,0 -26,2 38,6

Total -8,3 20,5 20,4 -20,2 56,2

Taxa de desemprego (%)

Fim do ano 8,0 7,4 7,1 9,1 11,2

Média do ano 8,4 8,1 8,1 8,4 11,6

Setor Externo (US$ bilhões)

Exportações 17,8 18,1 18,3 14,3 17,2

Industriais 12,6 12,2 13,6 10,4 13,0

Importações 9,9 11,3 9,5 6,7 7,6

Balança Comercial 7,9 6,8 8,8 7,6 9,5

Arrecadação de ICMS (R$ bilhões) 31,9 34,8 35,7 36,2 40,6

Indicadores Industriais (% a.a.)

Faturamento real 3,8 2,7 3,0 -3,1 6,6

Compras -1,3 10,0 -2,7 -5,8 8,2

Utilização da capacidade instalada 1,2 1,6 0,7 -4,5 3,2

Massa salarial 1,2 -1,3 -0,8 -9,8 5,0

Emprego -1,1 0,9 0,0 -2,0 2,6

Horas trabalhadas na produção -1,6 0,0 -1,0 -5,5 10,4

Índice de Desempenho Industrial – IDI/RS 0,4 2,6 0,1 -4,9 6,2

Produção Física Industrial4 (% a.a.) 0,6 5,9 2,5 -5,4 6,3
Fontes: DEE/Seplag-RS, IBGE, BCB, M inistério  da Economia, SEFAZ-RS, UEE/FIERGS. * Pro jeções da Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS. 1 O PIB 

Total é pro jetado a preços de mercado; os PIBs Setoriais são pro jetados a valor adicionado. 2 Taxa de câmbio média anual utilizada para o cálculo e IPCA 

utilizado como inflação. 3 SIUP = Serviços Industriais de Utilidade Pública. 4 Não considera a Construção Civil e o  SIUP.

2017 2018 2019 2020 2021*

❑ Não houve alterações.

Informações sobre as atualizações das projeções:

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos

