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RESUMO 

 

 

Um dos maiores desafios para o Brasil é o de superar as barreiras que o mantém na 
condição de país em desenvolvimento. No entanto, para atingir um patamar 
aceitável de desenvolvimento econômico e social, é necessário que o país enfrente 
os graves problemas estruturais que impedem o seu crescimento. O Custo Brasil, 
termo usado para denominar as questões como as altas taxas de juros, a 
infraestrutura deficiente, a carga tributária extremamente alta e o excesso de 
burocracia, entre outros, passou a ser o principal obstáculo a ser superado. Este 
trabalho tem como objetivo identificar os principais elementos que, segundo setores 
da indústria, são os causadores da ineficiência sistêmica no país. Além disso, para 
demonstrar que o Custo Brasil afeta a competitividade da indústria local frente a 
seus concorrentes externos, será apresentado um estudo comparativo entre uma 
indústria com matriz nos Estados Unidos da América e filial no Brasil. A presente 
pesquisa procurou adotar o método causal comparativo, por meio de coleta de 
dados diretamente com os sócios, diretores e colaboradores de uma indústria de 
selos mecânicos no Brasil e nos Estados Unidos da América. Procurou-se identificar 
como o Custo Brasil, considerando apenas cinco itens (tributos, salários, custos de 
energia, custo dos investimentos e custo dos insumos básicos), influencia os custos 
de produção de um selo mecânico produzido no país, bem como quais são os 
principais fatores que prejudicam a competitividade da planta local. Concluiu-se que 
o Custo Brasil prejudica de tal forma a produção local que, mesmo estando com o 
câmbio fortemente desvalorizado em relação ao dólar americano, o produto nacional 
é significativamente mais caro que o mesmo produto fabricado na planta norte-
americana. 
 

 

Palavras-chave: Contabilidade. Controladoria. Custos na indústria.  

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

One of the major challenges for Brazil is that of overcoming the barriers that confine it 
the status of a developing country. However, in order for Brazil to reach an 
acceptable level of economic development it is necessary that the country face up to 
the serious structural problems preventing its growth. The Brazil cost, a term used to 
express issues such as high interest rates, deficient infrastructure, extremely high tax 
burden, excessive bureaucracy among others, has become the main hindrance to 
overcome. This paper proposes to identify the main elements that, according to 
industry sectors are the main cause of the systemic inefficiency in Brazil. Besides, in 
order to demonstrate how the Brazil cost affects the local industry’s competitiveness 
in relation to its foreign competitors, a comparative study between a company, whose 
parent plant is based in the United States of America, and its Brazilian subsidiary will 
be presented. This paper has adopted the causal comparative research 
methodology, collecting data straight from the partners, directors and employees of a 
mechanical seals industry, both in Brazil and the United States of America. This 
research seeks to identify how the Brazil cost, taking into account only five items 
(taxes, salaries/wages, energy, investment and raw materials) influences the costs of 
a mechanical seal produced in the country, as well as the main factors that impairs 
competitiveness on the local plant. The conclusion reached is that the Brazil cost 
hinders the local production to such an extent that, even though the exchange rate is 
strongly depreciated in relation to the American dollar, the national product is 
significantly more expensive than the same product manufactured in the North 
American facilities. 
 

 

Keywords: Accountancy. Controllership. Industry Costs 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Tema e contextualização do problema 

 

Esta dissertação tem por objetivo apresentar dissertação se busca apresentar 

o ambiente em que incide o Custo Brasil e compará-lo em uma planta fabril na 

indústria americana e outra brasileira, equivalentes, para a fabricação de selo 

mecânico. 

A controladoria contábil, buscando a eficácia das atividades que são 

desenvolvidas, opera com uma série de informações obtidas principalmente dos 

sistemas contábeis. Esses sistemas são integrados e dependem intimamente uns 

dos outros, inclusive internacionalmente, como é o caso da indústria brasileira e da 

americana para a fabricação do selo mecânico.  

Oliveira (2009, p. 6) afirma que:  

 

Na integração das atividades internacionais, as empresas podem 
alcançar economias de escala e sinergias em produção, compras, 
marketing, finanças e pesquisa e desenvolvimento. Quando se 
amplia a participação nos mercados internacionais por meio de 
exportações, franchising internacional, implantação de unidades ou 
aquisição de empresas no exterior, busca-se a expansão 
internacional. Quando se desenvolvem associações formais ou 
informais com fornecedores e clientes globais e mesmo com 
concorrentes internacionais, melhora-se eficiência operacional e 
econômica, busca-se atualização tecnológica e estabelecem-se 
alianças que podem ser estratégicas. 

 

Existem diversos estudos que apontam a desvantagem da indústria nacional 

em se comparada à norte-americana como, por exemplo, o Índice de 

Competitividade das Nações – IC-FIESP. Esse índice é elaborado a partir de 

variáveis quantitativas abrangendo temas como economia, comércio internacional, 

política fiscal, crédito, tecnologia, produtividade e capital humano. O índice abrange 

43 (quarenta e três) países que representam 90% do Produto Interno Bruto - PIB 

mundial e a cada um é atribuída uma nota conforme seu grau de competitividade. 

Os estudos de Oliveira (2014, p. 11) apontam que:  
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Embora algumas evidências sejam favoráveis à hipótese desse 
problema na economia brasileira, como a apreciação da taxa de 
câmbio real em função do aumento das exportações de commodities, 
aliada ao declínio da balança comercial relacionada ao setor de 
manufaturados, outros fatores podem estar interferindo no 
desempenho da indústria nacional, notadamente, aqueles 
associados a um problema que afeta o desempenho das empresas, 
que é o custo Brasil. 

 

Na mesma esteira, vão os estudos de Silva e Barbieri, (2015) que, segundo 

estes autores, a partir da década de 1990, o Custo Brasil se tornou um tema 

recorrente na literatura nacional, o qual passou a discutir os principais gargalos que 

atravancam o crescimento do país, impondo custos adicionais às empresas. 

Confirma-se, portanto, que existem fatores que interferem no desempenho da 

indústria nacional que podem ser imputados ao Custo Brasil.  

Outro aliado da ineficiência é a burocracia. No Dicionário de Contabilidade de 

Sá (2005, p. 34), a burocracia contábil é:  

 

A complicação ou morosidade resultante de excessos ou defeitos de 
organização e controle de serviços contábeis. Rotina complexa ou de 
efeitos procrastinadores ou lentos, resultante da aplicação de 
critérios contábeis. Rotina de trabalho contábil visando a um conjunto 
de informações ou dados sobre o patrimônio. 

 

É possível observar, na Tabela 1, que o Brasil está situado no quarto quartil, 

ou seja, grupo de países com baixa competitividade (nota entre 10 e 35).  
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Tabela 1: Índice de competitividade – IC/FIESP 

 

Fonte: Coelho (2014). 

 

A partir dos dados extraídos do sítio, é possível estabelecer a preocupação da 

FIESP com os comparativos de custos.  

 

Problema de pesquisa 

 

Conforme os ensinamentos de Silva (2008), o problema de pesquisa são 

fenômenos ou fatos que ainda não possuem explicações ou soluções e são objeto 

de discussão na área de domínio do conhecimento em estudo.  

Severino (2007, p. 62) asseverou que a problematização: 

 

É a quarta abordagem da unidade com vistas ao levantamento dos 
problemas para discussão, sobretudo quando o estudo é feito em 
grupo. Retoma-se todo o texto, tendo em vista o levantamento de 
problemas relevantes para a reflexão pessoal e principalmente para 
a discussão em grupo. 

 

Desse modo, importa questionar nesta dissertação: 

Qual a diferença em dólares, do Custo Brasil, consideradas cinco das 

principais variáveis (impostos, salários, custos de energia, custo dos investimentos e 
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custo dos insumos básicos), para a fabricação de selo mecânico em uma indústria 

com uma planta fabril brasileira e sua planta sediada nos Estados Unidos? 

Respondendo ao problema da pesquisa, será possível debater as questões 

implícitas e explícitas relacionadas ao Custo Brasil, observadas as nuances 

decorrentes da eventual falta de competitividade brasileira. 

 

Metodologia da pesquisa 

 

No método causal comparativo, o investigador procura determinar a causa ou 

a razão pela existência de diferenças no comportamento ou condição de grupos de 

indivíduos. 

A abordagem básica inicia-se com o efeito e a procura pelas possíveis 

causas. Na presente dissertação, o efeito é a perda de competitividade e a possível 

causa é o Custo Brasil.  

O método causal comparativo procura identificar relações de causa e efeito. 

Neste método, a causa estudada já aconteceu, não sendo possível manipulá-la. Os 

grupos a serem estudados já estão formados e já são diferentes na variável 

independente. 

Nesse tipo de estudo, um grupo pode ter tido experiência e o outro não, um 

grupo pode possuir uma característica que o outro grupo não possui; de qualquer 

forma, a diferença entre os grupos (variável independente) não foi determinada pelo 

pesquisador. 

Estudos envolvendo este método podem levar a estudos experimentais. 

Apenas uma relação é estabelecida entre as variáveis, não necessariamente 

causais. A causa de um efeito observado pode ser o efeito, ou existir uma terceira 

variável que ocasionou a causa identificada e o efeito. Para exemplificar, podemos 

citar que um rendimento... Ex.: Rendimento empresarial cai em decorrência do 

impacto do Custo Brasil na indústria, o que faz a empresa perder competitividade.  
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Objetivos da pesquisa 

 

Objetivos gerais 

Demonstrar o impacto do Custo Brasil na indústria quando comparado aos 

custos de fabricação em uma indústria norte-americana, o que pode justificar a 

perda de competitividade da indústria nacional em face da economia mundial. 

 

Objetivos específicos 

Demonstrar o impacto do Custo Brasil na fabricação de selos mecânicos 

quando comparado à uma indústria norte-americana. 

 

Justificativa 

 

Este estudo se justifica a medida que poderá ser utilizado para atuar em uma 

necessidade urgente de alterações na matriz tributária, incentivos às indústrias, 

objetivando fomentar a manutenção de empregos no Brasil. 

 

Estrutura da pesquisa 

 

O trabalho está estruturado da seguinte forma: 

O primeiro capítulo apresenta à revisão da bibliografia que embasa esta 

pesquisa. 

O segundo capítulo refere-se à descrição da pesquisa e o terceiro à 

apresentação e análise dos resultados. E o quarto capítulo apresenta o estudo de 

caso. 

Nas Considerações Finais, busca-se apresentar os objetivos da pesquisa com 

base nas informações coletadas por meio das pesquisas bibliográficas e na seleção 

de dados empíricos, exploratórios, qualitativos e quantitativos. 
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1. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

1.1. Contexto histórico: o processo de desindustrialização no Brasil  

 

A participação da indústria nacional no PIB oscilou bastante nos últimos 68. 

Iniciando com uma participação discreta em 1947, até um período de franca 

decadência em 2015, a participação da indústria apresentou dois períodos distintos, 

conforme observado no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Evolução da Participação da Indústria de Transformação Brasileira no 

PIB (1947 a 2015) 

 

Fonte: DEPECON (FIESP, 2016). 

 

O primeiro período, iniciado nos anos 50, tem como característica um 

crescimento vertiginoso. Foi um momento no qual houve um processo de 

diversificação e consolidação da estrutura da indústria nacional.  

No período que se inicia em 1952 até 1985, a participação da indústria de 

transformação no PIB cresceu 91%, ou seja, saiu de modestos 11,4% em 1952 para 

21,8% coincidindo com o final do regime militar.  
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O segundo ciclo, que se inicia em 1986, caracteriza-se por uma perda 

significativa de participação da indústria no PIB do país, já que saiu de uma 

participação de 21,8% no ano anterior, para 11,4% no final de 2015. Ou seja, o 

segundo período devolveu todo o avanço da indústria, levando o setor ao mesmo 

patamar de participação no PIB que a indústria tinha em 1952. Segundo as 

estimativas da FIESP e dados do IBGE, esse declínio, de cerca de 10 pontos 

percentuais, indica que há um processo de desindustrialização no Brasil.  

Para melhor compreender o porquê de um cenário tão adverso entre os dois 

períodos, se faz necessário apresentar uma análise resumida da história da indústria 

nacional, que é de conhecimento notório e, portanto, escrita pelo autor. 

Após o final da Segunda Guerra Mundial, a economia do mundo passou por 

uma franca expansão liderada pelos Estados Unidos. No Brasil, Juscelino 

Kubitschek implementa o Plano de Metas de seu governo que ficou caracterizado 

pelo lema “50 anos em 5” (1956-1961). O segundo impulso para a indústria veio com 

o II PND no período de 1974 a 1979. 

O processo de industrialização no período de 1947 a 1985 caracterizou-se por 

ser um processo conduzido e financiado pelo Estado. A preocupação principal era a 

de formar uma indústria de base, energia e bens duráveis para fomentar 

investimentos em outros setores visando o desenvolvimento do país. É fato, 

portanto, que a indústria desempenhou um papel importante no crescimento do 

Brasil, com parcela significante no PIB. 

A partir de 1973, com o primeiro choque do petróleo, a economia mundial 

passou a mostrar sinais de esgotamento. Seguiram-se várias outras crises que 

atingiram todo o mundo. O segundo choque do petróleo, em 1979, e a retração da 

economia dos Estados Unidos, impactaram fortemente a economia brasileira. O 

Brasil, àquela época, era dependente da importação de petróleo e, em virtude disso, 

viu sua dívida externa aumentar vertiginosamente, assim como a inflação. Como 

consequência, a demanda diminuiu afetando fortemente a indústria. 

 

1.2. Início da desindustrialização no Brasil 

 

Segundo Tregenna (2009), a desindustrialização é um processo de redução 

persistente da participação do emprego industrial e do valor adicionado pela 

indústria de transformação em relação ao emprego total e ao PIB, respectivamente. 
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No Brasil, o processo de desindustrialização teve início na década de 1980. 

Nesse período, o governo que vinha atuando como grande fomentador de crédito 

para a indústria diminuiu, drasticamente, a oferta de recursos, em virtude da 

hiperinflação que assolou o país, bem como em virtude da crise da dívida externa. A 

consequência foi a interrupção de todos os investimentos por parte da indústria e 

uma queda brusca na atividade industrial. 

Não bastando a crise iniciada na década de 1980, houve, ainda, três crises 

financeiras na década de 1990 (mexicana, asiática e russa) que contribuíram de 

forma efetiva para a retração da economia mundial e, como consequência, acarretou 

uma retração ainda maior da indústria nacional.  

Bonelli (2005) ressalta que, a partir dos anos 1980, todos esses fatores 

contribuíram para uma mudança de patamar na participação da produção industrial 

no PIB da economia mundial.  

Diferentemente do que vem ocorrendo com a indústria brasileira, conforme os 

ensinamentos de Nassif (2008), o processo de desindustrialização nos países 

desenvolvidos ocorreu em virtude do crescimento da produtividade na indústria, ou 

seja, um aumento da produtividade e da qualificação da mão de obra no setor, 

fazendo com que os trabalhadores migrassem para os outros setores da economia. 

De acordo com os estudos do mesmo autor e de Rowthorn e Ramaswany 

(1999), essa migração de trabalhadores qualificados fez com que houvesse um 

crescimento da produtividade da economia como um todo, portanto, um processo 

virtuoso, natural e de mudança estrutural no desenvolvimento econômico. 

Já no caso do Brasil, o processo de desindustrialização é precoce e nocivo à 

economia nacional, pois se associa a fenômenos negativos, tais como a perda de 

competitividade das exportações industriais, que se manifesta por meio da 

reprimarização da pauta exportadora; e o aumento das importações, não somente 

de bens de capital e de consumo (sobretudo da China), como, também, de insumos 

industriais, o que afeta nocivamente diversas cadeias produtivas da indústria 

brasileira. (Cano, 2012). 

A partir do ano 2000, a política cambial exercida pelo governo acelerou o 

processo de desindustrialização da indústria. A valorização do real frente ao dólar, 

por um período muito longo, causou dois fatos distintos: por um lado, prejudicou a 

competitividade da indústria nacional e, por outro lado, incentivou a importação de 

tal forma que o coeficiente de importação, que mede a participação dos produtos 
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importados no consumo nacional, passou de 17,4% em 2003, para 24,9% em 2014, 

conforme dados da CNI (2014). 

Entre 2003 e 2011, o país perde uma grande oportunidade de fortalecer a 

indústria. Apesar de ter condições favoráveis, tanto no mercado interno, com 

crescimento significativo do consumo, como no externo, com grande oferta de 

capital, para alavancar a indústria nacional, o Brasil desperdiça a chance, já que 

volta sua política de desenvolvimento para o setor do agronegócio, conforme é de 

senso comum.  

Os anos que se seguiram entre 2011 a 2015, caracterizaram-se por políticas 

de incentivo à indústria que não trouxeram o resultado esperado. Com medidas 

paliativas e que não enfrentavam os problemas estruturais na infraestrutura do país, 

o Governo assiste à derrocada da indústria e o início de uma forte retração na 

economia. 

Além de implementar políticas industriais ineficientes, o Governo insiste na 

manutenção do câmbio valorizado e altas taxas de juros, nesse período. A 

consequência para a indústria foi a perda acentuada na competitividade, eliminação 

de empregos e renda, e a estagnação da atividade industrial. 

 

1.3. A indústria brasileira na atualidade 

 

Após atravessar um período de crescimento virtuoso entre 1952 e 1985, a 

indústria nacional iniciou uma trajetória descendente quanto à sua participação no 

PIB, culminando com a menor participação nos últimos sessenta e três anos. 

Em 2015, a indústria de transformação atinge pífios 11,4% de participação no 

PIB. Em contrapartida, outros setores da economia começam a ter uma participação 

efetiva na formação do PIB. Os setores de serviços e de comércio têm, 

respectivamente, 59,8% e 12,3% e, juntos, representam pouco mais que 72%. A 

indústria total (extrativa, transformação e de Serviços Industriais de Utilidade 

Pública) representa apenas 19,9%. O Gráfico 2 ilustra a atual situação de 

participação do PIB. 
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Gráfico 2 – PIB por setores da economia brasileira em 2015 

Fonte: Contas Nacionais (IBGE, 2015).  

 

A FIESP, por meio do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos - 

DEPECON, regularmente publica uma análise da situação da indústria no país. A 

publicação intitulada Panorama da Indústria de Transformação Brasileira (2016) faz 

um exame sobre os principais setores da indústria, sua participação na formação do 

PIB e na geração de empregos formais, entre outros aspectos.  

Nesse levantamento, a FIESP elaborou uma tabela que sintetiza e demonstra 

a distribuição do valor adicionado entre os setores industriais e sua participação no 

PIB. Para a elaboração de tal análise, utilizou os dados divulgados na Pesquisa 

Industrial Anual - PIA do IBGE, para 2014 e dos dados das Contas Nacionais.  

Sachs e Larrain (2000) definem o valor adicionado, também conhecido como 

valor agregado, como o valor de mercado do produto em cada estágio produtivo 

menos o valor dos insumos utilizados na produção desse produto final. 

Santos e Hashimoto (2003), acrescentam que a elaboração da Demonstração 

do Valor Adicionado pelas empresas teria, como primeira e importante 

consequência, a geração de informações para subsidiar a árdua tarefa de estimar o 

PIB do país. 

Já, para o brasileiro Silva (2003), o valor econômico agregado é definido 

como sendo o seguinte:  
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Denominação dada para o indicador de gestão que visa ao controle 
do cumprimento de metas estrategicamente determinadas em uma 
célula social. Trata-se de marca registrada por uma empresa 
estadunidense de consultoria para expressar o quadro de comandos 
relativos aos principais elementos de desempenho do capital. 

 

Veja-se que esse indicador é de extrema relevância para o sucesso 

empresarial. Não menos importante é o Valor Adicionado na indústria, objeto deste 

trabalho, a seguir representada na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Valor adicionado da Indústria de Transformação por setores no Brasil em 

2014 

Setores 
Valor Adicionado 

(R$ milhões)* 

Participação % do 

VA do setor na 

Indústria de 

Transformação 

Participação % 

do VA no PIB 

Produtos alimentícios  88.508 15,50% 1,80% 

Coque, derivados do petróleo e 

biocombustíveis  
71.989 12,60% 1,50% 

Veículos automotores, carrocerias e 

autopeças  
41.967 7,40% 0,90% 

Produtos químicos  39.956 7,00% 0,80% 

Metalurgia  35.874 6,30% 

0,70% 

 

 

Setores 
Valor Adicionado 

(R$ milhões)* 

Participação % do 

VA do setor na 

Indústria de 

Transformação 

Participação % 

do VA no PIB 

Máquinas e equipamentos  34.132 6,00% 0,70% 

Produtos de minerais não-metálicos  26.467 4,60% 0,50% 

Produtos de metal, exceto máquinas e 

equipamentos  
24.935 4,40% 0,50% 

Produtos de borracha e de material 

plástico  
23.748 4,20% 0,50% 

Bebidas  19.508 3,40% 0,40% 
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Celulose, papel e produtos de papel  18.521 3,30% 0,40% 

Confecção de artigos do vestuário e 

acessórios  
18.380 3,20% 0,40% 

Máquinas, aparelhos e materiais 

elétricos  
16.730 2,90% 0,30% 

Produtos farmoquímicos e 

farmacêuticos  
15.364 2,70% 0,30% 

Equipamentos de informática, produtos 

eletrônicos e ópticos  
13.722 2,40% 0,30% 

Outros equipamentos de transporte, 

exceto veículos automotores  
11.266 2,00% 0,20% 

Artefatos de couro, artigos para viagem 

e calçados  
11.037 1,90% 0,20% 

Manutenção, reparação e instalação de 

máquinas e equipamentos  
10.555 1,90% 0,20% 

Produtos têxteis  10.546 1,90% 0,20% 

Móveis  9.108 1,60% 0,20% 

Produtos diversos  8.322 1,50% 0,20% 

Produtos de madeira  7.742 1,40% 0,20% 

Impressão e reprodução de gravações  6.663 1,20% 0,10% 

Produtos do fumo  4.385 0,80% 0,10% 

Total da Indústria de Transformação 569.425 100,00% 11,70% 

Fonte: DECOMTEC (FIESP, 2014).  

 

Os números apresentados demonstram que a participação de alguns setores 

importantes da economia atingiu marcas inexpressivas na formação do PIB em 

2014. Segundo o DECOMTEC da FIESP (2013), as projeções para os próximos 

anos apontam para quedas mais significativas. Os dados do gráfico assinalam que, 

caso permaneça o atual quadro, até 2029 a participação da indústria no PIB poderá 

atingir pífios 9,3%.  

Para demonstrar de forma inequívoca a participação da Indústria de 

Transformação no PIB brasileiro, apresenta-se o Gráfico 3, a seguir, extraída das 

informações do DECOMTEC da FIESP. 
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Gráfico 3 – Participação da Indústria de Transformação no PIB brasileiro 

 

 

Apesar de a indústria vir diminuindo sua participação no PIB ao longo dos 

anos, o volume de vendas no comércio varejista vem aumentando 

significativamente, principalmente a partir de 2004. Essa diferença entre diminuição 

da produção nacional e aumento do consumo vem sendo suprida pela importação 

de bens industriais. Entre os anos de 2008 e 2010, houve um aumento de 40% no 

consumo de bens industriais importados e, somente em 2011, o aumento foi de 

100%. Fica claro que o Custo Brasil e o câmbio sobrevalorizado foram responsáveis 

pela estagnação da indústria nacional. O Gráfico 4 ilustra bem a evolução da 

produção da indústria versus o volume de vendas no varejo entre 2004 e 2012. 
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Gráfico 4 – Evolução da produção física da Indústria de Transformação e do volume 

de vendas no comércio varejista – jan/4 – nov/12 

 

 

Face ao exposto, fica claro que há um processo de desindustrialização em 

curso no Brasil. A Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos 

– ABIMAQ, a FIESP e a CNI são unânimes em apontar o Custo Brasil — entraves 

internos, como infraestrutura deficiente, alta carga tributária, alto custo do capital, 

entre outros — juntamente com a taxa de câmbio, como fatores determinantes para 

declínio da indústria brasileira nas últimas décadas. 

 

1.4. O Custo Brasil 

 

Inicialmente, compete esclarecer que decidir usar um recurso de uma forma 

em especial faz com que o administrador não utilize a outra forma. A oportunidade 

perdida é um custo com que o administrador precisa levar em consideração quando 

ele for tomar toda e qualquer decisão em nome da empresa.  

Assim, o custo de oportunidade, definido por Horngreen (2004, p. 355) como 

“A contribuição para a renda que é perdida, ou rejeitada, por não usar o recurso 

limitado na sua segunda melhor alternativa de uso”, aplica-se integralmente ao caso 

exposto nesta dissertação. Isso porque o administrador da empresa estudada 

escolheu fabricar os selos de vedação tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. 
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Essa atitude faz com que seja possível comparar os custos e impactos 

tributários, trabalhistas, custo de mão de obra, custo de energia elétrica e custo de 

matéria prima entre os dois países.  

É de se considerar que a nomenclatura “Custo Brasil” é muito ampla e, de 

certa forma, coloquial e não técnica. De forma técnica importa estabelecer que o 

“Custo Brasil” pode ser entendido como resultado de diversas variáveis, apta a 

atender diversas finalidades, como explicado a seguir. 

Nas últimas décadas, o termo Custo Brasil passou a ser sinônimo das 

dificuldades estruturais, burocráticas e econômicas sofridas pela economia brasileira 

e, em especial, da indústria nacional. Sem uma definição exata desse conceito e 

sem ter medidas ou critérios para mensurá-lo, o Custo Brasil abrange os elementos 

responsáveis pelas distorções na economia e produção brasileiras.  

Por sua abrangência, há muitas definições sobre o que é o Custo Brasil. 

Alguns autores definem Custo Brasil como a totalidade dos gastos internos que 

acabam encarecendo os produtos ou serviços nacionais. Segundo Ribeiro (2004): 

 

Custo Brasil refere-se a todos os custos desnecessários, 
desproporcionais ou irracionais que dificultam o desenvolvimento, na 
medida em que oneram sem medidas a produção, retirando-lhe o 
caráter competitivo, tão caro em uma economia globalizada. 

 

Há outra corrente que afirma que a burocracia, a estrutura tributária 

excessiva, a infraestrutura precária e a corrupção seriam os componentes do Custo 

Brasil. Na compreensão de Lopez (2002), Custo Brasil é tudo aquilo que torna os 

processos mais lentos, caros e ineficientes, provocados pela burocracia, 

infraestrutura aeroportuária e portuária deficientes, custos de manuseio e 

armazenagem acima da média internacional, máquina fiscalizadora (aduana) 

desaparelhada, impostos em cascata e mudança repentina nas regras tributárias. 

De acordo com a Confederação Nacional da Indústria – CNI, 1998, Custo 

Brasil representa os focos de ineficiência e distorções que emperram a 

competitividade da produção doméstica e a atratividade da inversão de capitais na 

economia brasileira.  

Diante dessas distintas definições, observa-se que se trata de um assunto 

amplo, de compreensões e pontos de vista diferentes e compostos por vários itens 

que devem ser explorados. 
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Para Porter (1985), a ausência de infraestrutura se revela uma restrição ao 

desenvolvimento industrial no Brasil, senão vejamos: 

 

Indústrias emergentes enfrentam frequentemente dificuldades com 
as de fornecimento de materiais, causadas pela inexistência de uma 
infraestrutura adequada: canais de distribuição, instalações de 
prestação de serviços, mecânicos treinados, produtos 
complementares (por exemplo, áreas de estacionamento apropriadas 
para veículos de passeio; suprimentos de carvão para a tecnologia 
de gaseificação do carvão), e coisas semelhantes. 

 

Mesmo sem haver um consenso do que compreende o Custo Brasil, pode-se 

concluir que se trata de uma série de elementos que comprometem a 

competitividade e a eficiência da indústria nacional, tanto no mercado externo como 

no mercado interno. 

 

1.4.1. Fatores que compõem o Custo Brasil  

A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, ABIMAQ, 

– entidade fundada em 1975, com o objetivo de atuar em favor do fortalecimento da 

Indústria Nacional –, fez um amplo estudo sobre o Custo Brasil visando apontar 

quais seriam os principais fatores que trariam impacto negativo para a indústria de 

máquinas e equipamentos. 

No ano de 2010, a ABIMAQ iniciou o estudo junto aos seus associados. A 

pesquisa abordou todas as 7.800 empresas dos mais diferentes segmentos 

fabricantes de bens de capital mecânicos, cujo desempenho têm impacto direto 

sobre os demais setores produtivos nacionais. 

O objetivo maior do estudo em questão foi o de apontar quais seriam os 

principais fatores que trariam impacto negativo para a indústria de máquinas e 

equipamentos e de que forma acabaram por afetar o desenvolvimento da indústria 

nacional. 

Esse estudo, além de apresentar tais dados, fez um comparativo com países 

como os Estados Unidos e a Alemanha. O intuito de tal comparação foi o de 

demonstrar como o Custo Brasil prejudica a competitividade da indústria frente aos 

seus concorrentes no mercado internacional. O resultado aponta quais são os custos 

de se produzir uma máquina em território nacional e seu similar nos países acima 

mencionados. 
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O estudo salienta que a relação de itens que impactam negativamente a 

competitividade da indústria brasileira seguramente é muito maior do que a 

apresentada e considera que muitos outros fatores como a baixa qualidade do 

sistema educacional e menor nível de escolaridade, obsolescência da infraestrutura 

de transportes, elevados custos portuários, estrangulamento do sistema energético, 

custos de transação elevados, custos complementares em saúde e segurança, 

dificuldade de acesso ao capital, etc., também compõem o Custo Brasil. No entanto, 

o estudo procurou apontar os oito itens mais votados dentre seus associados.  

Portanto, neste trabalho, sempre que se falar em Custo Brasil, refere-se ao 

somatório de oito itens apresentados de acordo com a proposta da Associação 

Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos – ABIMAQ, que mais se 

aproxima dos objetivos deste trabalho. 

 Custo de insumos básicos, 

 Impacto dos juros sobre o capital de giro, 

 Impostos não recuperáveis na cadeia produtiva, 

 Logística,  

 Encargos Sociais e Trabalhistas, 

 Burocracia e custos de Regulamentação, 

 Custos dos investimentos, 

 Custos de energia, 

Para este trabalho, analisaremos os aspectos considerados de maior 

relevância considerando o aspecto financeiro, que são os seguintes:  

 Impostos, 

 Salários, 

 Custos de energia, 

 Custos dos investimentos, 

 Custo de insumos básicos, 

Todas as informações acerca dos fatores que compõem o Custo Brasil para a 

Indústria foram retiradas da página da ABIMAC. 

Desse modo, atingindo atinge-se o objetivo deste trabalho, que é demonstrar 

que a competitividade fica prejudicada à medida que existe um custo mais elevado 

no Brasil do que nos Estados Unidos. 
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1.5. Conceito de carga tributária  

 

A carga tributária pode ser definida como a diferença entre o PIB, que é a 

soma de todos os bens e serviços produzidos e o montante de impostos pagos por 

uma pessoa ou empresa para o Governo em um determinado período. 

 

1.5.1. Carga tributária brasileira (CTB) 

O sistema de arrecadação de impostos no Brasil é um dos mais burocráticos 

e complexos do mundo. Sua estrutura ineficiente e abusiva impacta fortemente os 

custos das empresas, já que é necessária uma área específica só para recolher os 

impostos devidos. 

Hoje são mais de noventa tributos arrecadados nas três esferas do governo. 

Para recolher os tributos em um emaranhado de leis e normas, as empresas 

gastam, em média, 2.600 horas de trabalho. No estudo Doing Business elaborado 

anualmente pelo Banco Mundial, consta que essa quantidade de horas empregadas 

no Brasil fica muito acima da média do Caribe e América Latina que é de 503 horas.  

O jornal O Estado de São Paulo (2016) divulgou, recentemente, dados sobre 

o relatório da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico) a respeito de estatísticas tributárias. Nesse estudo, que abrange 32 

(trinta e dois) países, que tem, por característica, aceitar os conceitos da economia 

de mercado e da democracia, comparou-se a carga tributária em relação ao PIB de 

cada país.  

O resultado, que tem base o ano de 2013, mostra que o Brasil está com carga 

tributária semelhante à dos países ricos. Enquanto que a média das economias mais 

ricas é de 34,4%, o Brasil possui uma carga tributária de 35,95%. Quando 

comparado aos países latino-americanos, o Brasil tem carga tributária 67% acima da 

média de todos eles. 
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Gráfico 5 – Carga Tributária Total em 2013 

 

Fonte: Rabello e Oliveira (2015). 

 

 

Apesar de possuir uma carga tributária comparável à dos países ricos, o 

Brasil detém a última posição no ranking quando o assunto é o retorno oferecido à 

população em relação ao que se arrecada de impostos. Entre 30 (trinta) países 

analisados, o Brasil ficou em último lugar. 

O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação – IBPT (2015) em artigo 

publicado em sua página, afirmou que: 

 

[...] mesmo com os sucessivos recordes de arrecadação tributária, - 
marca que, em 2015, já chegou aos R$ 800 bilhões de tributos-, o 
Brasil continua oferecendo péssimo retorno aos contribuintes, no que 
se refere à qualidade do ensino, atendimento de saúde pública, 
segurança, saneamento básico, entre outros serviços. E o pior, fica 
atrás de outros países da América do Sul, como Uruguai e Argentina, 
que ocupam, respectivamente, a 11ª e 19ª colocações no ranking. 

 

O impacto dessa falta de retorno, ou seja, a falta de investimentos na 

infraestrutura em geral, também gera um aumento no Custo Brasil visto que as 

condições precárias das estradas, portos e aeroportos brasileiros encarecem os 

produtos e serviços brasileiros. 
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1.5.2. Impacto da carga tributária  

A atual carga tributária brasileira atinge severamente todos os setores da 

economia. O principal efeito nas contas do governo é o inverso do que ele deseja 

arrecadar, pois ao manter uma alta carga de impostos, os preços dos produtos, 

sejam nacionais ou importados, sobem demasiadamente inibindo o consumo e, por 

conseguinte, a arrecadação. 

Outro efeito da taxação abusiva é a redução nos investimentos por parte da 

indústria, já que o excessivo número de tributos inibe a capacidade empreendedora 

e frustra a criação de novos projetos.  

Finalmente, o peso dos tributos trabalhistas onera, sobremaneira, a folha de 

pagamento da indústria, fato esse que dificulta novas contratações, força o 

empresário a pagar baixos salários implicando em baixa produtividade e perda de 

competitividade.  

Nota-se, claramente, nos estudos de Bitencourt e Teixeira (2008) que a 

competitividade está relacionada na produtividade, que a redução dos encargos 

sociais é uma das soluções para atenuar o impacto da produtividade no Brasil.  

 

No Brasil, o mercado de trabalho enfrenta o desafio de tornar-se 
mais competitivo num ambiente econômico globalizado e com 
formação de blocos econômicos. As maiores dificuldades em se 
obter maior eficiência no fator trabalho estão relacionadas com os 
altos encargos sociais e com o aumento da população 
economicamente ativa, sem a contrapartida de geração de outros 
postos de trabalho, devido ao incremento tecnológico, intensivo em 
capital. Diante desse cenário pouco favorável ao mercado de 
trabalho, a questão da redução dos encargos sociais é considerada 
como uma das soluções para atenuar o impacto da produtividade e 
do aumento populacional no nível de emprego. 

 

Segundo o Dr. Antonio Carlos Diniz Murta – CONPEDI, 2013 – CTB tem 

relação inversa com o crescimento do PIB nacional, ou seja, quanto maior a carga 

tributária, menor será a tendência do crescimento da geração da riqueza e, 

consequentemente, da economia brasileira. 

Em todos os países a indústria tem papel fundamental no desenvolvimento da 

economia. Em um ambiente com uma carga tributária justa, a indústria entra em um 

círculo virtuoso, gerando emprego e renda, fomentando novos investimentos, 

desenvolvendo novas tecnologias e ampliando o consumo no mercado interno. No 
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entanto, com a atual carga tributária, a indústria passa a ter um papel cada vez 

menor na economia, entrando em um círculo vicioso de baixo investimento, baixa 

capacidade instalada, fechamento de postos de trabalho e substituição de produtos 

nacionais por importados. 

 

1.6. Evolução da carga tributária  

 

O Gráfico 6 exibe o crescimento da carga tributária no país desde 1947 até 

2010. A linha ascendente no gráfico mostra que, conforme o país foi crescendo, o 

Estado foi aumentando o gasto público e necessitando de mais recursos para se 

manter. 

 

Gráfico 6 – Evolução da Carga Tributária de 1947 a 2010 

Fonte: Brasil Fatos e Dados (2016). 

 

Desde quando se iniciou o acompanhamento da carga tributária em relação 

ao PIB, podem-se perceber três fases distintas em sua trajetória, nos estudos de 

Afonso e Araújo (2004), adaptado pelo autor: 

1) Na década de 1960, a carga tributária atingiu o nível de 25% de participação no 

PIB em virtude das reformas conduzidas nesse período. 
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2) Após um período de total descontrole da inflação, o governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso implantou o Plano Real visando o controle da 

economia. Era o ano de 1994, e a estabilidade trazida pelo plano econômico 

fez a carga tributária atingir o patamar de 30% do PIB. 

3) A última mudança significativa na relação carga tributária/PIB aconteceu no 

final da década de 1990 devida à forte desvalorização do Real. Nesse período, 

a carga tributária ultrapassa a marca de 30% e o Brasil aparece entre as 

economias que mais cobram tributos no mundo. 

O crescimento da carga tributária ao longo dos anos ocorreu, principalmente, 

em momentos de crise no país. Ocorreu que, cada vez que o Estado aumentava a 

carga tributária, o setor industrial sofria o impacto e, consequentemente, 

desestimulava a produção. Paulo Skaf, presidente da FIESP, em uma coluna 

assinada por Brito (2012, p. 2) fez a seguinte afirmação à Folha: 

 

Temos energia cara, spreads bancários dos maiores do mundo, 
câmbio valorizado, custo tributário enorme e uma importação maciça. 
A queda da indústria no PIB é a prova do processo de 
desindustrialização. 

 

Tendo em vista que a alta Carga Tributária inibe investimentos pode-se 

afirmar que, juntamente com outros elementos que compõem o Custo Brasil, é 

responsável pela diminuição da atividade industrial no Brasil. Prova disso é que um 

grande número de indústrias está indo para outros países onde as condições são 

mais favoráveis para seu desenvolvimento. 

Atualmente, o destino de muitas indústrias brasileiras é o vizinho Paraguai 

que criou uma lei para atrair indústrias a se estabelecer naquele país. A chamada 

Lei Maquila, inspirada no modelo mexicano, isenta de impostos a empresa que 

importa matéria-prima e maquinário visando a exportação do produto final. Muitas 

indústrias brasileiras foram atraídas pela Lei Maquila e, também, por um custo de 

energia e mão de obra mais competitivo. 

Paro (2014), em publicação para o jornal Gazeta do Povo afirmou o seguinte: 

 

Inspirada na legislação mexicana, a Lei de Maquila do Paraguai (nº 
1.064/2000) prevê isenção de impostos para importar maquinários e 
matéria-prima. Quando a mercadoria manufaturada deixa o país, o 
imposto incidente corresponde a 1% sobre o valor da fatura de 
exportação. 
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Secretário-executivo do Conselho Nacional de Indústrias 
Maquiladoras de Exportação do Paraguai, Ernesto Paredes, diz que 
80% das exportações são destinadas a países do Mercosul. Até 15 
de maio deste ano, as vendas das maquiladoras para o exterior 
somaram cerca de US$ 80 milhões. Em 2013, o total chegou a US$ 
150 milhões. A perspectiva, segundo Paredes, é de o crescimento 
continuar. Entre o ano passado e este ano, temos 17 novos projetos. 
O empresário brasileiro Moacir Menon, que atua no ramo de 
comércio exterior no Paraguai, diz que a perspectiva de crescimento 
das maquilas é de 30% ao ano. 

 

Mendonça (2015) ao entrevistar Rafael Buddemeyer, diretor comercial da 

tradicional fabricante de toalhas Buddemeyer afirma que esse benefício no custo de 

mão de obra e da energia são diferenças relevantes em comparação ao Brasil. Ele 

ainda ressalta “o que vemos não é uma diferença no que se refere ao salário base, 

mas sim quanto o Estado cobra de impostos. O Paraguai não faz milagre, é o Brasil 

que abusa dos impostos”. 

 

1.7. Composição da carga tributária brasileira 

 

Os tributos arrecadados pelos Governos Federal, Estadual e Municipal 

compõem a carga tributária total do país. Em ordem de grandeza a arrecadação 

maior fica por conta do Governo Federal com 70%, seguido pela esfera do Governo 

Estadual com 24,7% e a esfera Municipal com 5,3%.  

Para ONO (2007), a carga tributária brasileira pode ser assim definida: 

 

Pode-se definir o termo "carga tributária", como a mensuração que 
se faz, proporcionalizando a arrecadação de tributos com o PIB do 
país. É a proporção entre a quantidade de riqueza produzida no país 
e o que o governo arrecada em tributos. 
É importante destacar que no Brasil a carga tributária é medida pela 
arrecadação efetiva, ou seja, não há mensuração quanto à 
sonegação (evasão fiscal). Esse dado é valioso, pois se 
considerássemos a sonegação nossa carga tributária seria ainda 
maior. 

 

A partir dos conceitos apresentados, releva destacar o mapa da arrecadação 

tributária por competência no Brasil.  

 

http://www.buddemeyer.com.br/
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Gráfico 7 – Mapa de arrecadação por competência – 2012 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário / Compilado por Scot Consultoria.  

 

Já, o Gráfico 8 mostra o peso de cada tributo na Carga Tributária em 2008. 

Naquele período, todos os impostos somados causavam um impacto de 34,5% no 

PIB. 

 

Gráfico 8 – Participação dos principais impostos na carga tributária brasileira 

 
Fonte: Brasil Fatos e Dados (2016). 
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Pode-se notar que apesar do governo Federal ser o maior arrecadador de 

impostos, quando todos os tributos federais são somados, a maior parcela individual 

da Carga Tributária Brasileira é o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual - ICMS. 

Esse imposto é instituído pelos estados e pode ser seletivo, ou seja, varia de acordo 

com o produto ou serviço a ser taxado. 

Conforme já dito, de acordo com fontes da Secretaria da Fazenda do Estado 

de São Paulo, o ICMS é a sigla que identifica o Imposto sobre Operações relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação. É um imposto que cada um dos 

Estados e o Distrito Federal podem instituir, como determina a Constituição Federal 

de 1988. 

De acordo com a mesma fonte, para atuar em um ramo de atividade 

alcançado pelo imposto, a pessoa física ou jurídica, deve se inscrever no Cadastro 

de Contribuintes do ICMS. Também deve pagar o imposto a pessoa não inscrita 

quando importa mercadorias de outro país, mesmo sem habitualidade ou intuito 

comercial. 

Acerca das características da seletividade e não cumulatividade do ICMS, a 

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo informa por intermédio de seu portal 

que:  

 

Esse imposto pode ser seletivo. Na maior parte dos casos o ICMS, 
que é embutido no preço, corresponde ao percentual de 18%. 
Entretanto, para certos alimentos básicos, como arroz e feijão, o 
ICMS cobrado é de 7%. Já no caso de produtos considerados 
supérfluos, como, por exemplo, cigarros, cosméticos e perfumes, 
cobra-se o percentual de 25%. 
O ICMS é um imposto não cumulativo, compensando-se o valor 
devido em cada operação ou prestação com o montante cobrado 
anteriormente. Em cada etapa da circulação de mercadorias e em 
toda prestação de serviço sujeita ao ICMS deve haver emissão da 
nota fiscal ou cupom fiscal. Esses documentos serão escriturados 
nos livros fiscais para que o imposto possa ser calculado pelo 
contribuinte e arrecadado pelo Estado. (SÃO PAULO, 2016) 

 

Acerca da não cumulatividade, assevera Azevedo (2010) que, assim como o 

IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), o ICMS é um imposto chamado de 

“não-cumulativo”, ou seja, as empresas beneficiam-se da compensação do imposto 
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pago nas etapas de algum processo anterior de industrialização ou comercialização 

dos insumos envolvidos na produção dos produtos.  

Mas, segundo o consultor de tributos João da Silva Medeiros Neto (2013), 

não podemos afirmar que tanto o IPI como o ICMS podem ser completamente 

recuperados nas etapas seguintes dos processos de industrialização. O 

aproveitamento do crédito depende do tipo de negócio e, também, do produto 

envolvido nos processos de industrialização.  

Um grande contribuinte para a Carga Tributária Brasileira e, 

consequentemente, para o contribuinte brasileiro são os impostos que são 

cumulativos, ou seja, que não podem ser recuperados nas etapas posteriores de 

industrialização. Os valores pagos devido aos impostos que incidem em peças e 

serviços para a construção de protótipos não podem ser recuperados. Uma vez que 

o produto não é vendável, por se tratar de um componente experimental, os 

impostos são caracterizados como despesas. 

Continua Medeiros Neto (2013) como exemplo deste tipo de impostos que 

são evidentemente cumulativos pode-se citar: o Imposto Sobre Serviços – ISS 

cobrado pelos municípios onde a cumulatividade ocorre quando um serviço é 

prestado para outro prestador de serviços o imposto de renda para empresas que 

optam pelo lucro presumido; a contribuição de natureza tributária PIS (Programa de 

Integração Nacional); a contribuição federal também de natureza tributária 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS. 

Mas, ainda podemos dizer que outros impostos, apesar de não serem 

destacados em documento próprio (nota fiscal de venda dos produtos), são 

cumulativos, visto que encarecem os produtos e eventuais serviços e são 

repassados aos consumidores, que é o caso dos impostos sobre importações, o 

Imposto sobre Operações Financeiras – IOF e contribuições previdenciárias pagas 

pelo empregador.  

Outro fato que deve ser destacado é o imposto sobre imposto. Para Medeiros 

Neto (2013), pesar de o efeito final ser o mesmo da cumulatividade de impostos, 

trata-se de um fenômeno diferente. Como exemplo, pode-se destacar o caso do IPI. 

Apesar de a Constituição afirmar que o IPI não deve integrar a base de cálculo do 

ICMS quando a operação configurar fato gerador de ambos os impostos, na prática, 

o IPI incide sobre o montante do ICMS agregado ao preço do produto.  
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O IPI também incide no valor agregado do PIS e COFINS e, neste nesse 

caso, a cobrança do ICMS também configura imposto sobre imposto, visto que é 

incidente sobre o valor agregado do PIS e COFINS.  

Rios (2003), em monografia intitulada “Por dentro” É legal? É moral?, 

disponibilizada na página da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, define que 

 

Chama-se “imposto por dentro” àquele cujo valor imputado ao 
contribuinte compõe sua própria base de cálculo. Quando isto não 
acontece, tem-se o chamado “imposto por fora”. 

 

Pode-se afirmar, inclusive, que tanto o ICMS, quanto o PIS e a COFINS 

incidem, de certa maneira, sobre eles mesmos, visto que eles são calculados “por 

dentro”, ou seja, estão embutidos na base de cálculo destes impostos. Sendo assim, 

as alíquotas reais são maiores que as alíquotas nominais.  

 

1.8. Impostos recuperáveis e não recuperáveis 

 

Os acordos internacionais de comércio firmados na Organização Mundial do 

Comércio (OMC) reconhecem a legitimidade de se desonerar as exportações de 

impostos indiretos incidentes em sua produção. Não se aplica, portanto, punições 

previstas no Acordo sobre Subsídios e Direitos Compensatórios às políticas 

destinadas a compensar, total ou parcialmente, a incidência de tributos indiretos que 

oneram a produção doméstica destinada ao mercado externo ou sobre seus 

insumos.  

A Constituição Federal Brasileira também prevê a imunidade das exportações 

em relação aos tributos. No entanto, tem-se aqui mais uma das excentricidades 

institucionais brasileiras: uma parcela dos tributos não é passível de recuperação e, 

mesmo os que teriam imunidade tributária, segundo a Constituição, não são 

recuperados integralmente. Ao não permitir a imunidade tributária integral, o sistema 

tributário brasileiro retira competitividade do produto nacional.  

 

1.9. Impostos não recuperáveis na cadeia produtiva 

 

Embora a elevada carga tributária brasileira seja, por si mesma, uma 

desvantagem competitiva, na medida em que onera os custos dos insumos e 
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serviços ao longo de toda a cadeia, vamos aqui nos restringir apenas àqueles 

impostos que não são recuperados na forma de crédito ao longo do processo 

produtivo.  

Estudo publicado pelo DEPECON – Departamento de Pesquisas e Estudos 

Econômicos da FIESP, em outubro de 2009, intitulado “Incidência de tributos nas 

exportações brasileiras”, elaborado a partir de dados da PIA – Pesquisa Industrial 

Anual de 2007 do IBGE, identificou o montante de tributos embutidos nos insumos 

das empresas industriais brasileiras e que, no Brasil, não são recuperáveis e são, 

aqui, divididos entre tributos sobre gastos com pessoal e tributos sobre os demais 

gastos. 

 

Tabela 3: Indústria total 

Fonte: FIESP (2016).
1 

 

Na Tabela 3, apresentada anteriormente, pode-se observar que os gastos 

com pessoal representam uma parcela significativa da receita líquida da indústria 

2,84%. No entanto, o impacto dos demais gastos atingiu quase 3% dessa receita. Os 

demais gastos citados na tabela anterior referem-se ao consumo de peças, 

acessórios e pequenas ferramentas, serviços de manutenção e reparação de 

máquinas e equipamentos ligados à produção prestados por terceiro, despesas com 

propaganda, impostos e taxas (IPTU/ITR) e demais taxas não associadas 

diretamente à produção), prêmios de seguros, demais custos e despesas 

operacionais e não operacionais. 

 

                                         
1
 Os tributos incidentes sobre os insumos adquiridos foram calculados utilizando-se a alíquota média 

para cada item do custo; A classificação de recuperáveis e não recuperáveis respeitou a 
regulamentação vigente do respectivo tributo (FIESP, 2016, p. 3). 
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1.10. Impostos recuperáveis na cadeia produtiva 

 

A maioria das empresas com créditos acumulados conhecem os mecanismos 

de ressarcimento (88,3% conhecem o mecanismo de PIS/COFINS e IPI, 89,8% 

conhecem o mecanismo do ICMS). Contudo, uma minoria das empresas que 

conhece o mecanismo não encontra dificuldades no seu uso: 13% das empresas 

que conhecem o mecanismo e têm créditos acumulados no caso do PIS/COFINS e 

IPI e 16,4% no caso do ICMS. As maiores dificuldades enfrentadas no mecanismo 

de ressarcimento de PIS/COFINS e IPI são a demora no ressarcimento dos créditos 

em espécie, assinalados por 34,3% das empresas que conhecem o mecanismo, têm 

créditos acumulados e dificuldades no ressarcimento. Em seguida, a demora na 

homologação, assinalada por 32,9%. No caso do ICMS, a maior dificuldade é para 

transferir os créditos para terceiros.  

 

Gráfico 9 – Dificuldades enfrentadas nos mecanismos de ressarcimento 

 

Fonte: CNI.  
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As dificuldades que as empresas vêm enfrentando nos mecanismos de 

ressarcimento geram longos períodos de espera — às vezes infrutíferas — para o 

recebimento de créditos. A realidade é a mesma para créditos de PIS/COFINS, IPI 

ou ICMS: pouco mais de 25% das empresas nunca receberam os créditos 

solicitados. Com relação aos créditos de PIS/COFINS ou IPI, 32,2% das empresas 

levam, em média, mais de 12 meses para o recebimento de créditos, e 21,6% levam 

mais de 24 meses. Apenas 7% levam menos de dois meses, em média. 

 

Gráfico 10 – Tempo médio para usufruir de créditos após solicitação de 

ressarcimento – PIS/COFINS e IPI 

 

Fonte: CNI. 

 

Com relação aos créditos de ICMS, 30,3% das empresas levam, em média, 

mais de 12 meses para o recebimento de créditos. Apenas 6,5% levam menos de 

dois meses, em média. 
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Gráfico 11 – Tempo médio para usufruir de créditos após solicitação de 

ressarcimento – ICMS 

 

Fonte: CNI. 

 

1.11. Custos do sistema tributário  

 

A excessiva complexidade do sistema tributário associada à burocracia gera 

altos custos às empresas, restringindo a competitividade dos produtos industriais 

tanto no mercado interno como no externo.  

Acerca da burocracia, há um interessante caso da história da administração 

pública brasileira que ilustra de modo inusitado as características e malefícios de 

nossa burocracia. Em 1925 a Consultoria Geral da República emitiu parecer sobre 

livros de registros de minas, a seguir reproduzido da revista Consultor Jurídico 

(2016): 

 

Há notícia de um interessado, Paulo Marcus, que não consegue 
registrar documento denominado “manifesto do descoberto de mina”, 
sem que o qual não conseguiria explorar carvão na região de 
Tubarão, no estado de Santa Catarina. 
Atenta leitura do parecer dános conta de uma interminável recusa 
de responsabilidades, temperadas por argumentos formalistas 
absolutamente descomprometidos com a realidade. A solução 
proposta qualificava a impaciência do Consultor, em face da 
barafunda que a questão colocava. Do ponto de vista conceitual, 
podese inferir o peso e o custo da burocracia intransigente, praga 
que ameaça a vida negocial. 

 

No Brasil, a grande quantidade de tributos e as suas distintas aplicações 

exigem que as empresas tenham relativamente mais gastos para preparar e recolher 
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tributos que suas concorrentes radicadas em países cujos sistemas tributários são 

mais simples. 

Segundo o estudo Doing Business (2013) do Banco Mundial, são necessárias 

2.600 horas, por ano, para uma empresa pagar tributos no Brasil, enquanto, na 

média dos países da OCDE, são necessárias 176 horas por ano. O Instituto 

Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), por sua vez, verificou que são editadas 

46 normas tributárias por dia útil no Brasil. Em consequência da complexidade do 

sistema tributário nacional, conforme atesta o estudo Doing Business, o Brasil está 

classificado na 156ª posição entre 185 países no quesito pagamento de impostos.  

O impacto desse complexo sistema de arrecadação gera um alto custo na 

indústria de transformação. Conforme apurado, o custo para preparar e recolher 

tributos foi de R$ 35,5 bilhões em 2014, o que equivale a 1,16% do faturamento da 

Indústria de Transformação. Os principais gastos para pagar tributos estão 

relacionados a seguir:  

 Custos com funcionários e gestores: R$ 23,6 bilhões;  

 Custos obrigações acessórias, softwares e terceirização: R$ 9,5 bilhões;  

 Custos Judiciais (advogados): R$ 2,4 bilhões. 

O Gráfico 12 sintetiza os custos para pagar tributos na indústria e 

transformação, em 2014. 
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Gráfico 12 – Custo da burocracia tributária na indústria 

 

 

Segundo os resultados obtidos no estudo publicado pelo DEPECON - 

Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da FIESP, em 2012, estima-se 

que para recolher R$ 15,41 em tributos, a indústria de transformação gasta, 

adicionalmente, R$ 1,00 com burocracia. Ou seja, para cada R$ 100,00 de tributos 

pagos pela indústria de transformação gastam-se, em média, R$ 6,49 a mais com os 

custos para pagar tributos (O Peso da Burocracia Tributária na Indústria de 

Transformação 2012 FIESP). 

O elevado e crescente consumo do governo brasileiro demanda uma carga 

tributária elevada e, também, crescente para se sustentar. O estudo elaborado pela 

FIESP, em 2015, A Carga Tributária no Brasil, mostra, claramente, que mesmo 

tendo uma participação cada vez menor no PIB, a Indústria de Transformação é, 

dentre todos os setores da economia nacional, a que mais contribui na arrecadação 

de impostos, sendo responsável por 30,3% da arrecadação de tributos. O Gráfico 13 

ilustra, com nitidez, os dados levantados. 
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Gráfico 13 – Carga tributária vs arrecadação de tributos* 2014 

 

 

O resultado de tamanho fardo tributário para a Indústria de Transformação 

acaba por refletir nos preços finais de seus produtos. A parcela de tributos nos 

preços chega a atingir a marca de 38,1%. Como os produtos da Indústria de 

Transformação sofrem concorrência externa, a carga tributária excessiva acaba por 

prejudicar a indústria nacional reduzindo, consideravelmente, sua competitividade, 

inibindo novos investimentos e o desenvolvimento de novas tecnologias. 

 



49 
 

Gráfico 14 – Tributos nos preços dos setores, 2014 

 

 

1.12. Encargos trabalhistas  

 

Entre todos os fatores que compõem o Custo Brasil, os encargos trabalhistas 

são os que mais afetam a competitividade da Indústria de Transformação. É 

unanimidade, entre os empresários, o entendimento de que os encargos trabalhistas 

são excessivamente altos e que aumentam o custo da mão de obra. O resultado é o 

impacto direto nos custos finais da produção da indústria. 

Levando em consideração que a indústria de transformação tem que competir 

no mercado internacional, esses custos prejudicam as exportações e, 

consequentemente, o crescimento do país. 

Na análise de Pastore (1996), o custo dos encargos trabalhistas básicos 

chega a 102% do salário nominal, de acordo com a composição demonstrada na 

Tabela 4.  
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Tabela 4: Composição dos encargos sociais na folha de pagamento 

Tipos de Encargos % Sobre o Salário 

A. Obrigações Sociais 

Previdência 

Social FGTS 
Salário-educação 
Acidentes de Trabalho 

(média) Sesi 
Senai 

Sebrae 

Incra 
B. Tempo não trabalhado I 

Repouso 

Semanal Férias 

Feriados Abono 

de férias Aviso 

prévio 
Auxilio-enfermidade 

C. Tempo não trabalhado II 

13° salário 
Despesa de rescisão contratual 

D. Reflexo dos itens anteriores 

Incidência cumulativa do grupo A sobre B 

Incidência FGTS sobre o 13° salário 

Total Geral 

35,80 

20,00 
8,00 
2,50 
2,00 
1,50 
1,00 
0,60 
0,20 

38,23 

18,91 
9,45 
4,36 
3,64 
1,32 
0,55 

13,48 
10,91 
2,57 

14,55 
13,68 
0,87 

102,06 
Fonte: Elaborado por Pastore (1996).  

 

Conforme dados publicados no Diário do Comércio e disponibilizados no 

Portal Contábil (2016), dentre os inúmeros custos que interferem na competitividade 

da Indústria de Transformação, os encargos trabalhistas ocupam lugar de destaque. 

O custo da mão de obra no Brasil é o maior entre 90 países. Ao contratar um 

profissional a US$ 30 mil por ano, uma empresa brasileira paga mais 71,4% em 

encargos e direitos trabalhistas, em média. No mundo, esse percentual médio gira 

em torno de 20,5% com tendência de baixa, movimento ainda não seguido no país.  
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Um estudo feito pelo do Departamento de Estatística do Trabalho dos EUA 

(Bureau of Labor Statistics – BLS) foi base para um trabalho desenvolvido FIESP 

DECOMTEC para demonstrar o peso dos encargos nos salários da indústria.  

O estudo, que abrange 34 países, pesquisou e comparou os tributos que 

incidem sobre o salário e demais despesas de responsabilidade do empregador.  

No Brasil, os encargos que recaem sobre a folha de pagamento são, 

principalmente, constituídos pela Previdência Social, com peso de 20%, seguido por 

contribuições para o INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE com 8,8%, FGTS, INCRA, 

previdência privada, risco de acidente de trabalho, indenizações trabalhistas e 

demais benefícios. Os pesos de todas as contribuições somadas geram um impacto 

de 32,4% na folha de pagamento da indústria, conforme a Pesquisa Industrial Anual 

(PIA), do IBGE, ou seja, os encargos representam um terço do custo da mão de obra 

no Brasil. 

A conclusão, ao fazer o cruzamento dos dados e compará-los, é de que o 

Brasil possui a maior carga de encargos trabalhistas no mundo. Essa carga é, 

inclusive, superior à média de todos os países europeus abordados na pesquisa que 

apresentaram um custo em torno de 25% sobre a folha salarial. 

Um fato que chama atenção e que afeta a indústria nacional, é que os 

principais concorrentes no mercado internacional têm encargos trabalhistas muito 

menores que os encargos no Brasil. A Argentina tem encargos trabalhistas que 

pesam 17%. Da mesma forma, a Coréia do Sul com, também, 17%. Já, o México, 

tem encargos de 27%. A comparação com esses países em desenvolvimento 

demonstra a dificuldade que a indústria nacional enfrenta para exportar seus 

produtos. 

O Gráfico 15, a seguir, indica o percentual dos encargos trabalhistas no custo 

da mão de obra nos países avaliados pelo BLS. 
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Gráfico 15 – Encargos trabalhistas (% do custo da mão de obra industrial) 

 

Fonte: DECOMTEC (FIESP, 2011). 

 

Um fato que chama a atenção no estudo feito pelo BLS é que, apesar do 

Brasil ter o maior percentual de encargos em folha de pagamento no mundo, o custo 

absoluto da mão de obra no país é baixo, se comparado a outros países. Com um 

valor abaixo da média dos países que compõem a amostra (US$ 5,80/hora), o Brasil 

aparece com um valor de US$ 2,70/hora, ou seja, 53,5% menor que a média. 

O estudo mostra, ainda, uma avaliação entre o Brasil e países que possuem 

economia semelhante, levando em consideração os custos dos encargos 

trabalhistas. Nela é possível avaliar o efeito dos encargos sobre a competitividade na 

indústria nacional. 

Analisando o Gráfico 16, nota-se que o Brasil está situado no quarto 

quadrante – custos baixos com encargos elevados. Em contrapartida, a Argentina, 

México e Taiwan, seus principais concorrentes, estão no terceiro quadrante – custos 

e encargos baixos. Algo que chama a atenção na análise do gráfico é que o Brasil 

apresenta encargos superiores às economias robustas e competitivas como 

Singapura, Coréia do Sul e Taiwan.  
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Gráfico 16 – Encargos trabalhistas e custos da mão de obra industrial (US$/h, 2009) 

 

Fonte: DECOMTEC (FIESP, 2016). 

 

A avaliação do estudo demonstra que os encargos nos níveis que vem sendo 

mantidos, afetam de forma significativa a competitividade da indústria de 

transformação nacional. 

Por esse motivo, a FIESP vem propondo a desoneração da folha de 

pagamentos da Indústria de Transformação como um recurso para melhorar o 

desempenho e a competitividade do setor e, dessa forma, elevar a geração de 

emprego e da renda na economia brasileira.  

 

1.13. Custos de Capital 

 

1.13.1. Definição 

Martins (1967), no início do capítulo sobre custo de oportunidade, comenta a 

aplicabilidade deste conceito, a saber: "Este é um conceito costumeiramente 

chamado de 'econômico' e 'não-contábil', o que em si só explica, mas não justifica, o 

seu não muito uso em Contabilidade Geral ou de Custos". Referindo-se ao aspecto 

conceitual, ele diz que “representa o Custo de Oportunidade, ou seja, o quanto a 

empresa se sacrificou em termos de remuneração por ter aplicado seus recursos em 

uma alternativa ao invés de em outra”. 
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1.13.2. Custo do Capital no Brasil 

O custo de Capital de Giro no Brasil é, de longe, o mais alto dentre os seus 

principais parceiros comerciais analisados, e também do mundo. Isso se deve, em 

parte, à taxa de remuneração dos depósitos (cuja referência é a taxa básica de 

juros, a Selic) e, sobretudo, ao spread bancário (FIESP, 2013).  

O Gráfico 17 apresentado abaixo mostra que o Brasil, em comparação com 

vários países, tem o maior spread bancário do mundo e o maior juro real ao 

tomador. 

 

Gráfico 17 – Taxa real de juros de capital de giro (% a.a.) 

 

Fontes: DECOMTEC (FIESP, 2012b). 

 

A taxa de juros exerce efeito fundamental na operação das indústrias. Trata-

se de fator determinante no crescimento de longo prazo das empresas, estimulando 

ou inibindo aumentos de capacidade (investimentos). A taxa de juros, também, 

impacta diretamente a atividade das empresas no curto prazo, ao afetar tanto o 

custo do Capital de Giro proveniente de terceiros (financiamento bancário), quanto 

ao custo de oportunidade do capital próprio. 

Em 2010, o DECOMTEC publicou o estudo “Juros em Cascata sobre Capital 

de Giro: o impacto sobre a indústria brasileira”. A atualização desse estudo, com 

base em dados de 2012, indica que o impacto do custo de Capital de Giro no preço 
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dos produtos industriais no Brasil é de 5,3%. Tomando-se as mesmas condições 

estruturais da indústria brasileira, foi simulado o impacto do custo de Capital de Giro 

no preço do produto, caso vigorassem taxas de juros médias equivalentes às dos 

países parceiros, dos desenvolvidos, emergentes e da China. A diferença entre o 

impacto no preço do produto nessas duas situações é o Custo Brasil do Capital de 

Giro.  

Conforme representado a seguir, o Custo Brasil do capital de giro é elevado 

ante todos os grupos dos países analisados. No caso dos desenvolvidos, 

representa, sozinho, uma desvantagem de 5,3% no preço dos produtos industriais. 

 

Gráfico 18 – Custo Brasil no capital de giro 

 

 Fonte: DECOMTEC (FIESP, 2012). 

 

Entre os inúmeros problemas causados pelas altas taxas de juros praticadas 

no Brasil, um deles chama especial atenção: a pesquisa e desenvolvimento (P&D) 

de novos produtos e tecnologias. Em um estudo conduzido pelo Departamento de 

Competitividade e Tecnologia da FIESP, os pesquisadores evidenciam que, o alto 

custo para a captação de capital, visando investimento em P&D, prejudica 

seriamente o desenvolvimento da indústria e sua capacidade de inovação. É 

possível inferir que, ainda, persistem sérios problemas relacionados aos riscos 
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econômicos e que influenciam, negativamente, a capacidade de inovação do País, 

haja vista a observação dos empresários de que, entre os principais riscos, está a 

permanência da taxa de juros entre os níveis mais elevados quando comparado com 

países que concorrem com o Brasil. DECOMTEC/FIESP – Obstáculos à Inovação 

Janeiro de 2010. 

O estudo ressalta, ainda, que a consequência sobre a estrutura produtiva e 

sobre as estratégias de inovação é imediata, pois as elevadas taxas de juros 

desestimulam o consumo e a venda de bens industriais, inclusive, de produtos 

inovadores. O resultado final é um aumento da capacidade ociosa da indústria e das 

incertezas com relação à propensão da demanda em consumir aquele bem.  

Em 2008, as despesas com juros efetuadas pela indústria, totalizaram R$ 

70,9 bilhões, sendo R$ 36,9 bilhões com spread. Os gastos em P&D em 2008, 

segundo pesquisa Fiesp/Ipsos, totalizaram R$10,3 bilhões. Portanto, os montantes 

destinados ao pagamento de juros são 6,88 vezes superiores aos investimentos em 

P&D. Mesmo se somarmos as despesas com inovação: R$ 17,4 bilhões, ainda, 

teríamos um pagamento com juros 2,5 vezes superior ao total investido em P&D e 

inovação.  

Portanto, em um cenário desfavorável de elevadas taxas de juros, que 

contaminam o custo dos projetos e aumentam a incerteza, inibem a ampliação da 

capacidade produtiva e de aumento dos gastos com inovação.  

 

1.14. Energia 

 

A energia elétrica é insumo fundamental e estratégico para a indústria de 

transformação no Brasil. Considerando os diferentes segmentos industriais, a 

utilização da energia elétrica é mais intensa na indústria de transformação: para 83% 

das empresas do segmento, a energia elétrica é a principal fonte de energia de seu 

processo produtivo (Boletim Sondagem Especial da CNI -2016). 

Apesar de ter abundância de recursos naturais, essa oferta não se traduz em 

geração de energia a um custo baixo. Na verdade, o que ocorre é, justamente, o 

inverso, ou seja, algo que poderia favorecer a indústria a produzir matérias primas e 

insumos a preços competitivos, torna-se um empecilho à expansão da economia, da 

geração de renda e do emprego. 
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Desta forma, é necessário, para a garantia da competitividade da indústria 

nacional, que o fornecimento de energia seja feito com segurança, com qualidade 

apropriada e com custos compatíveis com o mercado. No entanto, em virtude de 

erros estratégicos na condução da política energética nos últimos anos, fez com que 

o preço da tarifa atingisse patamares insustentáveis. Segundo estudo realizado pela 

FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro), o custo médio da 

energia para a indústria brasileira subiu para R$ 534,28 por MWh, e o país passou a 

ocupar a primeira posição em ranking internacional que contempla 28 países, 

superando a Índia e a Itália, que ocupavam as duas primeiras posições (FIRJAN, 

2015). 

 

Gráfico 19 – Custo da energia elétrica para a indústria no Brasil e no mundo: 

estados e países selecionados - 2015 

 

Fonte: FIRJAN (2015). 

 

Chama atenção, o fato de que, o Canadá, assim como o Brasil, que possui 

predominantemente a matriz energética baseada na hidroeletricidade, tem preço de 

energia muito inferior ao preço praticado no Brasil. Em comparação direta, a energia 

no Brasil custa 364% mais do que no Canadá. Não bastando a discrepância, a tarifa 

praticada no Brasil fica 107% acima da média dos países selecionados. 
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1.14.1. Custo da energia 

Para entender porque o Brasil tem a tarifa mais cara entre os países 

selecionados, é necessário analisar os componentes separadamente. O custo médio 

da tarifa de energia elétrica para a indústria, de 535,28 R$/MWh, pode ser dividido 

em cinco itens: 

i) geração, transmissão e distribuição (GTD); 

ii) perdas técnicas e não técnicas;  

iii) encargos setoriais; 

iv) bandeiras tarifárias; 

v) tributos estaduais e federais, como apontado na Tabela 5.  

 

Tabela 5: Composição do custo médio da energia elétrica para a indústria no Brasil 

Item R$/MWh % 

GTD 302,06 56,4 

Perdas 37,39 7 

Encargos 24,26 4,5 

Bandeiras 27,27 5,1 

Tributos 144,27 27 

Total 535,25 100 

Fonte: Sistema FIRJAN, a partir de dados ANEEL. 

 

Aparentemente, ao observar a composição do custo médio da energia 

elétrica, vê-se que o percentual de tributos que integra o custo da energia seria de 

27%. No entanto, o item “Encargos setoriais” abriga uma série de taxas e encargos 

que acabam por onerar, ainda mais, a indústria. Ao somarmos os tributos e os 

encargos, a carga tributária na conta de energia sobe para 31,5%, podendo atingir 

40%, dependendo do estado da federação. 

Reginaldo Medeiros, presidente da Associação Brasileira de 

Comercializadores de Energia (Abraceel), afirma que o efeito mais claro desta 

distorção é a perda de competitividade da indústria, especialmente daquelas em que 

a energia é parte importante do custo do produto, como alumínio e aço.  
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No estudo conduzido pela FIRJAN, essa distorção tributária que acontece no 

Brasil, não encontrou similar em nenhum dos países analisados. Diferentemente do 

que o governo brasileiro impõe à Indústria de Transformação, no que se refere à 

tributação no fornecimento de energia, em outros países como a Alemanha, Chile, 

Portugal e México não há tributação alguma. O Gráfico 20 ilustra tal comparação. 

 

Gráfico 20 – Parcela relativa aos tributos na tarifa industrial de energia, países 

selecionados 

 

Fonte: FIRJAN a partir de dados da Agência Internacional de Energia (2011).  

 

Conforme o exposto, é notório que a tarifa da energia no país tem peso 

considerável nos custos da indústria e, consequentemente, colabora, sobremaneira, 

para a formação do Custo Brasil. 

 

1.15. Logística no Brasil 

 

Em 2014, o Fórum Econômico Mundial publicou um estudo chamado The 

Global Enabling Trade Report. Baseado nesse estudo, foi criado um índice que 

mede as políticas, serviços e infraestrutura que promovem o comércio de bens pelas 

fronteiras e ao destino final. O Enabling Trade Index, que em tradução livre significa 
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Índice de Facilitação Comercial, classificou as 138 economias que, juntas, 

representam 98,8% do PIB mundial e 98,3% do comércio mundial de mercadorias. 

Para classificar as economias, segundo o Enabling Trade Index - ETI, foram 

levados em consideração os quatro pilares que o estudo aponta com sendo os 

responsáveis pelo comércio entre os países. São eles: 

 

Quadro 1: Índices de facilitadores comerciais 

Acesso ao mercado 

Este índice mede o grau e a 

complexidade de regime tarifário de um 

país, bem como barreiras tarifárias e 

preferências que um exportador enfrenta 

para atingir o mercado mundial. 

Administração das fronteiras 

Este índice avalia a qualidade, a 

transparência e a eficácia da 

administração de fronteira de um país.  

Infraestrutura 

Este índice avalia a disponibilidade e a 

qualidade da infraestrutura de transporte 

de um país, os serviços associados, e a 

infraestrutura de comunicação 

necessária para facilitar o movimento de 

mercadorias no interior do país e do 

outro lado da fronteira. 

Ambiente operacional 

Este índice mede a qualidade dos 

fatores institucionais que impactam os 

negócios tanto para importadores como 

exportadores ativos em um país.  

Fonte: Hanouz, Geiger e Doherty (2014). 

 

No estudo em questão, o Brasil aparece em 86º posição entre os 138 países 

que fizeram parte da pesquisa. A colocação atribuída pelo ETI evidencia que as 

dificuldades logísticas que o país enfrenta comprometem, significativamente, sua 

atuação no comércio mundial. Países com economias menos expressivas que o 

Brasil e que concorrem diretamente no comércio mundial, foram melhor 

classificados. Prova disso é que o Peru (51º), a África do Sul (59º), o México (61º) e 
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a Colômbia (73º) e o Uruguai (60º), possuem peso menor que o do Brasil no 

comércio entre nações. No entanto, estão bem à frente na implementação de 

políticas, que desenvolvam a infraestrutura necessária visando a exportação. 

O extenso estudo feito pelo Fórum Econômico Mundial aborda, também, 

todas as economias em caráter individual ressaltando suas deficiências baseados 

nos quatro pilares abordados anteriormente. 

Ao fazer a análise do Brasil no quesito “infraestrutura”, o The Global Enabling 

Trade Report (2014) faz a seguinte observação  

 

[...] o desenvolvimento da infraestrutura é de fundamental 
importância para o Brasil. Sua infraestrutura doméstica está muito 
mal ranqueada (102º posição), muito aquém da 7º economia do 
mundo mesmo sendo o 5º país mais populoso do mundo. Ressalta, 
ainda, o estudo de que a integração entre os diferentes modais de 
transporte é absolutamente ineficiente. (HANOUZ; GEIGER; 
DOHERTY, 2014, p. 22) 

 

Um estudo feito pela CNI, em 2014, endossa o que foi exposto pelo The 

Global Enabling Trade Report. Com o título “Entraves às Exportações Brasileiras”, 

de 2014, o estudo apresenta pesquisa com todos os seus associados, na qual são 

expostas as dificuldades de logística que dificultam as exportações da indústria. O 

elevado custo do transporte; as condições das estradas; as tarifas portuárias e 

aeroportuárias e as barreiras burocráticas que dificultam e atrasam a liberação de 

mercadorias foram apontados como os principais obstáculos a serem vencidos pela 

indústria. 

A Revista Madeira (2013) ressalta que o Brasil perde o equivalente a US$ 

83,2 bilhões por ano com custos logísticos em função de problemas que vão, desde 

a elevada burocracia, até a limitada infraestrutura de estradas, ferrovias, portos e 

aeroportos. O prejuízo representa em torno de 5,6% do Produto Interno Bruto (PIB). 

A revista ainda aponta que, hoje, os empresários já reconhecem a logística como um 

dos principais fatores de competitividade, pois muitos empresários perderam espaço 

no mercado por falta de eficiência logística. 

Segundo Lima (2014), em seu artigo Custos Logísticos no Brasil, o 

crescimento da economia brasileira a uma taxa média de 3,9% ao ano, entre 2004 e 

2013, e o aumento da demanda por transporte a uma taxa superior a 4,7% ao ano 

agravaram a carência na infraestrutura de transportes e fizeram com que os 
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problemas estruturais do país ficassem mais latentes, pressionando ainda mais o 

custo logístico. 

Outro fato apresentado por Lima (2014) foi o de que o país ainda continua 

com uma infraestrutura para transporte de carga similar à que tinha na década de 

80. Mesmo quando comparado aos outros BRIC (Rússia, Índia e China), o Brasil 

continua sendo o mais carente em termos de infraestrutura. 

 

Tabela 6: Infraestrutura de transportes de carga pelo mundo 

 

Fonte: Banco Mundial (2014). 

 

O Instituto ILos – especialista no planejamento, estruturação e implementação 

de operações complexas de logística e Supply Chain – elaborou um estudo intitulado 

Panorama ILOS Custos Logísticos no Brasil – 2013. Nesse estudo, há uma 

comparação entre o Brasil e os Estados Unidos em relação aos custos com logística. 

A pesquisa observa que a escolha por comparar o Brasil aos Estados Unidos 

se deu ao fato de ambos terem dimensões continentais. 

Observando a Tabela 6, vê-se claramente que os custos logísticos no Brasil 

são maiores que os custos nos Estados Unidos.  

Observamos que os custos logísticos no Brasil são cerca de 40% maior que 

nos EUA. Este resultado confirma o hiato que existe entre os países em termos de 
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eficiência logística, o que penaliza o nível de competitividade do Brasil em âmbito 

global. Panorama ILOS “Custos Logísticos no Brasil – 2013”. 

 

Gráfico 21 – Custos logísticos em relação ao PIB – Brasil versus EUA 

 

Fonte: Instituto ILOS. 

 

O motivo para uma diferença tão significativa reside no fato que, enquanto o 

Brasil tem 70% do seu transporte de carga no modal rodoviário, os Estados Unidos 

têm 52% Já, quando o modal analisado é o ferroviário, o Brasil transporta apenas 

19% das cargas, enquanto que os Estados Unidos transportam 38% das cargas. 

Essa diferença no uso e oferta de outros modais é que faz com que o custo de 

logística no Brasil seja tão alto. 
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Gráfico 22 – Matriz de transportes Brasil versus EUA 

 

  Fonte: Instituto ILOS. 

 

1.16. Análise geral 

 

O peso da carga tributária sobre a indústria nacional tem sido motivo de 

discussões intensas entre empresários, já que é um dos fatores que tem sido 

responsável pelo declínio gradativo da atividade industrial nas últimas décadas. O 

resultado desse fardo tributário é a perda de competitividade da indústria e, portanto, 

de sua capacidade de gerar empregos e desenvolvimento. 

Da mesma forma, o custo de capital diminui sensivelmente a capacidade de 

investimento da indústria. O país segue praticando as mais altas taxas de juros no 

mundo, fato esse que eleva o valor dos investimentos, projetos e, 

consequentemente, o preço do produto final. Portanto, mais um obstáculo que a 

indústria tem que enfrentar ao competir no mercado interno e externo. 

Mesmo tendo um custo por hora trabalhada inferior a alguns países, essa 

“vantagem competitiva” não se traduz em um ganho substancial para a indústria. 

Com um custo de encargos trabalhistas na casa dos 100% o governo onera o 

empregador de tal forma que inviabiliza novas contratações, inibe investimentos e 

prejudica a expansão da indústria. 

Outro consenso entre todos os empresários da indústria é a má qualidade da 

infraestrutura nacional. A falta de projetos plausíveis e investimentos robustos em 

infraestrutura têm afetado, consideravelmente, o crescimento e a competitividade da 

indústria. Com uma oferta insuficiente, custos crescentes e um funcionamento 

precário da infraestrutura e logística, a indústria enfrenta um enorme desafio para 

distribuir seus produtos. 
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O resultado do descrito pode ser resumido por um quadro que faz parte de 

um estudo conduzido pela ABIMAQ. Esse estudo foi feito em 2013 e traz uma série 

de dados sobre o Custo Brasil no período de 2002 até 2012. Foram selecionados 

dois países: Alemanha e Estados Unidos e comparam-se os custos de produção dos 

países selecionados e os custos de produzir no Brasil. 

No Gráfico 23, a seguir, é possível perceber que o produto nacional no 

período de dez anos apresentou um custo médio de 41% acima dos preços 

praticados por seus principais concorrentes internacionais. 

 

Gráfico 23 – Custo Brasil – Diferencial em relação a países selecionados (em p.p da 

RLV) 

 

Fonte: DCEE – Departamento de Competitividade, Economia e Estatística (ABIMAQ, 2013). 

 

Esse mesmo estudo traz, ainda, uma comparação direta entre o Brasil e a 

Alemanha. Inicialmente, foi feita uma parceria com aquele país para que, tanto o 

Brasil como a Alemanha, desenvolvesse o projeto de uma máquina exatamente 

igual, para verificar quais seriam os custos envolvidos. O resultado a seguir 

evidencia o quanto o Custo Brasil onera a produção da indústria no país. O estudo 

afirma que o Custo Brasil de 37,0 p.p. significa que produzir no Brasil o mesmo 

equipamento, com a mesma estrutura operacional e física que na Alemanha, por 

exemplo, custa 37% a mais. DCEE/ABIMAQ (2013).  
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Gráfico 24 – Diferencial de custos entre a indústria brasileira e a alemã 

 

Fonte: DCEE/ABIMAQ (2008).  

 

Em estudo semelhante, feito pelo Departamento de Competitividade e 

Tecnologia (DECOMTEC) da FIESP, intitulado “Custo Brasil e taxa de câmbio na 

competitividade da indústria de transformação brasileiras” o Custo Brasil é visto 

como um dos fatores “determinantes da estagnação econômica de transformação, 

culminado na retração de 2,5% de sua produção física em 2012”. 

Os resultados evidenciam que o Custo Brasil é fator preponderante na 

formação do preço dos produtos industriais, e, portanto, elemento determinante pela 

perda de competitividade da indústria. 
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2. DESCRIÇÃO DA PESQUISA  

 

 

O trabalho aqui apresentado tem como objetivo fazer a comparação de uma 

indústria de selos de vedação e suas plantas fabris brasileira e norte-americana e 

saber, como o Custo Brasil afeta a competitividade e o desenvolvimento da filial 

brasileira. 

Segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 107) “O método comparativo é usado 

tanto para comparações de grupos no presente, no passado, ou entre os existentes 

e os do passado, quanto entre sociedades de iguais ou de diferentes estágios de 

desenvolvimento”. 

Para atingir o objetivo proposto, a pesquisa, inicialmente, relata a evolução da 

indústria de base no Brasil desde a década de 40 até o momento, apresentando 

dados sobre o seu crescimento, apogeu e declínio, sendo, esse último, apontado 

como o período da desindustrialização no país. A pesquisa, então, prossegue 

coletando uma série de informações e dados para caracterizar o que é o Custo 

Brasil e como ele afeta a indústria. Inicialmente, foram feitas visitas à ABIMAQ e à 

FIESP com a intenção de coletar dados, por meio de entrevistas não estruturadas. 

Na ABIMAQ, foi possível participar de duas reuniões da CSVED – Câmara Setorial 

dos Fabricantes de Vedações que tem, por objetivo, de identificar problemas comuns 

e buscar soluções que beneficiem as indústrias do setor. Nesse grupo, composto de 

14 indústrias, foram levantados dados importantes sobre como o Custo Brasil tem 

afetado esse importante setor da indústria nacional. 

Para aprofundar o estudo em questão, foi feito contato com a indústria 

American-Seal (nome fictício), fabricante de selos mecânicos e associada da 

ABIMAQ, para levantar informações e colher dados mais precisos sobre o Custo 

Brasil. A finalidade da pesquisa foi saber como o Custo Brasil afeta sua operação, 

desenvolvimento, gestão e sua competitividade frente aos concorrentes 

internacionais.  

Nos contatos com a empresa, foi possível realizar entrevistas não 

estruturadas, via teleconferência, com os sócios, diretores, o controller e alguns 

colaboradores da planta norte-americana. Da mesma forma, realizaram-se algumas 
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reuniões com o sócio da planta no Brasil, um diretor, um engenheiro e um torneiro 

mecânico.  

As entrevistas trouxeram à luz os principais problemas enfrentados pela 

American-Seal causados pelo Custo Brasil e dados importantes das plantas nos dois 

países que, depois de compilados, demonstraram, claramente, o impacto do Custo 

Brasil na filial brasileira. 

Para unir a prática da indústria com a teoria, foi realizada uma revisão 

bibliográfica que, posteriormente, viabilizou a elaboração de referencial teórico sobre 

o tema. Em seguida, foram coletadas informações de livros, artigos, dissertações, 

sites de organizações e associações, órgãos do governo e relatórios internacionais. 

Desta forma, o estudo contribui para compreender como o Custo Brasil afeta 

a indústria e aponta as possíveis saídas para tão complexo assunto. 
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3. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS 

RESULTADOS  

 

 

A análise desta pesquisa recaiu sobre uma empresa estrangeira e sua filial no 

Brasil. A matriz dos Estados Unidos da América possui um quadro de, 

aproximadamente, cento e vinte colaboradores em uma planta com dois mil e 

quinhentos metros quadrados com faturamento aproximado de U$ 16.000.000 por 

ano. A filial tem um quadro com cerca de quarenta colaboradores que ocupam uma 

planta de mil e duzentos metros quadrados e faturamento por volta de R$ 

10.000.000 por ano.  

Para obter as informações necessárias, foram entrevistados o diretor-

presidente, o vice-presidente e o controller da matriz nos Estados Unidos e, no 

Brasil, o sócio e diretor responsável pelas operações da filial. Atendendo ao pedido 

de ambas as diretorias, o nome original da empresa foi omitido no estudo a fim de 

preservar a confidencialidade das informações. Para substituir, foi adotado o nome 

American-Seal. Desta forma será possível diferenciar a matriz da filial na 

comparação que será apresentada a seguir. 

A American-Seal iniciou suas atividades na década de 80, nos Estados 

Unidos, primeiramente como fabricante de selo de fole metálico. Mesmo com uma 

base limitada de distribuidores, a empresa, que sempre investiu na produção e 

desenvolvimento de produtos de alta qualidade, sendo muitos deles patenteados, 

alcançou, após trinta anos, uma posição de destaque não só no exigente mercado 

norte-americano, mas em nível mundial. A American-Seal é um dos principais 

fabricantes de selos mecânicos de engenharia personalizada. A American-Seal 

também oferece uma linha completa de produtos como: protetores de mancais, 

gaxetas, reguladores de vazão e pressão, lubrificadores, além de fornecer 

assistência técnica, consultoria e treinamento. 

A American-Seal projeta e fabrica soluções para inúmeras indústrias, 

aplicações e equipamentos rotativos. Seus produtos servem as indústrias de papel e 

celulose, refinaria, saneamento, farmacêutica, mineração, alimentação, energia, 

naval e química.  
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4. ESTUDO DE CASO 

 

 

Depois de todo o levantamento sobre o Custo Brasil, a pesquisa realizada 

procurou saber, junto à American-Seal, como o Custo Brasil afeta suas operações e 

quais seriam os maiores obstáculos enfrentados pela empresa. 

As entrevistas informais ocorreram por meio de conferência via Skype na 

sede da filial brasileira. Participaram os sócios, diretores, controllers e colaboradores 

da matriz norte-americana, e o sócio diretor local, bem como outros colaboradores.  

Foram três conferências durante os últimos oito meses, visando juntar as 

informações necessárias para entender como a empresa administra os desafios de 

vencer a concorrência, mesmo tendo o Custo Brasil como um empecilho significativo 

às suas aspirações e objetivo. As visitas foram de extrema importância para a 

elaboração desta pesquisa, já que foi possível ver in loco qual é a visão dos 

estrangeiros sobre o Custo Brasil e como o sócio local faz a gestão visando melhorar 

a competitividade da empresa no Brasil. 

Dentre os vários problemas abordados na entrevista, foram levantados quais 

seriam os principais causados pelo Custo Brasil na operação da empresa. Foram 

elencados cinco problemas que a empresa julga como os mais importantes e que 

têm maior relevância na atividade da American-Seal: 

 Custo dos salários anuais mais benefícios, 

 Impostos, 

 Taxa de juros (para investimento), 

 Custo da Energia Elétrica, 

 Matéria-prima,  

Para demonstrar como o Custo Brasil traz desvantagens significativas à 

indústria local, foi sugerido que comparássemos um produto que a empresa fabrica 

nos Estados Unidos da América e, também no Brasil. O produto escolhido foi o Selo 

Mecânico RC 1 3/8. 

Baseado nos itens de levantados pela American-Seal foi possível demonstrar 

ponto a ponto que o Custo Brasil afeta consideravelmente a competitividade da 

indústria brasileira. 

 



71 
 

4.1. Salários 

 

O grande diferencial dos salários pagos aqui no Brasil e nos Estados Unidos 

da América tem muitos motivos. Vão desde a qualidade da mão de obra, da 

formação e educação dos profissionais, até os altos custos que incidem sobre a 

folha de pagamento. 

Em relação à American-Seal, a unidade norte americana remunera seus 

funcionários um pouco acima da média nacional, conforme dados publicados pelo 

U.S. Labor Statistics vinculado ao United States Department of Labor. O Gráfico 25, 

abaixo, mostra que os Estados Unidos pagavam, no ano de 2012 US$ 35,67 por 

hora de trabalho, enquanto que, o Brasil, pagava US$ 11,20 por hora de trabalho.  

 

Gráfico 25 – Comparação internacional do custo da mão de obra por hora 

trabalhada em US$ na indústria em 2012 

 

Fonte: Bureau of Labor Statistics (2013).  

 

Segundo o sócio da American-Seal, os valores mudaram pouquíssimo nos 

últimos anos, mas, mesmo assim, eles pagam US$ 55,00 por hora trabalhada, em 

média, para os colaboradores, ou seja, aproximadamente 54% acima da média 
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nacional norte americana de US$ 35,67. Essa política de oferecer melhores 

remunerações tem um lado muito positivo, já que, dessa forma, é possível selecionar 

bons profissionais para a equipe. Como isso, a rotatividade de funcionários é muito 

baixa e o entrosamento da equipe é, excepcional. 

Já, no Brasil, os valores são bem mais modestos em relação à matriz. O 

Gráfico 26 ilustra o custo por hora trabalhada na American-Seal, no Brasil é de US$ 

13,43 ou 19% acima da média brasileira de US$ 11,20 o que, de certo modo, é bem 

positivo se comparado aos concorrentes locais. Mas, quando comparado aos valores 

pagos na matriz, o funcionário brasileiro ganha 75% a menos que seu par nos 

Estados Unidos. 

 

Gráfico 26 – Valor da hora de trabalho na Seal-Flex 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados American-Seal. 

 

Ao se aprofundar na análise comparativa entre salários e benefícios, entre a 

matriz e a filial, pode-se perceber no Gráfico 27 que há uma diferença bastante 

substancial entre os trabalhadores que ocupam a mesma função. 
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Gráfico 27 – Comparativo de salários American-Seal – Brasil versus Estados Unidos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados American-Seal. 

 

Um fato que chamou a atenção foi que, na matriz, não há a função de 

gerente, por isso, não há como comparar, mas, por outro lado, foi informado que o 

cargo de supervisor abrange o cargo de gerência e, ao mesmo tempo, de supervisor. 

Esse fato ocorre porque os engenheiros que atuam nessa função, além de 

gerenciarem a produção, acompanham a todo o processo, desde o projeto, até o 

final da produção Por isso, são os colaboradores mais bem remunerados na 

empresa, com salários que atingem a cifra de US$ 112.500 anuais já computados os 

benefícios. 

No Brasil, há o cargo de gerência com salários de US$ 60.896 por ano. Como 

não há cargo igual, foi feita a comparação com o supervisor da matriz, por sugestão 

dos próprios sócios da empresa. Dessa forma, há uma diferença de praticamente 

85% nos salários. 

Quando comparados os salários dos engenheiros, o valor pago na matriz é de 

93% mais alto que o salário da filial. Nos Estados Unidos um engenheiro ganha, em 

média, US$ 90.000 por ano, enquanto que, no Brasil, a média é de US$ 46.567. 

Já, a função de supervisor na filial brasileira, é bem mais modesta quanto o 

assunto é salário. É bem verdade que a função requer muito menos 

responsabilidades, se comparado com seu par na matriz americana, mas, mesmo 

assim, o salário é bem inferior na comparação direta. Aqui, o supervisor recebe US$ 
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35.821 por ano. Esse valor dá uma diferença, com seu par da American-Seal, na 

ordem de 214%. 

A função de controle de qualidade é levada muito a sério na American-Seal. 

Tanto na matriz, como na filial, existe a preocupação de produzir equipamentos com 

excelência. No entanto, na filial, há um problema sério na formação deficiente dos 

profissionais que, ao chegarem à empresa, têm que ser treinados e, ação essa que 

evidencia graves lacunas que uma formação de baixa qualidade acarreta para a 

empresa. Em virtude da baixa qualificação, fica impossível pagar altos salários e, 

com isso, há maior rotatividade de funcionários na função. Hoje, o salário na filial é 

de US$ 8.955 anuais, bem abaixo dos US$ 44.000 por ano pagos na matriz. Isso 

significa 390% a mais de salário anual. 

Finalmente, o torneiro mecânico recebe, na filial brasileira, US$ 16.119 anuais 

e, na matriz americana, para a mesma função, o trabalhador, que muitas vezes é um 

engenheiro em início de carreira recebe um salário anual de US$ 52.000 anuais ou 

222% a mais que seu par brasileiro. 

Nessa comparação sobre salários na empresa pesquisada, pode-se perceber 

que, em relação à remuneração, o Brasil ainda está muito longe de ser um país que 

remunere o trabalhador com um salário mais adequado e mais próximo dos países 

concorrentes. 

Segundo os executivos da American-Seal há várias razões para que haja uma 

diferença tão grande nos salários. Altos encargos trabalhistas, leis ultrapassadas, 

alta rotatividade de funcionários, baixa produtividade e insegurança jurídica foram 

alguns fatores apontados por eles como os responsáveis por uma situação na qual o 

funcionário ganha pouco, mas custa muito para a empresa. Como acontece na 

maioria das empresas no Brasil, na American-Seal um colaborador custa mais que o 

dobro do valor do seu salário. 

As causas mencionadas pela American-Seal resumem claramente como o 

Custo Brasil afeta a indústria nacional e mostram que é necessário modernizar as 

leis trabalhistas e diminuir os encargos sociais para que haja mais investimentos, 

crescimento econômico e equidade social. 
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4.2. Carga Tributária 

 

Quando foi abordado o tema carga tributária, a diretoria da American-Seal, 

imediatamente, apontou esse como sendo um grande obstáculo para o 

desenvolvimento da empresa. Os sócios e diretores da matriz norte-americana 

mesmo tendo um conhecimento razoável do mercado brasileiro devido a presença 

da filial no Brasil, relataram que não conseguem compreender o porquê de uma 

carga tributária tão elevada para um setor que gera tantos empregos. 

O sócio norte-americano relatou que, diferentemente do Brasil, a carga 

tributária para o setor em que atua fica em 6%, independentemente para quem se 

esteja vendendo. A American-Seal possui três tipos diferentes de compradores de 

seus produtos. O Original Equipment Manufacturer (OEM) que é a empresa que 

utiliza, na montagem de seu equipamento, uma peça de outro fornecedor. 

Geralmente, são fabricantes de bombas que utilizam os selos mecânicos da 

American-Seal. Há, também, o distribuidor que, apenas, comercializa os produtos da 

American-Seal. Finalmente, há o consumidor final, que é aquele que compra o selo 

mecânico para uso em seu equipamento. 

Já, para a American-Seal no Brasil, as alíquotas são bem diferentes. Quando 

há uma venda para a empresa que manufatura seus produtos usando como parte 

deles um equipamento da American-Seal, a alíquota de impostos fica em 37,63% 

Quando se trata de realizar uma venda para um distribuidor, a alíquota também fica 

no patamar de 37,63%. A maior tributação ocorre quando é realizada uma venda 

para o consumidor final. A carga tributária que incide nessa venda fica 40,63%  

O Gráfico 28 ilustra, claramente, a disparidade entre os dois mercados 

quando o assunto é carga tributária.  
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Gráfico 28 – Total de impostos embutidos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor adaptado dos dados American-Seal. 

 

A explicação para tal disparidade entre os dois países e sua carga tributária é, 

justamente, o Custo Brasil. Um emaranhado de impostos, legislações e regras que 

acabam por onerar, pesadamente, o setor produtivo, prejudicando a competitividade 

e o desenvolvimento do país. Para a American-Seal, a carga tributária no país fez 

com que a sua filial brasileira tivesse taxas de crescimento muito aquém do que o 

mercado poderia proporcionar. Para tentar aliviar esse quadro extremamente 

desfavorável, a empresa participa do quadro de indústrias que compõem a ABIMAQ. 

Acreditam eles que, somente com pressão e atuação em grupo, o setor da indústria 

poderá sensibilizar o governo para a atual situação que se encontra o setor. 

 

4.3. Taxa de juros  

 

O setor industrial em que se encontra a American-Seal depende muito de 

capital para realizar investimentos e, dessa forma, produzir mais e gerar mais 

emprego e renda. Nesse item, evidenciou-se a diferença de políticas econômicas e 

industriais dos dois países em questão e, inclusive, como afetam a indústria e seu 

desenvolvimento. 

Segundo os executivos da matriz norte-americana, a American-Seal 

consegue taxas de juros bem competitivas e, em alguns casos, com carência. 

Evidentemente, depende do tipo de produto ou projeto no qual a empresa está 
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empenhada. Infelizmente, a empresa não quis entrar em detalhes sobre quais 

seriam as fontes de crédito e se há algum tipo de incentivo do Governo. 

Os diretores, ainda, ressaltaram que, como os equipamentos para a produção 

de selos mecânicos são extremamente sofisticados e caros, os investimentos, 

geralmente, são de grande monta. Por isso, obter recursos com taxas baixas é 

primordial para não comprometer o capital da empresa. 

A American-Seal, de acordo com o controller da empresa nos E.U.A., 

consegue captar recursos com taxas de no máximo 4% ao ano. Com taxas nesse 

patamar, a empresa consegue gerir bem o negócio aproveitando a oportunidade de 

modernizar a planta e investir na produção de novos produtos e tecnologias. Ele 

ainda observou que, investimentos em novas tecnologias e desenvolvimento de 

patentes, geralmente têm taxas de financiamento muito baixas. Segundo o 

supervisor/engenheiro responsável pelo desenvolvimento de novos projetos, o fato 

de ter taxas de juros baixos serve de incentivo ao desenvolvimento de novos 

produtos, tecnologias e aperfeiçoamento da linha de produtos. Dessa forma, a 

empresa está sempre oferecendo produtos da mais alta tecnologia aos seus 

clientes. 

Em contrapartida, a filial brasileira tem que captar recursos que hoje giram em 

torno de 14% ao ano. Com uma taxa de juros tão alta, a diretoria da American-Seal 

suspendeu qualquer investimento nos últimos dois anos. Hoje, a filial brasileira 

aguarda uma baixa nas taxas de juros para poder investir em novos equipamentos e 

tecnologias. 

O diretor da filial brasileira afirmou que quando há a necessidade de usar um 

produto diferenciado e que não faz parte da lista de produtos produzidos no Brasil, é 

feita a importação do produto diretamente da matriz. Segundo ele, a importação 

acaba acarretando outros problemas que, também, compõem o Custo Brasil. O 

trâmite burocrático, excesso de taxas, extrema lentidão da Receita Federal, custos 

de armazenagem e frete que aumentam muito o custo do produto.  

A American-Seal acredita que a solução seria a prática de uma taxa de juros 

mais plausível para a indústria, já que é um setor da economia que gera muitos 

empregos e desenvolvimento para o país. 

O diretor da matriz e sócio da empresa, ao comparar as taxas de juros que 

são oferecidas à American-Seal nos E.U.A e no Brasil, afirmou que é praticamente 

impossível manter a operação em solo brasileiro, já que a filial não consegue 
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acompanhar os avanços da matriz. Segundo ele, se continuar a taxa de juros nos 

atuais níveis, sua filial poderá se tornar, apenas, em uma distribuidora local dos 

produtos norte-americanos. 

O diretor da filial brasileira ainda lembrou que, com taxas de juros nos atuais 

patamares, os investimentos tornam-se escassos, favorecendo apenas os 

concorrentes internacionais. Com isso, o país acaba “exportando” empregos e 

acabando com a atividade industrial no Brasil. 

Pode-se perceber que a taxa de juros é de suma importância para o 

desenvolvimento da indústria. As taxas de juros podem estimular ou inibir a 

capacidade de investimento e isso tem reflexo no desenvolvimento da indústria 

nacional e na geração de empregos e renda. 

O Gráfico 29, abaixo, mostra a diferença entre as taxas de juros praticadas no 

Brasil e nos Estado Unidos. 

 

Gráfico 29 – Taxa de juros (para investimento) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partid dos dados American-Seal. 

 

4.4. Energia Elétrica 

 

A atividade industrial é grande consumidora de energia elétrica. Seus 

equipamentos e a produção precisam de fornecimento de energia estável e com 

uma tarifa que seja condizente com sua atividade. 
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A American-Seal, por meio de seus diretores em ambas as plantas, foram 

taxativos em afirmar que a qualidade da energia é fundamental para o bom 

funcionamento dos equipamentos. Segundo eles, a variação na tensão, muito 

comum no Brasil, afeta os equipamentos causando descalibragem e mau 

funcionamento. Isso aumenta o custo de manutenção e de horas paradas para fazer 

nova aferição nos equipamentos.  

Com base no relato do diretor da American-Seal no Brasil, pode-se perceber 

que a energia fornecida no Brasil, além de ser cara, é de baixa qualidade. As 

variações na tensão são reflexos de linhas de transmissão obsoletas e de falta de 

investimento por parte do Governo em todo o setor elétrico. 

O impacto da falta de investimentos no setor elétrico trouxe um grande fardo 

para a indústria brasileira, ou seja, uma das maiores tarifas de energia no mundo. A 

consequência é um custo adicional que onera muito a produção e, 

consequentemente, afeta a competitividade da empresa. 

A pesquisa levantou, junto à American-Seal, o custo de energia paga pela 

empresa em ambas as plantas e foi uma surpresa para os sócios, já que eles 

acreditavam que a energia nos Estados Unidos seria mais cara devido à grande 

parte da geração ser nuclear. Ao confrontarem os números, constatou-se que o 

custo do quilowatt-hora no Brasil é 50% mais caro do que o praticado nos Estados 

Unidos. 

No Brasil, o custo da tarifa praticada durante a pesquisa ficou em US$ 0,09 

por quilowatt-hora, enquanto que, nos Estados Unidos, a tarifa estava em US$ 0,06 

por quilowatt-hora. 

Uma informação importante fornecida pela American-Seal é que, no estado 

onde se encontra a matriz da empresa há um desconto progressivo na conta de 

energia da empresa caso haja investimentos em equipamentos que economizam 

energia, façam uso de energia solar ou eólica. A American-Seal investiu em energias 

renováveis e novos equipamentos e, por isso, recebeu um certificado chamado 

Efficiency Certificate que lhe dá um desconto de 20% na conta de energia e acesso 

a linhas de crédito subsidiados para investir em projetos que visem a economia de 

energia. 

O Gráfico 30 ilustra a diferença de tarifas por quilowatt-hora nos dois países. 
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Gráfico 30 – Custo da energia (Kwh) 

 

  Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados American-Seal. 

 

4.5. Matéria-prima 

 

Uma das mais importantes matérias-primas utilizadas pela American-Seal é o 

aço inoxidável. Ele é utilizado juntamente com outras ligas metálicas para a 

fabricação dos selos mecânicos e é fundamental que possua um padrão de 

qualidade em nível internacional. 

No levantamento feito junto aos torneiros mecânicos que fazem uso da 

matéria prima em estado bruto até a entrega do produto final, observou-se uma 

pequena diferença na qualidade do aço utilizado na planta norte-americana e na 

planta brasileira. Quem levantou tal diferença foi um funcionário que foi fazer um 

treinamento na matriz e percebeu que há diferença na qualidade do produto. 

Como se já não bastasse a diferença apontada, a empresa informou que a 

planta brasileira paga 18% mais caro pelo aço inoxidável. A matriz paga US$ 2,00 

por libra-peso do aço inoxidável que correspondem a 450g do produto. No Brasil, o 

preço pago é US$ 2,36 por libra-peso. A justificativa é a de que o Custo Brasil 

encarece o produto desde sua extração até o transporte para a entrega ao 

consumidor final. Segundo o sócio brasileiro, a carga tributária tem peso significativo 

no custo do aço inoxidável. Portanto, o produto nacional já começa sua 

desvantagem competitiva antes mesmo de iniciar o processo de manufatura do selo. 
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A pesquisa reconhece que possa haver o Custo Brasil embutido no preço do aço, no 

entanto esse possível viés não foi considerado no estudo, porque não tem peso 

suficientemente significativo que possa alterar a diferença no preço final do produto. 

 

4.6. Comparativo econômico  

 

Antes de iniciar a comparação entre o preço de um produto fabricado no 

Brasil e nos Estados Unidos, convém confrontar alguns dados da economia dos dois 

países. A economia brasileira vem sofrendo forte retração nos últimos dois anos, 

com um quadro de alta da inflação, taxas de desemprego crescente, forte 

desvalorização cambial e com o segundo pior desempenho do mundo com taxa de 

crescimento negativo do PIB de 3,5% em 2016. Já, a economia americana, vem em 

um processo de recuperação com inflação baixa, taxa de desemprego em declínio e 

com crescimento lento do PIB, mas positivo, e com boas perspectivas para 2017. A 

Tabela 7, a seguir, ilustra as principais diferenças. 

 

Tabela 7: Comparativo econômico - Brasil versus Estados Unidos 

 

Brasil E.U.A. 

População (em milhões de hab). 206 316,5 

PIB per capta em US$    8.670,00     55.085,00  

Inflação 5,42% 1,46% 

Taxa de Câmbio (real por 

dólar) 3,26 1,00 

Índice Big Mac (valor em U$) 4,78 5,04 

IDH 0,73% 0,94% 

Fonte: IBGE, Banco Mundial, United States Census Bureau, The Economist. 

 

4.7. Custo Brasil: comparativo na indústria de selos mecânicos 

  

Visando demonstrar como o Custo Brasil impacta no custo de um produto, foi 

solicitado à American-Seal que apresentasse uma peça que fosse fabricada tanto na 

planta norte-americana quanto na planta brasileira. 

Para fazer a comparação do objeto da pesquisa, foi adotado o dólar 

americano como moeda funcional, uma vez que a matriz da American-Seal é nos 
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E.U.A. As cotações apresentadas no gráfico e utilizadas para compor os cenários 

são as médias mensais do dólar comercial divulgadas pelo Banco Central do Brasil. 

Outra observação a ser feita é que, no estudo apresentado, adotou-se a taxa de 

câmbio nominal, ou seja, não foram levadas em conta a inflação no Brasil e nem nos 

Estados Unidos. 

O produto escolhido foi o Selo Mecânico RC 1 3/8, por ser um selo que 

segue um padrão de qualidade internacional e que são produzidos, exatamente, da 

mesma forma em ambas as plantas. 

O resultado surpreendeu a todos envolvidos na pesquisa, já que sabiam que 

havia uma diferença, mas que não seria tão expressiva quanto acabou se 

apresentando. 

A Tabela 8 mostra, claramente, o peso do Custo Brasil no preço de um 

produto fabricado no país e seu similar nos Estados Unidos. Os preços usados no 

comparativo referem-se aos preços praticados no mês de julho de 2016 em ambas 

as plantas usando a taxa de câmbio de R$ 3,35 por dólar americano, divulgada pelo 

Banco Central. 

 

Tabela 8: Comparativa de preços 

Selo Mecânico RC 1 3/8" Preço em US$ 

E.U.A. $               786,00 

Brasil $           1.198,51 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do American-Seal. 

 

Os números apresentados na tabela retratam o tamanho do desafio que a 

indústria brasileira tem que enfrentar para se manter no mercado. Com um preço 

final 52,5% mais caro em dólar que seu similar norte-americano, fica claro que a 

planta nacional, em se mantendo as condições atuais, diminui significativamente a 

possibilidade de concorrer com outros países no mercado internacional. 

A American-Seal, frente aos resultados apresentados, demonstrou 

preocupação em relação ao mercado brasileiro, pois caso a situação atual 

permaneça inalterada, acreditam, os sócios, que o Custo Brasil irá derrotar a livre 

iniciativa e a indústria nacional em curto espaço de tempo. 
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4.8. O fator câmbio 

 

Um componente que pode fortalecer ou atenuar os efeitos do Custo Brasil é o 

câmbio. Quanto maior for a desvalorização do real frente ao dólar, melhor para a 

indústria nacional, já que, desta forma, o preço do produto fica mais competitivo no 

mercado internacional. Por outro lado, quanto mais valorizado o real estiver frente ao 

dólar, é pior para a indústria, pois o preço do produto nacional aumenta e a indústria 

perde competitividade no mercado externo. 

Para ilustrar como a taxa de câmbio influencia o preço de um produto, foi 

utilizado o exemplo da American-Seal e seu Selo Mecânico RC 1 3/8 em alguns 

cenários no período de janeiro de 2015 até setembro de 2016. 

O Gráfico 31, a seguir, ilustra a evolução da taxa de câmbio de janeiro de 

2015 até setembro de 2016. 

 

Gráfico 31 – Cotação do dólar comercial 2015/2016 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do Banco Central. 

 

Com a informação fornecida pela American-Seal de que o preço do Selo 

Mecânico RC 1 3/8 não sofreu nenhuma alteração no período, foi produzido um 

quadro comparativo para demonstrar que, além do Custo Brasil, a planta brasileira 

ainda enfrenta a variação cambial como um obstáculo às importações e 

exportações. 

Para esclarecer como o câmbio interfere no preço do selo, optou-se por criar 

três cenários além daquele obtido nas entrevistas. Naquela oportunidade, como já 
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observado anteriormente, a taxa de câmbio utilizada foi a de R$ 3,35 por dólar 

americano, taxa essa que estava em vigor no período em que ocorreram as 

entrevistas e que estava sendo utilizada pela American-Seal em suas negociações. 

Os três cenários foram elaborados utilizando-se três taxas de câmbio 

diferentes para o período de janeiro de 2015 a setembro de 2016: a menor taxa do 

período, a maior taxa do período e a taxa média do período. 

Para criar o primeiro cenário, fez-se uso da taxa de câmbio de R$ 2,6122 que 

foi a média para o mês de janeiro de 2015 divulgada pelo Banco Central. O preço de 

venda do selo em questão, convertido em dólar americano à época, era de U$ 

1521,71, ou seja, 94% mais alto que seu similar na planta norte-americana que era 

de US$ 786,00.  

O segundo cenário acontece em fevereiro de 2016, quando a taxa de câmbio 

atingiu o maior patamar desde a implantação do Plano Real. Naquele mês, a 

cotação média do dólar comercial, divulgada pelo Banco Central, alcançou R$ 

3,9885. Em virtude da severa desvalorização do real frente ao dólar, o preço do selo 

mecânico fabricado na planta da American-Seal no Brasil recuou para U$ 1.006. 

Como o preço do selo permaneceu em US$ 786,00 na planta norte-

americana, mesmo assim, o preço praticado no Brasil ficou 28% mais caro que o 

preço do selo norte-americano.  

No terceiro cenário, que compreende o intervalo entre janeiro de 2015 até 

setembro de 2016, a cotação média do dólar comercial, fornecida pelo Banco 

Central, foi de R$ 3,41. Baseado nessa cotação, é possível demonstrar que o selo 

mecânico produzido pela American-Seal foi, na média, 50% mais caro que o mesmo 

produto fabricado na American-Seal dos Estados Unidos entre janeiro de 2015 e 

setembro de 2016. É importante salientar que as cotações apresentadas no gráfico e 

utilizadas para compor os cenários são as médias mensais divulgadas pelo Banco 

Central do Brasil. 

 

4.9. Real Desvalorizado 

 

Para demonstrar como caminhou a variação do real frente ao dólar 

americano, optou-se por utilizar o Big Mac Index. O índice, que foi criado em 1986, é 

calculado pela revista The Economist, utiliza como base o preço do sanduiche Big 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1986
https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Economist
https://pt.wikipedia.org/wiki/Big_Mac
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Mac que é produzido em mais de 100 países. Adotando o preço do Big Mac nos 

Estados Unidos como parâmetro, pode-se medir o quanto uma moeda está 

valorizada ou subvalorizada em relação ao dólar americano comparando os preços 

do sanduiche Big Mac nos E.U.A. com o preço do Big Mac do país no qual se 

pretende comparar a moeda. O índice, ainda, faz outro tipo de comparação dividindo 

a renda per capta por habitante pelo preço do sanduíche Big Mac. O purchasing-

power parity, ou paridade do poder de compra, analisa o preço do sanduíche Big 

Mac em relação à renda do cidadão. Usando, primeiramente, o índice Big Mac na 

comparação de preço do selo mecânico, dividiu-se o valor do selo pelo preço do 

sanduíche Big Mac. O resultado aponta que o real está desvalorizado  

De acordo com o Gráfico 32, abaixo, o real está desvalorizado em relação ao 

dólar americano em 5,1%. É possível observar que, entre 2006 e 2014, o real esteve 

sobrevalorizado em relação ao dólar e, somente a partir de meados de 2014, foi que 

iniciou um processo de desvalorização. 

 

Gráfico 32 – Índice Big Mac 2016 

 

Fonte: The Economist (Disponível em: <http://www.economist.com/content/big-mac-index>. Acesso 
em: set. 2016. 
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No Gráfico 33, mostra a relação entre o PIB per capta e o valor do sanduiche 

Big Mac. O Brasil desponta como o país com o menor poder de compra entre os 48 

países do comparativo. Nesse item, o Brasil aparece em primeiro lugar, já que a 

renda per capta no Brasil é de apenas US$ 8.670 para um preço de Big Mac de US$ 

4,78. Nos Estados Unidos, a renda per capta é de US$ 55.805 e o preço do Big Mac 

é de US$ 5,04. Em uma comparação, um brasileiro consegue comprar 1.813 Big 

Macs com sua renda per capta, enquanto que, o norte-americano, compra 11.072 

sanduiches Big Macs. 

 

Gráfico 33 – Índice Big Mac 2016 ajustado 

 

Fonte: The Economist (Disponível em: <http://www.economist.com/content/big-mac-index>. Acesso 
em: 7 set. 2016. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Depois de compilar informações e dados da pesquisa bibliográfica, pode-se 

concluir que o Custo Brasil é um óbice ao desenvolvimento e à competitividade da 

indústria nacional.  

Com o levantamento de dados históricos, foi possível observar que os 

problemas se iniciaram a partir de meados da década de 80 (oitenta) e foram se 

agravando ao longo das últimas décadas. No conjunto de fatores apresentados 

observou-se que o gradativo aumento da carga tributária, os encargos trabalhistas 

onerosos, a elevada taxa de juros, a ineficiência da logística e a energia elétrica cara 

e de má qualidade, foram preponderantes para solapar o desenvolvimento da 

indústria de transformação no Brasil.  

Nesse cenário, o estudo demonstrou que, em 2008, um produto exatamente 

com as mesmas especificações técnicas fabricado no Brasil custava 37% mais caro 

que seu similar na Alemanha.  

A pesquisa, ainda, revelou que a situação piorou face à crise econômica que 

vem assolando o país.  

Hoje, ao fazermos uma comparação semelhante com uma indústria norte-

americana e sua filial no Brasil e confrontar o preço do mesmo produto, foi 

constatado que o preço do produto nacional é 52,5% mais caro que seu similar 

norte-americano. 

Tendo em vista que a indústria de transformação tem papel importante no 

crescimento da economia, na geração de emprego e desenvolvimento de novas 

tecnologias, se faz necessário o emprego de medidas que venham a reverter o atual 

quadro de desindustrialização em curso no Brasil. A adoção de uma política 

industrial que vise eliminar ou atenuar as deficiências estruturais, aqui conceituadas 

por Custo Brasil, é de suma importância para, gradativamente, a indústria de 

transformação voltar a crescer e ser competitiva. 

Dada a situação crítica que se encontra a indústria, há a necessidade de um 

plano emergencial para garantir condições equânimes de competitividade com o 

produto estrangeiro. Face ao exposto neste trabalho, conclui-se que o Custo Brasil 
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tem um peso considerável na formação de preço na indústria e é fator crucial na 

redução de competitividade da indústria de transformação no Brasil.  

Assim, considerando que a pergunta que esta pesquisa se propõe a responder 

é: Qual a diferença em dólares e em percentual, do Custo Brasil, consideradas cinco 

das principais variáveis (tributos, salários, custos de energia, custo dos 

investimentos e custo dos insumos básicos), para a fabricação de selo mecânico em 

uma indústria com uma planta fabril brasileira e sua planta sediada nos Estados 

Unidos? A resposta para a pergunta é que a diferença para o mesmo produto, em 

dólares, é de US$ 412,51, ou seja, 52,5% mais cara usando uma taxa de câmbio de 

R$ 3,35 por dólar (base julho/16). 

Para maior aprofundamento no assunto, sugerem-se estudos que se 

proponham analisar, nos próximos anos, eventuais políticas de incentivos ou a 

ausência delas, visando confirmar a hipótese de que é mais caro produzir em uma 

planta no Brasil do que nos Estados Unidos da América. 
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