
Efeitos do IBS

Dados 2019
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Tributação Inteligente para Competitividade

A Brasscom entende que uma Tributação Inteligente é essencial para aumentar a Competitividade dos 

setores produtivos e para a retomada do Crescimento Econômico.

A Brasscom apoia a Reforma Tributária com base em tributo sobre valor agregado tal qual 

o IBS* preconizado na PEC nº 45/2019 e na Emenda nº 44, na PEC nº 110/2019 e no PL nº 3.887/2020 que cria a 

CBS. Os pilares que garantem o sucesso da reforma são:   

1. Desoneração do Emprego

2. Redução do custo de Telecom e de Energia por meio da adequação da carga tributária

3. Redução do Estado Brasileiro com foco no aumento da eficiência em todas as esferas da federação  

4. Ampliação de bases tributáveis com simplificação e equidade concorrencial 

*Imposto sobre Bens e Serviços 

A Brasscom apoia uma Reforma Tributária ampla apoiada nesses pilares e que enderece os desafios dos 

setores econômicos, promovendo competitividade laboral e de insumos de produção.
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O Macrossetor de TIC abarca 3 (três) cadeias tributárias distintas,

cada qual com desafios e oportunidades em relação ao atual Sistema Tributário 

Software e Serviços de TIC

Características

◉ Cadeia tributária PIS/Cofins, ISS; 

◉ Licenciamento de software importado e nacional; 

◉ Serviços intensivos em talentos especializados;

◉ Serviços na Nuvem intensivos em capital.

Desafios 

a. Bitributação de software conflitos  ICMS x ISS;

b. Folha de pagamentos é o maior insumo;

c. País mais caro para construção de datacenters;  

Oportunidades: transformação digital e alto crescimento. 

Telecomunicações

Hardware

Características 

◉ PIS/Cofins, ICMS, sem crédito para o tomador; 

◉ Serviço de acesso à Internet em banda larga 

(demanda crescente), serviço de voz (em declínio);

◉ Intensivo em capital, base laboral especializada.

Desafios 

a. Alta carga tributária sobre a prestação do serviço; 

b. Alta carga tributária para investimentos em rede;  

c. Aplicação incipiente dos fundos regulatórios.

Oportunidades: massificação do acesso à internet.

Características 

◉ Cadeia tributária PIS/Cofins, IPI, ICMS;

◉ Fabricação de smartphones, tablets, laptops,  

equipamentos de redes de comunicação, etc;

◉ Intensivo em capital fabril, e base laboral para P&D.

Desafios 

a. Adequação à Lei das TICs.

b. Baixa competitividade da produção local e baixa 

inserção em cadeias globais de produção. 

Oportunidades: aumentar a competitividade, desincentivar 

mercado cinza, aumentar exportações.     
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Tributação sobre a Folha de Pagamentos

* Alíquotas reportados pela KPMG (Employer social security tax rates), as demais são da OCDE (Social security 

contributions; Taxes on payroll and workforce)

Tributação sobre Telecomunicações

Fonte: Brasscom, Teleco, Anatel (UTI), OCDE e KPMG

Nota: dados de 2018

Situação do Brasil no contexto Mundial 
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Esboço de uma Reforma Tributária 

Instituição de Imposto sobre Bens e Serviços, IBS

◉ Aglutinar ao IBS: ICMS, IPI, PIS, Cofins, ISS e CIDEs

◉ IBS é não-cumulativo.

◉ As CIDEs abrangem os tributos indiretos de natureza regulatória:

FUST, Funttel, Condecine e outros.

◉ Alíquota máxima do IBS disposta em Lei Complementar.

◉ O IBS não terá tributos em sua base de cálculo.

Segurança Jurídica

▶ Supressão da competência tributária residual.

▶ Transição em 6 (seis) anos

> Ordenada e gradual para ajuste dos preços e fruição dos

créditos e incentivos fiscais concedidos no antigo regime.

> Redução do prazo de transição para 6 (seis) anos.

▶ Alongamento da noventena para 180 dias contados a partir da

publicação da lei (Art. 150, III, ‘c’ e Art. 195, § 6º).

▶ Ab-rogação expressa da Bitributação e da Pluritributação.

▶ Caraterização das exportações de serviços como sendo prestados

por residente ou domiciliado no Brasil a residente ou

domiciliado no exterior, cujo consumo, fruição ou uso,

exploração ou aproveitamento ocorra no exterior.

▶ Instituição e Onerosidade das Taxas

> Delimitação da competência para instituição das taxas.

> Manutenção da finalidade e vinculação ao custo efetivo.

▶ Redução gradual da carga tributária a no máximo 28% do PIB, em 

um prazo não superior a 10 anos, a partir da transição. 

Competitividade Laboral

Desoneração do Emprego

◉ Desoneração total da folha para todos os setores econômicos.

◉ Manter o custeio da Previdência e do Sistema S com a União, por

meio de parcela adicional da alíquota do IBS, ou Contribuição sobre

Movimentação Financeira, CMF.

Paridade Tributária entre Emprego e Prestação de Serviços

◉ Instituição perene de crédito de IBS sobre a folha de pagamentos

a fim evitar que um diferencial de custo tributário possa privilegiar a

terceirização de serviços (que geram crédito) em detrimento da

geração de postos formais de trabalho.

◉ Eliminação do mecanismo de substituição tributária.



Efeitos do IBS
Metodologias e Cenários
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Arrecadações e alíquotas do IBS correspondentes aos cenários 
Dados de 2019

𝑨𝒓𝒓𝒆𝒄𝒂𝒅𝒂çã𝒐 = 𝑹$ 𝟗𝟎𝟖, 𝟏 𝒃𝒊𝒍𝒉õ𝒆𝒔

𝐀𝐥í𝐪𝐮𝐨𝐭𝐚 = 𝟐𝟓, 𝟖𝟓% ≅ 𝟐𝟔%

𝐴𝑟𝑟𝑒𝑐𝑎𝑑𝑎çã𝑜 = 𝑅$ 370,1 𝑏𝑖𝑙ℎõ𝑒𝑠

Alíquota =10,53%

𝐴𝑟𝑟𝑒𝑑𝑎çã𝑜= 𝑅$ 12,0 𝑏𝑖𝑙ℎõ𝑒𝑠

𝐴𝑙í𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎=0,34%

𝑨𝒓𝒓𝒆𝒄𝒂𝒅𝒂çã𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑹$ 𝟏. 𝟐𝟕𝟖, 𝟐 𝒃𝒊𝒍𝒉õ𝒆𝒔

𝑨𝒓𝒓𝒆𝒄𝒂𝒅𝒂çã𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑹$ 𝟏. 𝟐𝟗𝟎, 𝟐 𝒃𝒊𝒍𝒉õ𝒆𝒔

𝐀𝐥í𝐪𝐮𝐨𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 = 𝟑𝟔, 𝟕𝟐%

Fontes: Brasscom, Receita Federal (Relatório Carga Tributária)

CIDE Remessas

R$5,1 bi

43%

Fust/Funttel e 

Condecine

R$2,5 bi

20%

Outras CIDEs

R$4,5 bi

37%

Previdência Social 
(Empregador)

R$326,7 bi
88%

Salário Educação
e PIS Folha/Pasep

R$22,8 bi
6%

Sistema "S"
R$20,5 bi

6%

Desoneração da FolhaTributos Diretos CIDEs

Nota: comparando os valores das arrecadações e alíquotas entre os estudos de 2020 (dados 2017) e 2022 (dados 2019), a arrecadação dos tributos diretos cresceu 14,6%, a alíquota proposta 

no estudo de 2020 para o IBS foi de 25%. A arrecadação sobre a folha cresceu 53,8% e a alíquota proposta no estudo de 2020 foi de 7,60%. E em relação às CIDEs a arrecadação cresceu 

21,3% comparando com o estudo anterior, e a alíquota proposta foi 0,31%. A arrecadação total cresceu 52,4% entre 2017 e 2019, a alíquota proposta no estudo de 2020 foi de 32,92%.
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Situação comparada dos setores
Dados 2019

CENÁRIO DOS SETORES

◉ Além dos setores do Macrossetor de TIC, 

analisamos o comportamento dos setores de 

Comércio, Construção, Outras Indústrias 

Agregadas e Outros Serviços Agregados sob 

a lógica da oferta com a introdução do IBS e 

sua potencialização.

◉ O gráfico denota a heterogeneidade da 

representatividade dos setores e sua carga 

tributária sobre a receita bruta.

◉ Neste sentido, o IBS é poderoso instrumento 

de simplificação tributária, tanto pela 

eliminação da profusão de legislações 

tributárias, quanto pela simplicidade de 

apuração do montante a recolher.

Fontes: Brasscom, IBGE, Receita Federal (Relatório Carga Tributária)

Nota: As diferenças em relação ao estudo publicado em 2020 (dados de 2017) e 2022 

(dados de 2019) são as seguintes:

Telecom teve um redução de -2% na receita bruta e de 2 p.p. na arrecadação.

Hardware teve um crescimento de 19% na receita bruta e de 7 p.p. na arrecadação.

Software e Serviços de TIC teve um crescimento de 32% na receita bruta e de 2 p.p. na 

arrecadação.

Construção teve um crescimento de 11% na receita bruta e de 3 p.p. na arrecadação.

Outros serviços teve um crescimento de 14% na receita bruta e de 5 p.p. na arrecadação.

Comércio teve um crescimento de 18% na receita bruta e de 3 p.p. na arrecadação.

Outras Indústrias teve um crescimento de 29% na receita bruta e de 2 p.p. na 

arrecadação.
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Passo 1

◎ A partir dos dados publicados pelo IBGE nas pesquisas anuais, 

com ano base de 2019, os setores de interesse são modelados 

sob a forma de DREs, Demonstrativos de Resultados:

⚪ Receita Bruta

⚪ Receita Líquida

⚪ Custos

⚪ Margem Bruta

⚪ Despesas Operacionais

⚪ Lajida – Lucro antes de juros, impostos, depreciação

e amortização (também referida como EBITDA)

Estudo que traz à tona os efeitos do IBS e da CMF nos preços 

Com base no seguinte passo a passo

Passo 2

◎ O efeito de interesse é a variação do preço de venda 

dos bens ou serviços do setor econômico analisado, a partir da 

variação da receita bruta, em decorrência da substituição dos 

tributos do sistema tributário atual pelo IBS.

◎ O 1º Cenário, incorpora a substituição dos tributos atuais pelo 

IBS, a saber, ICMS, ISS, IPI, PIS, Cofins, e a extinção da CPRB.

◎ Adota-se, como premissa, a manutenção da lucratividade do 

setor, a saber, o Lajida %, nos cenários. 

Passo 3

◎ O 2º Cenário introdução da Desoneração da Folha, por meio 

da extinção da Contribuição Previdenciária Patronal, da 

Contribuição para o Sistema S e outros gravames.

◎ A Extinção as CIDEs, Contribuições de Intervenção no Domínio 

Econômico.

◎ A arrecadação referente à Desoneração Folha, e a extinção as 

CIDEs é compensada por um acréscimo da alíquota do IBS, de 

competência da União.

Passo 4

◎ Criação de cenários alternativos para financiar a 

Desoneração da Folha.

◎ O 3º Cenário considera a aglutinação de 6 tributos no IBS, a 

saber, ICMS, ISS, IPI, PIS, Cofins e CIDEs e introduz a CMF para 

substituir a arrecadação sobre a folha. 

◎ Uma possível estratégia para mitigar a regressividade da CMF

seria a instituição de políticas públicas voltadas às populações 

de baixa renda e em situação de vulnerabilidade.

◎ De acordo com nossas simulações a política pode ser custeada 

com um aumento de alíquota da CMF em torno de 0,0004%.
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Tributação para a competividade: IBS (6 tributos) e CMF (devolutiva para baixa renda)

O IBS é poderoso instrumento de simplificação tributária, tanto pela eliminação da profusão de legislações 

tributárias, quanto pela simplicidade de apuração do montante a recolher. 

Construção de 4 cenários para a análise do impacto nos preços dos setores econômicos:

⚪ 1º Cenário: IBS (5 tributos), não contempla a desoneração da folha e nem a extinção das CIDEs.

⚪ 2º Cenário: IBS (7 tributos), apesar de contemplar a extinção das CIDEs e a Desoneração da Folha, via 

extinção da CPP e CPRB, custeada por uma alíquota adicional no IBS totaliza uma alíquota maior, diante 

disso promove uma grande distorção nos preços livres, principalmente para outros serviços e 

comércio.

⚪ 3º Cenário: IBS (6 tributos) e a CMF, a saber, Contribuição sobre a Movimentação Financeira, que visa 

cobrir a arrecadação da folha e promove a melhor acomodação dos preços nos patamares atuais

◉ A base potencial proposta para a CMF compreende os valores das movimentações registrados pelos 

sistemas de pagamentos do Banco Central.

◉ Microimposto: foi estimada a CMF de 0,09% sendo 0,045% para creditante e 0,045% para o 

creditado.

◉ O custo da política de combate à regressividade é baixo e de acordo com nossas simulações pode ser 

custeado com um aumento de alíquota da CMF em torno de 0,0004%.

O cenário que promove a melhor acomodação dos preços dos setores é o 3º Cenário, a saber, do IBS (6 

tributos) e a CMF.
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Status Quo

Status Quo: Exaurimento da base efetiva da Folha e do Consumo 

Oportunidade: Mobilização da base de Movimentação Financeira 

Fontes: Brasscom, BIS (Red Book), Receita Federal (Relatório Carga Tributária)

Oportunidade

Alíquota CMF = 0,09%

Alíquota IBS ≅ 26% Alíquota Folha = 0%
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Base Potencial da CMF - Uma alternativa para à tributação sobre a folha

◎ A base potencial 

proposta para a CMF 

compreende a soma de 

todas as bases das 

movimentações 

registrados pelos 

sistemas de pagamentos 

do Banco Central.

◎ Os dados foram retirados 

do Red Book do BIS (Bank 
for International
Settlements), publicação 

de referência sobre 

arranjos de pagamento 

em diversos países.

◎ A criação da CMF 

(Contribuição sobre a 

Movimentação 

Financeira) seria uma 

forma de arrecadar o 

montante proveniente da 

tributação sobre a folha.

SPI – Sistema de Pagamentos Instantâneos

COMPE - Sistema de Operações Monetárias e Compensações de Outros Papéis

SILOC-Sistema de Liquidação Diferida das Transferências Interbancárias de Ordens de Crédito

SITRAF - Sistema de Transferências de Fundos

É responsável pelo processamento das Transferências Eletrônicas Disponíveis, popularmente chamadas de TED,

transação em que o envio de dinheiro entre duas contas bancárias é feito de forma quase imediata.

O Banco Central gerencia vários sistemas de pagamentos:

Responsável pelo arranjo PIX, esse sistema é a infraestrutura para liquidação de pagamentos instantâneos.

Foi criado para facilitar a compensação de cheques. Além dos bancos, outras instituições financeiras, como 

corretoras e cooperativas de crédito podem fazer lançamentos nesse sistema. 

É o sistema que compensa e liquida vários produtos financeiros como DOC, pagamento de boleto de cobrança e 

proposta, TEC, pagamento de títulos em cartórios, além das operações com cartões de débito e crédito

STR – Sistema de Transferência de Reservas

Realiza a transferência de recursos entre instituições financeiras. É o sistema central do Sistema de Pagamentos 

Brasileiro (SPB), responsável pela transferência de fundos com Liquidação Bruta em Tempo Real (LBTR).

BmfBovespa-FX

Sistema que registra as transações da bolsa de derivativos e mercado futuro.

Fontes: Brasscom, Bacen e BIS (Red Book)
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Base Potencial vs. Efetiva da CMF

SPI

Não disponível 

para 2019

Base Potencial da CMF
Dados de 2019

Base Efetiva 
Representa 99,7% da Base Potencial

Fontes: Brasscom, Bacen e BIS (Red Book)

Base 
efetiva

STR

97,1%

SITRAF

1,5%

SILOC

1,4%

COMPE

0,2%

BmfBovespa-FX

Representando 0,3% da base 
potencial

Por se tratar do sistema que registra 
a bolsa de derivativos e mercado 

futuro

SPI

A base de cálculo também não engloba as 
transações via PIX captadas no SPI, já 

que o lançamento desse tipo de 
transação ocorreu em 2020 e as 

estimativas desse estudo são para 2019, 
último ano das pesquisas anuais dos 

setores divulgadas pelo IBGE.

O que ficou de fora da base efetiva:
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Alternativa para a financiar a Desoneração da Folha é a criação de um tributo 

sobre a Movimentação Financeira (CMF)

Fonte alternativa para a Desoneração da Folha

◎ A base efetiva da folha de pagamentos é R$ 1,3 bilhões. A substituição da base da folha de pagamentos pela 

base da Movimentação Financeira, aumenta a base para R$ 407,1 trilhões, excluindo as transações do 

mercado de capitais. 

◎ Essa construção não é a única, a mobilização das bases tributáveis pode ser feita de diversas formas, por 

exemplo, pode haver uma tributação muito pequena sobre a folha de pagamentos e isso pode fazer com que 

a base de cálculo da CMF seja menor que os R$ 407,1 trilhões. O que propomos foi um exemplo, que se 

mostrou eficiente em nossas simulações.

(R$ bilhões)

Fontes: Brasscom, BIS (Red Book), Receita Federal (Relatório Carga Tributária)

1 – Excluindo as transações do mercado de capitais

Base de Cálculo 

Potencial

Coeficiente de 

Aproveitamento ¹

Base de Cálculo 

Efetiva CMF

Alíquota

da CMF

Arrecadação

da CMF 
Incidência

R$ 408.526 99,7% R$ 407.192 0,09% R$ 370,1

Bipartição da alíquota:

0,045% para o creditante

0,045% para o creditado

Contribuição sobre Movimentação Financeira
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Experiência prévia e manifestações em favor da tributação da Movimentação Financeira

Experiência e manifestações em favor da tributação da 

Movimentação Financeira

• São diversas as manifestações a favor da criação de um tributo sobre 

Movimentação Financeira, também referido como microimposto, essas 

manifestações ocorrem por membros da iniciativa privada, pela academia 

nacional e internacional assim como, há uma experiência internacional na 

criação de tal tributo.

• Iniciativa privada

• Flavio Rocha: As macrovantagens do microimposto/ Uma nova 

chance para o microimposto

• Academia Nacional

• Dr. Marcos Cintra, economista, Professor Titular da Fundação 

Getúlio Vargas, Brasil

• Academia Internacional

• Dr. Marc Chesney, Chefe do Departamento de Bancos e 

Finanças da Universidade de Zurique, Suíça

• Dr. Antonio Weiss, economista, professor da Harvard Kennedy 

School, EUA

• Experiência Internacional: a Hungria, país da União Europeia, implantou 

o Imposto Sobre Movimentação Financeira, que está em vigor no país 

desde 2013.

• Dr. Tímea BORÓK (Ms) – Chefe da Divisão de Impostos 

Corporativos, Ministério das Finanças, Hungria

• Dr. Virág LIPTÁK (Ms), Diretora de Fiscalização, Ministério das 

Finanças, Hungria

A tributação sobre Movimentação Financeira não é algo 

totalmente novo para o Brasil

• Entre 1997 e 2007 vigorou no Brasil a CPMF – Contribuição 

Provisória sobre Movimentação Financeira - um tributo que 

incidiu sobre todas as movimentações bancárias com exceção 

das negociação de ações, saques de aposentadoria, seguro-

desemprego e transferência entre contas correntes de mesma 

titularidade.

• O objetivo inicial dessa cobrança era direcionar a arrecadação 

para a área de saúde, entretanto, na prática a arrecadação 

financiou parte da previdência social, o fundo de combate e 

erradicação da pobreza e parte compôs o caixa do tesouro 

nacional.

• Em 1997, a alíquota inicial da CPMF foi de 0,2%. De 1997 a 2007, 

a CPMF arrecadou R$ 223 bilhões. Em 2007, quando foi extinta, 

a alíquota da CPMF era de 0,38% e a arrecadação foi de R$ 37,2 

bilhões

Fontes: Brasscom, Agência Senado (https://www12.senado.leg.br/noticias/entenda-o-assunto/cpmf), https://www.sympla.com.br/evento/forum-internacional-tributacao-sobre-movimentacao-financeira-e-justica-social-sao-paulo/1576124; 

https://www.marcoscintra.org/post/naoexisteimpostoperfeito; https://www.idv.org.br/noticia/flavio-rocha-as-macrovantagens-de-um-microimposto/; https://forbes.com.br/colunas/2022/02/uma-nova-chance-para-o-microimposto;

https://www.sympla.com.br/evento/forum-internacional-tributacao-sobre-movimentacao-financeira-e-justica-social-sao-paulo/1576124
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Efeitos do IBS nos Preços dos Setores Econômicos

IBS (5 tributos)

Fontes: Brasscom, Receita Federal (Relatório Carga Tributária 2019)

% R$ bilhões % R$ bilhões % R$ bilhões

Software 6,6% +R$3,2 bi 4,8% +R$2,3 bi -2,8% -R$1,4 bi

Serviços TIC 9,4% +R$8,4 bi 8,2% +R$7,3 bi 0,2% +R$0,2 bi

Hardware 5,6% +R$5,5 bi 12,5% +R$12,4 bi 4,3% +R$4,3 bi

Telecom -16,2% -R$33,5 bi -14,0% -R$29,0 bi -20,3% -R$42,0 bi

Serviços Outros Serviços 9,6% +R$99,2 bi 8,9% +R$91,5 bi 1,0% +R$9,8 bi

Comércio Comércio -0,3% -R$9,6 bi 7,2% +R$234,2 bi -4,8% -R$156,9 bi

Indústria Outras Indústrias 1,6% +R$55,9 bi 6,6% +R$229,8 bi -1,2% -R$42,2 bi

Construção Construção 5,1% +R$10,4 bi 4,9% +R$9,9 bi -2,8% -R$5,6 bi

IBS (5 tributos) IBS (7 tributos) IBS (6 tributos) e CMF

Alíquota IBS = 26% Alíquota IBS = 36,72% Alíquota IBS = 26,19% 

Alíquota CMF = 0,09%

Macrossetores Setores 
Var. de Preço Var. de Preço Var. de Preço

TIC

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicação

• Tende-se como referência a PEC nº 45/2019;

• Houve a extração dos valores dos tributos, de 

acordo com as cadeias tributárias, do ISS, ICMS, 

IPI e PIS/Cofins que são incidentes sobre as 

subcategorias do Custo e das Despesas;

• Substituição dos antigos tributos incidentes sobre 

a Receita Líquida pelo IBS com alíquota de 25,85%, 

aproximadamente 26%;

• A alíquota do IBS foi recalculada com os dados 

das pesquisas setoriais anual do IBGE de 2019, a 

partir da metodologia indicada pelo estudo da 

Brasscom de 2020.
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Efeitos do IBS nos Preços dos Setores Econômicos

IBS (5 tributos), IBS (7 tributos) 

Fontes: Brasscom, Receita Federal (Relatório Carga Tributária 2019)

% R$ bilhões % R$ bilhões % R$ bilhões

Software 6,6% +R$3,2 bi 4,8% +R$2,3 bi -2,8% -R$1,4 bi

Serviços TIC 9,4% +R$8,4 bi 8,2% +R$7,3 bi 0,2% +R$0,2 bi

Hardware 5,6% +R$5,5 bi 12,5% +R$12,4 bi 4,3% +R$4,3 bi

Telecom -16,2% -R$33,5 bi -14,0% -R$29,0 bi -20,3% -R$42,0 bi

Serviços Outros Serviços 9,6% +R$99,2 bi 8,9% +R$91,5 bi 1,0% +R$9,8 bi

Comércio Comércio -0,3% -R$9,6 bi 7,2% +R$234,2 bi -4,8% -R$156,9 bi

Indústria Outras Indústrias 1,6% +R$55,9 bi 6,6% +R$229,8 bi -1,2% -R$42,2 bi

Construção Construção 5,1% +R$10,4 bi 4,9% +R$9,9 bi -2,8% -R$5,6 bi

IBS (5 tributos) IBS (7 tributos) IBS (6 tributos) e CMF

Alíquota IBS = 26% Alíquota IBS = 36,72% Alíquota IBS = 26,19% 

Alíquota CMF = 0,09%

Macrossetores Setores 
Var. de Preço Var. de Preço Var. de Preço

TIC

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicação

• Considera-se o cenário IBS, incluindo a 

Desoneração da Folha, e a extinção das CIDEs; A 

Emenda nº 44,  indica a eliminação das 

Contribuições Previdenciária Patronal, Sistema S, 

Salário Educação, SAT e outros;

• Adicional à alíquota do IBS, encontrou-se a alíquota 

incremental de 10,53% para reposição da 

Contribuição Previdenciária;

• Houve a extração dos valores de contribuição 

federal do FUST/FUNTTEL, da Condecine e da CIDE 

Royalties incidente nas subcategorias das 

Despesas;

• Adicional à alíquota do IBS e da reposição da 

Desoneração da Folha, considerou-se a alíquota de 

0,34% para compensação de contribuição federal, 

CIDEs; Aplicou-se uma alíquota total de IBS de 

36,72% sobre a Receita líquida
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Efeitos do IBS nos Preços dos Setores Econômicos

IBS (5 tributos), IBS (7 tributos), IBS (6 tributos) e CMF

Fontes: Brasscom, Receita Federal (Relatório Carga Tributária 2019)

% R$ bilhões % R$ bilhões % R$ bilhões

Software 6,6% +R$3,2 bi 4,8% +R$2,3 bi -2,8% -R$1,4 bi

Serviços TIC 9,4% +R$8,4 bi 8,2% +R$7,3 bi 0,2% +R$0,2 bi

Hardware 5,6% +R$5,5 bi 12,5% +R$12,4 bi 4,3% +R$4,3 bi

Telecom -16,2% -R$33,5 bi -14,0% -R$29,0 bi -20,3% -R$42,0 bi

Serviços Outros Serviços 9,6% +R$99,2 bi 8,9% +R$91,5 bi 1,0% +R$9,8 bi

Comércio Comércio -0,3% -R$9,6 bi 7,2% +R$234,2 bi -4,8% -R$156,9 bi

Indústria Outras Indústrias 1,6% +R$55,9 bi 6,6% +R$229,8 bi -1,2% -R$42,2 bi

Construção Construção 5,1% +R$10,4 bi 4,9% +R$9,9 bi -2,8% -R$5,6 bi

IBS (5 tributos) IBS (7 tributos) IBS (6 tributos) e CMF

Alíquota IBS = 26% Alíquota IBS = 36,72% Alíquota IBS = 26,19% 

Alíquota CMF = 0,09%

Macrossetores Setores 
Var. de Preço Var. de Preço Var. de Preço

TIC

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicação

• Considera-se o cenário IBS, 

incluindo a Desoneração da Folha, e 

a extinção das CIDEs;

• Aplicou-se uma alíquota total de IBS 

de 26,19%, sendo 25,85% do IBS e 

0,34% da reposição das CIDEs;

• Não há alíquota de reposição da 

Desoneração por uma alíquota 

incremental ao IBS;

• A reposição da arrecadação é feita 

sobre a Movimentação Financeira 

por uma alíquota de 0,09%, chamada 

CMF (Contribuição sobre a 

Movimentação Financeira);

• O custo da política de combate à 

regressividade é baixo e de acordo 

com nossas simulações pode ser 

custeado com um aumento de 

alíquota da CMF em torno de 

0,0004%.
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Resumo dos Efeitos do IBS nos Preços dos Setores Econômicos

A Desoneração da Folha, viabilizada por um tributo sobre movimentação financeira, 

promove melhor acomodação dos preços.

ICMS, IPI, ISS, PIS e Cofins

Fontes: Brasscom, Receita Federal (Relatório Carga Tributária 2019)

% R$ bilhões % R$ bilhões % R$ bilhões

Software 6,6% +R$3,2 bi 4,8% +R$2,3 bi -2,8% -R$1,4 bi

Serviços TIC 9,4% +R$8,4 bi 8,2% +R$7,3 bi 0,2% +R$0,2 bi

Hardware 5,6% +R$5,5 bi 12,5% +R$12,4 bi 4,3% +R$4,3 bi

Telecom -16,2% -R$33,5 bi -14,0% -R$29,0 bi -20,3% -R$42,0 bi

Serviços Outros Serviços 9,6% +R$99,2 bi 8,9% +R$91,5 bi 1,0% +R$9,8 bi

Comércio Comércio -0,3% -R$9,6 bi 7,2% +R$234,2 bi -4,8% -R$156,9 bi

Indústria Outras Indústrias 1,6% +R$55,9 bi 6,6% +R$229,8 bi -1,2% -R$42,2 bi

Construção Construção 5,1% +R$10,4 bi 4,9% +R$9,9 bi -2,8% -R$5,6 bi

IBS (5 tributos) IBS (7 tributos) IBS (6 tributos) e CMF

Alíquota IBS = 26% Alíquota IBS = 36,72% Alíquota IBS = 26,19% 

Alíquota CMF = 0,09%

Macrossetores Setores 
Var. de Preço Var. de Preço Var. de Preço

TIC

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicação

ICMS, IPI, ISS, PIS e Cofins

CIDEs

Desoneração da Folha

ICMS, IPI, ISS, PIS e Cofins

CIDEs

CMF 
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Efeito Margem de Lucro sobre Tributos Incidentes 

nos Custos e Despesas
◉ O IBS ora proposto com a supressão das 

CIDEs e à Desoneração Total da Folha 

elimina a necessidade de aplicação de 

margem de lucro sobre os tributos 

cumulativos.

◉ Os tributos incidentes nos custos e 

despesas são apurados e embutidos no 

preço de venda garantindo os lucros das 

empresas. Uma vez que o regime de 

tributação do IBS é não-cumulativo, o 

último cenário demonstra a eliminação 

total da incidência dos tributos na 

margem de lucro das empresas.

◉ Esse é um efeito benéfico do IBS, na 

medida em isola os aspectos de 

competitividade e lucratividade 

empresarial, a ser medida pela Receita 

Bruta e pelo Lajida. 

Com o IBS, o contribuinte terá direito de compensar em operações futuras o 

tributo pelo qual pagou, eliminando assim a incidência de tributos em sua 

margem de lucro. 

Fontes: Brasscom, IBGE (2019): Pesquisas Anuais
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Análise de Sensibilidade da Alíquota do IBS em relação ao C- efficiency.
O IBS, como tributo simplificador, oportuniza redução da carga tributária

◎ O VRR, VAT Revenue Ratio, da OCDE, também 

conhecido como C-efficiency , é o método 

internacionalmente aceito para determinar a 

eficiência arrecadatória ante uma base tributável.

◎ C-efficiency mede os efeitos decorrentes de 

isenções, alíquotas reduzidas, benefícios fiscais,  

sonegação, planejamento tributário, em relação 

ao potencial arrecadatório total.

◎ O exercício de validação da alíquota do IBS, 

apresentado mais adiante, calculou um C-
efficiency intermediário de 76,18%, à partir das 

contas nacionais, deduzindo a arrecadação a ser 

obtida pelo IBS e a atualmente auferida pelo 

Simples.

◎ Este fator foi, subsequentemente, reduzido em 

4,2% , de modo à considerar Economia Não 

Observada, que, por definição, inclui atividades 

deliberadamente subdeclaradas pelos 

produtores, atividades ilegais, e ainda, as 

estatisticamente subcobertas, redundando em 

um C-efficiency de 72%.

◎ Assim, o IBS abre há espaço para o aumento da 

eficiência arrecadatória em virtude da 

simplicidade, automatização da arrecadação e 

incentivo à formalização. 

C-efficiency 68% 69% 70% 71% 72% 73% 74% 75% 76% 77% 78% 79% 80%

IBS (5 Tributos) 27,3% 26,9% 26,5% 26,2% 25,8% 25,4% 25,1% 24,8% 24,4% 24,1% 23,8% 23,5% 23,2%

IBS (7 Tributos) 38,2% 37,8% 37,4% 37,0% 36,7% 36,3% 36,0% 35,6% 35,3% 35,0% 34,7% 34,4% 34,1%

IBS (6 Tributos) + CMF 27,6% 27,3% 26,9% 26,5% 26,2% 25,8% 25,4% 25,1% 24,8% 24,5% 24,2% 23,9% 23,6%

A análise de 

sensibilidade 

demonstra o efeito 

da variação do

C-efficiency sobre a 

Alíquota do IBS.

Conforme o aumento da Eficiência da 

Arrecadação, menor poderá ser a Alíquota do IBS 

Alíquota IBS 

(5 Tributos)

Fontes: Brasscom, Neto e Ramos (2014):  “A economia não observada no Brasil: um estudo baseado na metodologia do sistema de contas nacionais”. Revista de Economia 

Contemporânea, OCDE (2018): Consumption Tax Trends,  Banco Central: Balança de Pagamentos, Receita Federal: Carga Tributária Federal
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Conclusão

Este estudo foi desenvolvido tendo como base as pesquisas anuais setoriais do IBGE e os relatórios da Receita

Federal, ambos relativos a 2019.

De acordo com os dados, foi obtida uma alíquota do IBS de aproximadamente 26%. O cenário simulado com a

aglutinação de cinco tributos no IBS, a saber, ICMS, IPI, ISS, PIS e Cofins, revelam, com dados de 2019, aumento

de preços de 9,4% em serviços de TIC; 9,6% nos demais serviços; 5,1% na construção; e 6,6% em software.

Além disso, apresenta-se cenários com a introdução da desoneração da folha por meio de aumento alíquota do

IBS, trazendo alívio aos preços livres. Diante desse cenário, a Brasscom apresenta uma nova simulação onde

custeio da desoneração da folha passa a ser por meio de uma nova contribuição sobre movimentação financeira,

a CMF, com alíquota de 0,09% e uma base de cálculo ampla. O comportamento dos preços livres, com base nos

dados de 2019, ficam bem palatáveis, a saber: aumento de preços de 0,2% em serviços de TIC e de 1% nos

demais serviços; redução de 2,8% na construção; 2,8% em software; e redução de 1,2% na indústria, de 20,3%

em telecom.

As análises, conjecturas, sugestões de encaminhamento ou propostas relacionadas ao objeto deste estudo são

oferecidas pela Brasscom em um esforço para contribuir para o debate em torno da Reforma Tributária, bem

como, sua concretização, visando o melhor interesse do Brasil.
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