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Carga Tributária Brasileira, por setor de atividade, utilizando a DVA.  

 

Eliomar Cordeiro Alves 

Orientadora: Prfa. Dra. Roberta Carvalho de Alencar 

 

Resumo 

A carga tributária brasileira vem crescendo continuadamente durante os anos, de acordo 

com a Receita Federal do Brasil – RFB. Estudos anteriores buscaram evidenciar a carga 

tributária setorial a partir da Demonstração do Valor Adicionado – DVApublicada 

voluntariamente pelas empresas e constataram grande dispersão entre alguns 

setores.Com a publicação da Lei 11.638/07, a publicação da DVA se tornou obrigatória 

e acelerou-se o processo de convergência das normas contábeis brasileira às normas 

internacionais, trazendo alteração em alguns métodos de mensuração, o que pode ter 

resultado em alterações na apuração de receitas, consequentemente no Valor 

Adicionado. Nesse contexto, esta pesquisa analisou a carga tributária, por setor de 

atividade, das companhias abertas brasileiras durante os anos de 2010, 2011 e 2012, 

utilizando a DVA. Foram usadas as Demonstrações Financeiras Padronizadas 

apresentadas à CVM de 158 companhias abertas, alocadas em 18 setores de atividade. O 

estudo permitiu avaliar que a carga tributária da amostra permanece na mesma média 

nacional, com algumas variações entre os anos avaliados. Foram encontrados resultados 

semelhantes a outras pesquisas que utilizaram esse enfoque na carga tributária setorial. 

Em relação a essa dispersão setorial entre pesquisas verificou-se Telecomunicação e 

Petroquímica/Petróleo e Gás como os de maior carga e Mineração, Construção Civil e 

Papel e Celulose como os de menor carga tributária.  

Palavras-chave: Carga Tributária, Demonstração do Valor Adicionado, Setor de 

atividade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Apesar de não haverum consenso a respeito de como mensurar a carga tributária 

brasileira, diversos autores concordam que qualquer que seja a metodologia de cálculo 

adotada, a carga tributária brasileira tem crescido ao longo dos anos (BISPO, 

CALIJURI e LIMA, 2009). 

Considerando-se a carga tributária calculada pela Receita Federal do Brasil – 

RFB, de 1992 a 2012 a carga tributária brasileira passou de cerca de 26% para algo em 

torno de 36% (RECEITA FEDERAL, 2012). 

Diversos estudos brasileiros usaram a Demonstração do Valor Adicionado – 

DVA para analisar a carga tributária setorial, como os de Santos (1999), Santos e 

Hashimoto (2003) e Gallo (2007). 

Os estudos citados foram elaborados tomando por base o banco de dados da 

FIPECAFI, órgão este que realiza as análises para a Revista Exame – “Melhores e 

Maiores”. O banco de dados continha as demonstrações elaboradas voluntariamente 

pelas empresas, uma vez que a apresentação da DVA só se tornou obrigatória a partir da 

publicação da Lei 11.638/07. 
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Recentemente, com a obrigatoriedade da publicação da DVA para as 

companhias abertas brasileiras, que tem sua base de dados auditada, torna-se importante 

retomar os estudos de verificação da carga tributária, e analisar a variação setorial. 

Adicionalmente, em decorrência da publicação da Lei 11.638/07, acelerou-se o 

processo de convergência das normas contábeis brasileiras às IFRS (International 

Financial Reporting Standards).Tal alteração gerou mudanças em diversas práticas 

contábeis, inclusive no que se refere à apuração de receitas, o que pode ter afetado a 

mensuração do Valor Adicionado, que é utilizado para apuração da carga tributária. 

De acordo com esse contexto, o problema que se busca responder é: Qual a 

carga tributária por setor de atividade das companhias abertas brasileiras durante os 

anos de 2010 a 2012, considerando as informações contidas na DVA? 

Deste modo o objetivo geral do presente estudo é analisar, através da DVA, a 

carga tributária por setor de atividade das companhias abertas brasileiras, durante os 

anos de 2010 a 2012. Os objetivos específicos são: (i) comparar, através da DVA, a 

carga tributária por setor de atividade das companhias abertas brasileiras nos anos de 

2010 a 2012; (ii) examinar a evolução por ano, de 2010 a 2012, da carga tributária das 

companhias abertas brasileiras, através da DVA; (iii) analisar a dispersão de carga 

tributária entre setores, comparando com os resultados obtidos por Santos (2003) e 

Bispo, Calijuri e Lima (2009). 

A importância dessa pesquisa é evidenciada por diversos fatores, tais como, o 

fato de poucos estudos buscando analisar a carga tributária, informada na DVA, por 

setor de atividade, bem como a sua comparação com outros estudos semelhantes e a 

evolução da carga tributária entre anos, tornando-se, assim, um estudo ainda não 

explorado nas pesquisas acadêmicas nacionais.  

A metodologia aplicada nessa pesquisa é caracterizada como 

explicativa/descritiva, bibliográfica, documental, levantamento e quantitativa. 

Características, essas, explanadas na próxima seção. 

A estrutura deste estudo será composta por cinco seções, incluindo esta 

introdução. Na seção 2 será apresentado o referencial teórico, onde se figura a doutrina, 

legislação e uma contextualização sobre o assunto abordado. Na seção 3, encontra-se a 

metodologia na qual se evidenciará a caracterização do estudo, a população, como foi 

coletada e analisada, bem como a forma de tratamento dos dados. Os resultados da 

análise se encontram na Seção 4. Por fim, na seção 5, conterá as considerações finais a 

respeito desta pesquisa e sugestões para próximas. 

 

2REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Demonstração do Valor Adicionado 

De acordo com Iudicibus et al.(2013), a DVA é a demonstração contábil que 

tem por intuito informar o valor da riqueza econômica gerada, bem como sua 

distribuição pela empresa aos os diversos elementos que contribuíram para a criação de 

tal valor, prestando, assim, informações para todos os agentes econômicos interessados 

na entidade. 

Santos (2003) define DVA exaltando sua importância, visto que a considera a 

forma mais competente criada pela Contabilidade para auxiliar na mensuração da 

capacidade de geração e distribuição de riqueza por uma entidade.  
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Santos (2003) ainda complementa analisando a diferença entre a DVA e a 

Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, uma vez que o enfoque da ultima está 

em demonstrar o resultado na linha da lucratividade, assim atingindo ao interesse 

informacional dos gestores da entidade, enquanto a primeira tem seu foco em apresentar 

informações para diversos usuários. 

Seguindo esta linha, Welter et al. (2005) considera que a DVA é um grande 

diferencial para as entidades, pois enquanto a DRE informa somente o lucro, a DVA 

detalha toda a riqueza gerada pela empresa e a forma pela qual foi distribuída. 

De uma forma mais geral e completa, Camargo (2010, p.3) afirma: 

Considerando a responsabilidade social que têm as entidades econômicas, o 

conteúdo da informação da Demonstração do Valor Adicionado tem grande 

relevância social e com base nela os interessados poderão conhecer a riqueza 

gerada por uma entidade, bem como sua posterior distribuição entre os 

agentes econômicos que tiveram participação em sua criação, diferentemente 

ao que se presta a Demonstração do Resultado do Exercício que informa a 

riqueza criada sob a ótica do proprietário. 

 

Corroborando com os autores anteriormente citados, como também com a 

legislação pertinente, Tinoco e Moraes (2008, p. 10) tratam a DVA, em ralação ao 

conceito, como a demonstração que transparece a riqueza gerada através das atividades 

operacionais das empresas e sua repartição entre os agentes beneficiários, e em relação a 

sua importância da seguinte forma: 

A elaboração e a divulgação da Demonstração do Valor Adicionado- DVA – 

pelas empresas em muito enriqueceria a informação contábil e social , sendo 

de importância vital para todos que se dedicam à atividade de analisar 

demonstrações contábeis/financeiras, das organizações. 

 

Kroetz e Consenza (2003) avaliam a utilidade da informação contábil quando 

esta serve para tomada de decisões dos gestores e instrumento de avaliação para a 

sociedade incluir certa entidade no contexto socioambiental, dessa forma, estima a DVA 

como importante ferramenta contábil, uma vez que essa demonstração consegue 

estabelecer essa relação de informação contábil eficiente. 

Nota-se, portanto, uma convergência entre os autores, no que concerne a 

definição e importância de tal demonstrativo financeiro-patrimonial tanto para os 

agentes internos quanto para os externos, ou seja, além de atingir gestores, proprietários, 

também alcança clientes, fornecedores, comunidade, governo etc. 

Atualmente, a DVA está regulamentada no Brasil pelo pronunciamento técnico 

CPC 09. As empresas dispunham, anteriormente, de um modelo aprovado pelo 

Conselho Federal de Contabilidade – CFC, constante na NBC T 3.7 de 2005, e de um 

modelo elaborado pela FIPECAFI. A CVM (Comissão de Valores Mobiliários), em 

ofício circular de 2006, incentivava a divulgação voluntária, sugerindo a utilização do 

modelo FIPECAFI (FREGONESI, 2009). 

O modelo da DVA para as empresas em geralindicado pelo CPC 09, traz, 

resumidamente, a seguinte estrutura: 
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Quadro 1: Modelo de Demonstração do Valor Adicionado 

1- RECEITAS 

2- INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS(inclui os valores dos impostos ICMS, IPI, PIS 

e COFINS) 

3- VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) 

4- DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 

5- VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4) 

6- VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 

7- VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) 

8- DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (=7) 

8.1) Pessoal 

8.2) Impostos, taxas e contribuições 

8.3) Remuneração de capitais de terceiros  

8.4) Remuneração de capitais próprios 

Fonte: CPC 09 (2008, p. 16 - 17) 

 

2.1.1 DVA e PIB 

Para Silva et al.(1996), de acordo com o IBGE, PIB é o Valor Adicionado 

gerado no território econômico de um país ou região, essa Renda gerada é obtida através 

da diferença entre o Valor da produção e o consumo intermediário. Nesse contexto, 

tem-se que o conceito de Produto aborda toda atividade socialmente organizada para a 

Produção de Bens e Serviços, sejam ele transacionados ou não no mercado. Entende-se 

por Consumo Intermediário a parcela da produção destruída no processo produtivo, ou 

seja, o consumo de Bens e Serviços mercantis utilizados na produção de outros Bens e 

Serviços (mercantis ou não). 

Santos (2003) evidencia a diferença entre o conceito de Valor Adicionado 

econômico e contábil, explica que o primeiro considera o valor da produção e o segundo 

parte do valor das vendas. Enfatiza que o Valor Adicionado contábil representa melhor 

a realidade, tornando a importância da utilização da DVA para auxílio no cálculo do 

PIB parecer inquestionável. 

Porém, o autor também demonstra as divergências de opiniões entre contadores 

e economistas no assunto, apontando para, ainda, várias discussões sobre o tema do 

estabelecimento da forma adequada para o cálculo do PIB e a utilização da DVA para 

isto. 

Para De Luca (1996), a utilização da DVA no cálculo do PIB reduziria o nível 

de estimativas utilizadas, além de fornecer dados com maior facilidade, auxiliando, 

também, o cálculo do PIB regional e setorial. 

Já para Iudicibus e tal. (2013), não há dúvidas de que a DVA é a melhor forma 

de apresentar, sem dupla contagem, a parcela de contribuição que a empresa tem na 

formação do PIB. Analisam também que as diferenças entre o modelo contábil e 

econômico são temporais e finalizam demonstrando que a estrutura da DVA auxilia 

ainda mais na identificação dos agentes geradores de riqueza. 
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Na mesma ideia dos autores, a Comissão de Valores Mobiliários, em sua Nota 

Explicativa à Instrução CVM nº. 469, de 2 de Maio de 2008, conceitua que: 

A DVA é uma demonstração bastante útil, inclusive do ponto de vista 

macroeconômico, uma vez que, conceitualmente, o somatório dos valores 

adicionados (ou valores agregados) de um país representa, na verdade, o seu 

produto interno bruto - PIB. Existe, entretanto, uma diferença temporal entre 

o modelo econômico e modelo contábil de DVA. Enquanto o primeiro utiliza 

o conceito de produção, a demonstração contábil utiliza o conceito de vendas 

para obter o valor adicionado ou riqueza criada pela empresa. 

Observa-se, então, que a DVA é de grande utilidade quando se fala em cálculo 

do PIB, podendo ser ajustada ao modo que consiga, também, atingir os objetivos dos 

economistas brasileiros. 

2.2 Carga Tributária 

A carga tributária para Salvador (2005, p. 2) é definida como: 

(...)um indicador que expressa a relação entre o volume de recursos, que o 

Estado extrai da sociedade sob a forma de impostos, taxas e contribuições 

para financiar as atividades que se encontram sob sua responsabilidade, e o 

Produto Interno Bruto (PIB). 

O autor ainda contempla o fato de que no Brasil, ao contrário de países 

desenvolvidos, a maior parte da receita do Governo vem de tributos indiretos e 

cumulativos, que oneram mais o trabalhador e a classe média, pois é aplicada em grande 

maioria sobre o consumo, mais da metade sendo aplicados sobre bens e serviços, e uma 

baixa tributação sobre a renda.  

Outros autores corroboram com essa problemática brasileira, Oliveira et al. 

(2002) avaliaram que a nossa carga tributária é uma das mais altas do mundo, 

relacionada ao PIB, é ,ainda, a maior da América Latina e mais que o dobro da 

Argentina. Avaliam, também, que qualquer tributo reflete na vida da empresa como um 

limitador ao desenvolvimento, um entrave aos investimentos, e a contabilidade sendo a 

ciência que estuda o Patrimônio das Entidades, então devemos analisar a questão 

tributos e sempre orientar a melhor maneira de agir. 

Machado (2011) afirma que para não se desestimular a iniciativa privada, a 

carga tributária não poderia ser elevada, porém, segundo o mesmo autor, no Brasil os 

tributos, além de serem muitos, são calculados através de alíquotas elevadas, tornando, 

assim, um país de carga tributária muito pesada. 

Carga tributária consiste na relação entre os tributos e o valor adicionado, dessa 

forma, a DVA pode ser considerada como o mais apropriado instrumento para se aferir 

essa carga. Uma vez que esse demonstrativo contábil apura tanto o valor adicionado 

gerado pela entidade como os impostos por ela devidos (SANTOS, 2003). 

Conforme Santos e Hashimoto (2003), a DVA é bastante vantajosa ao 

possibilitar em um único item todos os encargos com impostos, taxas e contribuições 

suportados pela empresa. Avaliam, também, que está segregação não se pode obter em 

nenhum outro demonstrativo contábil. 

Contudo, para Gallo (2007) avalia que há diversos fatores que limitam a 

mensuração da carga tributária através do PIB, destacando entre eles o fator da não 

comparabilidade da informação contábil entre países, problemas para mensuração do 

próprio PIB, atrasos entre provisões tributárias e seus recebimentos, entre outros citados 

pelo autor. 
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O gráfico 1 demonstra a evolução da carga tributária brasileira, calculada pela 

Receita Federal do Brasil – RFB: 

 

Gráfico 1 – Evolução anual da carga tributária bruta brasileira. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado pela RFB. 

 

Observa-se então que a cada ano a carga tributária brasileira vai se elevando, 

nota-se a exceção em relação aos anos de 2001 até 2004 e 2008 até 2010, que tem como 

explicação essa redução, de acordo com a Receita Federal do Brasil, os efeitos 

financeiros da política internacional após o atentado ao E.U.A. – Estados Unidos da 

América – e a crise econômica de 2008, tanto que o valor crescente da carga já se 

normaliza nos anosapós os referidos intervalos. Segundo a própria Receita Federal em 

alguns anos o crescimento deve-se as medidas legislativas tributárias e, em outros, à 

elevação da Produção ou Valor Adicionado. 

2.2.1 DVA e Carga Tributária 

Para esse estudo, como já mencionado anteriormente, irá se analisar a carga 

tributária calculada através da Demonstração do Valor Adicionado de várias entidades – 

no caso, as companhias abertas brasileiras. 

Em relação à utilização da DVA para o referido cálculo Soares etal.(2009) 

examina que as informações predominantes neste demonstrativo contábil servem como 

base para a efetivação de análises contábeis, de onde podem se inferir a relação da 

entidade com diversos agentes geradores da riqueza. Entre eles, está, justamente, o 

Governo, isto é, pode-se analisar a carga tributária. 

Iudicibus et al. (2013, p.676) consideram que: 

As informações contidas na DVA são úteis para entender a relação da 

empresa com a sociedade por meio da sua participação da formação da 

riqueza e no modo como a distribui entre empregados, financiadores, governo 

e detentores de capital. Essa compreensão é possível, por meio da análise de 

quocientes ou indicadores de geração de riqueza e de distribuição de riqueza. 
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Para tanto, será utilizado o indicador de distribuição de riqueza para 

demonstrar a parcela destinada ao Estado, através do quociente entre os gastos com 

impostos e valor adicionado. 

Há de salientar que “impostos” citado acima significa, de maneira geral, os 

tributos, no caso o item pertinente a DVA: Impostos, Taxas e Contribuições. 

Santos (2003) analisou um grande número de DVA’s e por mais de um ano, 

tornando, assim, seus resultados como de grande valia para apreciação nesta pesquisa. 

Ele analisou entre 1997 e 2001 uma média de 907 empresas, sendo no primeiro ano do 

estudo 683, no segundo ano 827, 940 no terceiro, 1069 no quarto e 1017 no último ano.  

Entre os pontos analisados, encontra-se o da carga tributária por ramo e setor 

de atividade das empresas, sendo 3 ramos e 23 setores, bem como sua evolução anual, 

assim evidenciado: 

Tabela 1 – Carga tributária – todas as empresas - por setor/ramo de atividade. 

Setores 
1997 1998 1999 2000 2001 

% Qt. % Qt. % Qt. % Qt. % Qt. 

Alimentos 40,3 66 38,6 78 30,5 87 38,2 98 33,8 102 

Automotivo 33,2 22 29,6 28 25,2 31 45,2 32 43,9 32 

Bebidas e Fumo 76,7 18 71,3 23 68,8 20 68,8 22 71,9 17 

Confecções e têxteis 33,9 40 35,0 36 28,0 50 33,4 49 32,1 45 

Construção 17,4 41 16,0 40 16,0 39 18,4 48 19,6 55 

Diversos 37,2 15 39,6 16 35,2 12 38,6 19 37,4 21 

Eletroeletrônico 40,7 24 39,8 35 25,0 35 37,1 34 49,3 32 

Farmacêutico, higiene e cosméticos 50,2 19 49,0 24 47,8 26 44,6 28 43,8 26 

Material de construção 40,1 28 37,1 27 33,0 39 44,5 37 44,7 32 

Mecânica 25,2 17 28,0 25 22,6 19 22,2 22 30,4 22 

Mineração 15,2 12 16,9 13 16,1 17 11,2 21 7,3 23 

Papel e celulose 29,6 15 23,8 18 9,4 27 28,3 28 26,3 21 

Plásticos e borracha 43,4 13 37,5 13 36,2 19 40,8 23 39,3 25 

Química e petroquímica 57,4 46 55,1 62 44,6 64 52,1 78 54,2 71 

Siderurgia e metalurgia 32,2 53 32,7 48 29,4 55 30,7 65 32,2 64 

Subtotal - Indústrias 48,0 429 44,9 486 37,9 540 43,6 604 44,1 588 

                      

Atacado e comércio exterior 51,2 36 41,2 57 49,1 61 58,8 68 46,0 63 

Comércio varejista 39,5 40 34,8 47 39,1 60 39,9 76 40,3 60 

Subtotal - Comércio 46,6 76 38,5 104 44,7 121 48,2 144 43,1 123 

                      

Comunicações 20,9 11 19,2 16 10,4 8 14,0 20 16,1 15 

Serviços de transporte 20,3 42 18,8 53 18,4 48 24,7 50 20,1 48 

Serviços diversos 17,8 33 19,7 44 22,6 58 25,9 65 22,2 71 

Serviços públicos 31,6 53 31,7 71 32,5 84 41,3 95 45,5 100 

Tecnologia e computação 31,4 25 30,0 29 28,0 58 34,1 64 32,1 50 

Telecomunicações 42,3 14 45,8 24 49,9 23 55,5 27 52,7 22 

Subtotal - Serviços 31,6 178 32,6 237 32,7 279 40,8 321 35,9 306 
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Total geral 42,0 683 39,7 827 36,6 940 43,0 1069 41,2 1017 

FONTE: SANTOS (2003) 

          Pode se verificar que a carga tributária suportada pelas empresas pesquisadas 

tem grande variação por setor. No ano de 2001, por exemplo, o setor de “mineração” 

apresentou uma carga média de 7,1% enquanto que o de “bebidas e fumo” 71,9%.  

O resultado encontrado é semelhante, em termos de dispersão da carga 

tributária, nos encontrados por Bispo, Calijuri e Lima (2009). Os autores calcularam e 

analisaram a carga tributária de 421 empresas de 2001 a 2005. Na amostra e com a 

classificação adotada pelos autores, o setor com menor carga foi o “automotivo”, com 

17,7% e o setor com maior carga foi o de “telecomunicações” com 52,95%,conforme 

evidenciado na Tabela 2: 

Tabela 2 – Estatísticas descritivas dos grupos por setor econômico 

Setor Econômico N Média 

1. Alimentos e Bebidas 23 43,64% 

2. Atacado e Comércio 19 21,01% 

3. Automotivo 17 17,72% 

4. Comércio Varejista 24 38,46% 

4. Confecções e Têxteis 18 28,47% 

6. Papel e Celulose 24 23,69% 

7. Química e Petroquímica 56 51,77% 

8. Serviços Públicos 150 45,58% 

9. Siderúrgica e Metalurgia 57 30,55% 

10. Telecomunicações 33 52,95% 

Fonte: Bispo, Calijuri e Lima (2009) 

 
 

3 METODOLOGIA 

3.1 Enquadramento metodológico 

Pesquisar, de modo geral, é buscar informações, é procurar algo em algum 

lugar. Esta procura inserida em um estudo acadêmico deve ser fundamentada, 

estruturada. Deve-se seguir um caminho através de técnicas, métodos (CARVALHO, 

2007).  

De acordo com Abreu e Almeida (2009), a pesquisa é um estudo de caráter 

pessoal, dado que ao buscar informações o pesquisador faz anotações, observações 

próprias e ilações. 

Quanto aos seus objetivos, esse estudo é caracterizado como uma pesquisa 

explicativo/descritiva, uma vez que busca fazer uma analise no objeto estudado 

buscando interpretar seus dados e identificando razões para seus resultados. De acordo 

com Rodrigues (2006), a pesquisa descritiva tem o objetivo de descrever os fatos sem 

interferência do responsável pela pesquisa. 

Sobre a pesquisa explicativa, Severino (2007, p. 123) afirma que: 

 A pesquisa explicativa é aquela que, além de registrar e analisar os 

fenômenos estudados, busca identificar suas causas, seja através da aplicação 

do método experimental/matemático, seja através da interpretação 

possibilitada pelos métodos qualitativos. 
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Esse estudo, em relação à natureza das fontes utilizadas para a abordagem e 

tratamento do seu objeto é bibliográfico, documental e levantamento, pois fará uma 

analise de trabalhos de outros autores na área abordada, utilizará dados primários, 

relatórios financeiros e coletará um grande número de sujeitos a serem analisados.  

Lakatos e Marconi (2010, p.157) esclarecem que a principal característica da 

pesquisa documental se encontra no fato da fonte de coletas de dados está restrita a 

documentos, escritos ou não, denominados de fontes primárias. 

De acordo com Severino (2007), a pesquisa bibliográfica é a que se elabora a 

partir de pesquisas passadas, registros de autores anteriores, dados já trabalhados. Tais 

como artigos, teses, livros etc. 

Os pensamentos de Gil (2002, p.50) sobre levantamento é que, 

 As pesquisas deste tipo caracterizam-se pela interrogação direta das pessoas 

cujo comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-se à 

solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do 

problema estudado para, [...], obterem-se as conclusões correspondentes aos 

dados coletados. 

Enfim, quanto à abordagem do problema é identificada uma tipologia 

quantitativa, certo que serão utilizados métodos de cálculos estatísticos. Para Beuren e 

Raupp (2003), a principal diferença entre as pesquisas qualitativas e quantitativas é o 

uso de instrumentos estatísticos, no que concerne a coleta quanto ao tratamento dos 

dados. 

3.2 População 

O objeto de análise do estudo foi a Demonstração do Valor Adicionado – DVA 

– constantes nas Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP – de todas as 

Companhias Abertas com registro ativo e que entregam as referidas informações à 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM, porém só serão utilizados os dados das 

empresas em que não foi constatada nenhuma falta de informação, valores negativos, 

bem como as que possuíam valores discrepantes, ou seja, os extremos, no caso as que 

apresentaram carga tributária muito baixa ou extremamente alta. 

3.3 Análise de dados 

Para atingir os objetivos dessa pesquisa foram coletadas as DFP’s individuais 

dos anos de 2010 a 2012 através de downloads no site da CVM. Dessa busca, constatou-

se a existência de 432 companhias. Dentre as entidades selecionadas, 182 foram 

excluídas por não apresentarem informações em todos os anos da pesquisa ou por 

apresentarem valor negativo nos itens Valor Adicionado a Distribuir ou Impostos, 

Taxas e Contribuições.  

As empresas foram categorizadas em setores segundo as classificação do 

software Economática®. Foram excluídos ainda deste grupo: 21 Holdings puras e 35 

empresas do setor “Finanças e Seguros”.  

A retirada das chamadas “Holdings puras”, ou seja, empresas cuja razão social é 

a participação societária em outras empresas, deu-se pelo fato de que grande parte da 

tributação se dá nas empresas investidas, resultando em uma carga tributária baixa, na 

controladora.  
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A exclusão das empresas pertencentes ao setor “Finanças e Seguros” foram 

excluídas pois as empresas deste setor possuem modelo de DVA diferenciado, 

alterando, assim, o Valor Adicionado Produzido, e consequentemente, a carga tributária, 

tornando-as não comparáveis às demais. 

Das 194 que restaram, foram removidas 36 que eram os extremos, ou seja, que 

possuíam carga tributária inferior a5% ou superior a 95%. Restando, ao final, uma 

amostra de 158 entidades. 

Freund (2006) estabelece que estatística descritiva é o ramo da estatística que 

visa, apenas, resumir ou descrever dados sem ir mais além, ou seja, analisar os 

elementos coletados sem inferir em qualquer coisa que vá além dos próprios dados. 

Para o primeiro objetivo específico, que é a comparação da carga tributária entre 

as empresas por setor de atividade, as companhias abertas coletadas foram alocadas em 

18 setores de atividade, de acordo com a classificação estabelecia pelo software 

Economática® e foi calculada a média de tributação por setor em cada um dos anos. O 

cálculo da média consistiu no somatório de todas as médias das empresas classificadas 

naquele setor, dividindo-se tal somatório pela quantidade de empresas daquele setor.  

Em relação ao segundo objetivo específico, que concerne no exame da evolução 

anual da carga tributária das empresas, após a análise anual dos anos de 2010, 2011 e 

2012, foi feito um calculo percentual em que se evidenciou a evolução das entidades 

analisadas durante os três (3) anos. 

Por fim, para atingir ao terceiro objetivo específico, analisar a dispersão de carga 

tributária entre os setores, comparando com os resultados obtidos por Santos (2003) e 

Bispo, Calijuri e Lima (2009), foi feito uma comparação através das tabelas utilizadas 

por ambos, onde se buscou avaliar o grau de semelhança entre os resultados auferidos. 

 

4ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 Após coleta e tratamento dos dados primários para que estes se enquadrem na 

amostra desejada por esta pesquisa, serão, agora, evidenciados através de gráficos e 

tabelas para facilitar a compreensão sobre os mesmos. 

 Recolhidas todas as informações necessárias e feitas as correções explanadas na 

metodologia, a população se constituiu em um total de 240 empresas analisadas a 

seguir. 

 

4.1 Análise Geral 

 O Gráfico 2 apresenta a carga tributária bruta das empresas analisadas durante os 

anos pesquisados, 2010, 2011 e 2012. 
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Gráfico 2 – Evolução anual da carga tributária da amostra. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 Evidencia-se que a carga tributária bruta da amostra, ao contrário do que se 

demonstra a carga tributária bruta brasileira, apresenta declínio durante os anos. Porém 

mantêm-se a média acima de 33%. Em comparativo ano a ano temos que em 2010 a 

carga da amostra foi superior em 1,60% a carga brasileira, em 2011 inferior em 1,59% e 

em 2012 inferior em 2,83%. Dessa forma, temos evoluções em sentidos opostos. 

 Em comparativo coma carga tributária das pesquisas de Santos (2003) e Bispo, 

Calijuri e Lima (2009), a carga tributária da amostra desse estudo é um inferior que as 

duas pesquisas, de 2009 e de 2003, porém mantém-se a média entre 32% e 42%. 

 Se fossem retiradas apenas 2 empresas outliers e mantidas as outras que 

possuíam carga tributárias nos extremos teríamos uma carga tributária bem menor, com 

29,18% em 2010, em 2011 28,75% e no ultimo ano 29,52%. Porém, há de se observar 

que mesmo com carga inferior em comparação a brasileira, bem como com a primeira 

da amostra apresentada, ao analisarmos a entidade como um todo e suas despesas em 

geral, identificando que quase um terço (1/3), 30% do valor produzido, será reservado 

ao Governo, onde não se verifica uma reciprocidade de ênfase em benefícios 

proporcionais aos dispêndios, depreende-se que possuímos uma carga tributaria bastante 

elevada. 

4.2 Análise por setor de atividade 

 Na Tabela 3 são apresentados os gastos com tributos das empresas pesquisadas, 

divididas, estas, por setor de atividade. A classificação e alocação dos setores foi a 

utilizada no software Economática. Consiste em 19 setores principais e um que abrange 

as demais. Deve salientar que o setor “Fundos” e “Finanças e Seguros” foram retirados, 

um por não possuir nenhuma empresa e o outro por utilizar modelo de DVA 

diferenciado afetando o Valor Adicionado Produzido. O setor “Outros” foi destinado 

para as entidades que possuem setor específico em menor quantidade em relação à todas 

as companhias abertas. 
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Tabela 3 - Carga Tributária por setor de atividade 

SETORES 
CARGA TRIBUTÁRIA 

Qtd. Empresas 
2010 2011 2012 

AGRO & PESCA 34,06% 19,11% 18,80% 2 

ALIMENTOS E BEBIDAS 35,82% 36,03% 34,25% 8 

COMÉRCIO 37,58% 35,34% 36,11% 16 

CONSTRUÇÃO 19,28% 16,22% 15,11% 8 

ELETROELETRÔNICOS  40,55% 44,27% 33,12% 4 

ENERGIA ELÉTRICA 48,38% 45,64% 49,97% 20 

MAQUINAS INDUST 23,73% 23,54% 27,47% 2 

MINERAÇÃO 13,45% 12,01% 14,68% 2 

MINERAIS NÃO MET 39,62% 41,47% 43,36% 3 

PAPEL E CELULOSE 24,03% 23,28% 23,31% 2 

PETRÓLEO E GÁS 51,22% 46,53% 46,29% 3 

QUÍMICA 37,23% 32,53% 27,92% 7 

SIDERUR & METALUR 35,36% 30,76% 31,85% 18 

SOFTWARE E DADOS 31,64% 31,84% 32,22% 2 

TELECOMUNIÇÕES 46,16% 43,33% 37,26% 5 

TEXTIL 30,99% 30,85% 28,25% 17 

TRANSPORTE SERVIÇ 30,51% 29,60% 25,64% 10 

VEÍCULOS E PEÇAS 27,94% 29,14% 27,50% 11 

OUTROS 32,48% 35,07% 34,25% 18 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

A partir da tabela, verifica-se que a carga tributária das empresas pesquisadas em 

grande parte dos setores já se iguala e até supera a carga tributária brasileira.Os setores 

em que se constatou maior carga tributária são Minerais não metais, Energia Elétrica, 

Telecomunicações e Petróleo e Gás. Sendo o ultimo possuidor da maior carga tributária. 

 Os setores que apresentaram menor carga tributária foram Construção, Papel e 

Celulose e Mineração, todos ligados ao setor primário, despesas com tributos abaixo, 

consideravelmente, da média geral da amostra e o ultimo, Mineração, sendo o de menor 

percentual de gastos tributários em relação ao valor adicionado pela empresa.  

 Em todos os setores se mantém constante o percentual dos gastos com tributos 

durante os anos analisados, com algumas variações mais evidentes nos setores de 

Eletroeletrônicos e Agro& Pesca. Alterações, estas, que estão mais relacionadas a 

mudanças nas próprias instituições do que no setor em si inseridas. 

 Mesmo dentro dos setores existem carga tributária significativamente diferentes, 

evidenciando que seria necessário uma análise mais detalhada a nível de empresa 

considerando especificidades, tais como tipo de produto, região de instalação, tamanho, 

quantidade de funcionários, acesso a incentivos fiscais, etc. É o que se exemplifica 

através da Tabela 4. 
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Tabela 4–Diversidades dentro do setor 

Setor Região Empresa 
Carga Tributária 

2010 2011 2012 

Energia Elétrica Norte CELPA 59,74% 65,97% 80,01% 

Energia Elétrica Sudeste CESPE 26,70% 31,59% 34,28% 

            

Alimentos e Bebidas Sul EXCELSIOR 62,16% 57,82% 56,30% 

Alimentos e Bebidas Nordeste M Dias Branco 24,22% 23,43% 24,79% 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

 Observa-se que os dois exemplos de empresa de energia elétrica possuem 

diferenças de carga tributária que poderiam estar relacionadas a região onde estão 

inseridas. No segundo caso as outras duas empresas também apresentam cargas distintas 

que poderiam, também, estarem explicadas pela região, porém poderiam estar 

relacionadas ao produto, uma vez que a EXCELSIOR trabalha com salsicharia e a M. 

Dias Branco com massa alimentícias e derivados do trigo. 

O setor “Outros” éconstituído de companhias que em seu formulário cadastral 

apresentado à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, informaram prestarem 

atividades como Turismo, Serviços Médicos, Saneamento, Gráficas e Editoras, 

Entretenimento, Fumo e as que possuem mais de um setor definido. Dessa forma, 

identifica-se que o valor apresentado como carga tributária deste setor não deve ser 

tomado por base, uma vez que temos uma variação muito grande de atividades 

desempenhadas. 

A Tabela 5 apresentará um exemplo dessa harmonia constante no setor, contudo 

apresenta a variedade entre as atividades desemprenhadas. 

Tabela 5 – Diversidade de Empresas – Setor “Outros” 

Setor Empresa 
Carga Tributária 

2010 2011 2012 

Outros SOUZA CRUZ 78,78% 76,97% 77,98% 

Outros EDITORA SARAIVA 15,34% 13,20% 12,13% 

Outros T4F Entretenimento 24,44% 45,04% 50,18% 

Outros COPASA 28,13% 27,39% 26,08% 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 Encontramos na Tabela 5 a diversificação das atividades desempenhas pelas 

empresas do setor “Outros”, uma vez que ele engloba empresas de Fumo, Souza Cruz, 

com a carga tributária maior de toda a amostra, de Entretenimento, T4F, de 

Saneamento, COPASA e uma Gráfica e Editora, SARAIVA. No geral, a média desse 

setor permanece em torno de 30%, não se distanciando tanto em relação a média geral 

da amostra analisada. 

4.2.1 Comparação com outras pesquisas 

 Em comparação a outros estudos que possuem o mesmo enfoque da carga 

tributária setorial, nota-se uma semelhança nos resultados, apesar de serem utilizadas 

classificações distintas de setores. 
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 Na Tabela 6 apresenta-se a demonstração dos 4 setores com maior carga 

tributária e dos 4 com menor a partir da média geral entre os anos analisados em cada 

pesquisa, estas por Santos em 2003 e Bispo, Calijuri e Lima em 2009. 

Tabela 6 - Comparação de setores entre pesquisas. 

MAIORES MENORES 

2014 

Energia Elétrica 48% Agro & Pesca 23,99% 

Petróleo e Gás  48,01% Construção 16,87% 

Telecomunicações 42,25% Mineração 13,38% 

Minerais Não Metais 41,49% Papel e Celulose 23,54% 

2009 

Serviços Públicos 45,58% Automotivo 17,72% 

Alimentos e Bebidas 43,64% Atacado e Comércio Exterior 21,01% 

Química e Petroquímica 51,77% Confecções e Têxteis 28,47% 

Telecomunicações 52,95% Papel e Celulose 23,69% 

2003 

Atacado e Comércio Exterior 49,26% Comunicações 16,12% 

Bebidas e Fumo 71,50% Serviços de Transporte 20,46% 

Química e Petroquímica 52,68% Construção 17,48% 

Telecomunicações 49,24% Mineração 13,34% 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado nos Dados da pesquisa (2014), Bispo, Calijuri e Lima (2009) e Santos 

(2003). 

 Nota-se algumas semelhanças nos resultados obtidos, é o caso do setor de 

Telecomunicações que está presente nas 3 pesquisas entre as maiores cargas tributárias, 

Petroquímica que se apresenta no estudo atual como Petróleo e Gás. Já entre as menores 

cargas tributárias encontradas, alguns pontos são observados, como o setor de 

Mineração ter carga quase idêntica em 2014 e 2003, Construção, também, muito 

semelhante entre as três pesquisas. 

 Outro ponto que há se ser salientado é que o setor de Papel e Celulose estão 

entre as 4 menores cargas tributárias nos achados de 2014 e 2009, mas não está nos de 

2003, porém ele se apresenta nesta última como a quinta menor carga tributária, 

tornando, assim, mais semelhantes os resultados obtidos nos estudos. 

 O setor de Bebidas e Fumo da pesquisa de 2003, com 71,50%, é o de maior 

carga tributária, fato este, possivelmente, explicado pelo produto do setor, que não se 

manteve nas outras pesquisas pela divisão deste entre outros setores. 

 Uma disparidade há de ser evidenciada, o setor de Atacado e Comércio Exterior 

que está entre as maiores cargas tributárias na pesquisa de Santos (2003) com 49,26%, 

na pesquisa de Bispo, Calijuri e Lima (2009) se encontra entre as menores com 21,01%. 

 Nas 3 pesquisas encontra-se semelhantes, também, os percentuais de carga 

tributárias, todos acima de 40% nas maiores e abaixo de 30% nas menores. Possuindo 

alguns picos, que é o caso de Bebidas e Fumo entre as mais elevadas cargas e 

Confecções e Têxteis entre os valores mais ínfimos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Esta pesquisa teve como objetivo principal analisar a carga tributária das 

companhias abertas brasileiras, durante os anos de 2012, 2011 e 2012, utilizando como 

elemento de informações o demonstrativo contábil DVA – Demonstração do Valor 

Adicionado, nele consta o valor produzido pela empresa por sua conta ou por terceiros e 

a distribuição deste entre os colaboradores. Utilizando esse valor adicionado juntamente 

com o colaborador Governo, no caso impostos, taxas e contribuições, temos a tal carga 

tributária que foi analisada. 

 Para alcançar esse objetivo primário foi realizada uma pesquisa 

explicativa/descritiva, com uma abordagem quantitativa nos dados coletados por meio 

de um estudo documental e bibliográfico. A coleta desses dados foi feito através de 

downloadsno site da CVM – Comissão de Valores Mobiliários, dos DFP’s – 

Demonstrações Financeiras Padronizadas, onde está inserido a DVA. Da coleta inicial 

de 432 companhias abertas, foram retiradas as que possuíam alguma limitação a analise, 

restando, ainda, 158 empresas. 

 Chegou-se, então, ao calculo de uma carga tributária bruta de 35,13% em 2010, 

33,72% em 2011 e 33,02% em 2012. Acima da carga tributária bruta brasileira que foi 

de 33,53% no primeiro ano analisado, depois se reduziu indo para abaixo da carga 

brasileira que foi de 35,31% no segundo ano e manteve-se abaixo no último ano, uma 

vez que a carga brasileira foi de 35,85%. Nota-se que enquanto na amostra o percentual 

reduz, na realidade geral brasileira este vem aumentando. 

 Para atingir ao primeiro objetivo específico, as 158 empresas foram alocadas em 

18 setores de atividade. Observou-se alguns setores com carga tributária compatível 

com a carga geral brasileira, outros com percentual bem superior, e alguns com uma 

inferioridade considerável. Realidade essa da amostra equiparável ao geral, uma vez que 

a legislação tributária vigente no país beneficia uns e exige mais de outros. Buscando 

um equilíbrio nas atividades desempenhadas. 

 Em relação ao segundo objetivo específico, a evolução durante os 3 anos 

analisados foi, basicamente, constante com pequenas variações a mais e a menos, as 

mais expressivas não estão relacionadas diretamente ao setor de atividade em si e, sim, 

às próprias mudanças das empresas, como diminuição de receitas ou aumento nos 

insumos adquiridos de terceiros. 

 Para alcançar o terceiro objetivo específico foi feita uma análise comparativa 

onde se verificou a existência de semelhanças entre os resultados obtidos por esta 

pesquisa e pelas de Santos (2003) e Bispo, Calijuri e Lima (2009). São recorrentes entre 

os grupos com maior carga tributária os setores de Telecomunicações e 

Petroquímica/Petróleo e Gás. Entre os setores com menor carga tributária, permanecem 

os setores de Mineração, Construção Civil e Papel e Celulose. 

 Não foi possível comparar o setor de Bebidas e Fumo, que na pesquisa de Santos 

(2003) é o de maior carga tributária, com as demais pesquisas, uma vez que estas 

trabalharam com uma classificação diferente. 

 Nas três pesquisas encontra-se semelhantes, também, os percentuais de carga 

tributária por setor, todos acima de 40% nos maiores e abaixo de 30% nos menores. 
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 Enfim, com base nos dados coletados e análises feitas, recomenda-se um estudo 

mais aprofundado sob a mesma ótica, com alguns pontos mais importantes, tais como 

debruçar sobre setores específicos, buscando evidenciar diferenças, detalhamento dos 

tributos em Federais, Estaduais e Municipais, considerar especificidades das empresas 

como, por exemplo, região onde está inserida, tamanho, quantidade de empregados, 

acesso a incentivos fiscais, dentre outros. 
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