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NOTA

• Em junho de 2014 o Superior Tribunal de Justiça deu parecer favorável à liberação dos importadores da

cobrança do IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) na comercialização de mercadorias importadas.

• A não incidência do IPI nessas operações reduz a carga tributária da operação e gera uma redução de seu

preço.

• A fim de avaliar o choque promovido por essa ação sobre a indústria nacional, o Departamento de

Competitividade e Tecnologia (DECOMTEC) da FIESP realizou simulação de cenário de operação tributária

impactada por tal ação.

• Para a realização dessa simulação foi considerado um conjunto de parâmetros para a determinação do preço

final ao consumidor. Assim sendo, o resultado da simulação pode variar conforme os parâmetros

utilizados.

2



PARÂMETROS

Operação Tributária: comercialização por estabelecimento do comércio varejista, 
comprando da indústria paulista ou importando com desembaraço aduaneiro no 

estado de São Paulo e comercialização dentro do estado com produto NÃO incluso 
no regime de substituição tributária.

Valor da mercadoria nacional R$ 1.000,00

Valor da mercadoria importada (antes do desembaraço aduaneiro) R$    748,29

Margem de comercialização NACIONAL 30,00%

Margem de comercialização IMPORTADO

IPI (alíquota média nacional) 11,59%

Imposto de Importação (alíquota média nacional) 10,20%

ICMS (interno Estado de São Paulo) 18,00%

PIS 1,65%

Cofins 7,60%

Valor de entrada do produto importado (CIF) 
para que, após desembaraço aduaneiro, o valor 
da mercadoria nacional seja 26,5% superior ao 

importado, conforme identificado no estudo 
“Custo Brasil”

Parâmetros aplicados na simulação
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Alíquota média ponderada pelo valor da importação de 
produtos industriais da pauta de importação brasileira.

Alíquota média ponderada pelo valor total de vendas de 
produtos da indústria de transformação com alíquota de 
IPI superior a 1% e inferior a 60%

Hipótese: margem necessária para que o preço ao 
consumidor final do produto importado seja similar ao 
preço da produto nacional.

Valor hipotético de catálogo da indústria (já incluso a 
margem da indústria), sem tributos.



Média 

2008-16

36,1 26,5 

12,7 13,6 

15,0 6,8 

5,0 3,4 

1,6 1,5 

0,8 0,8 

0,8 0,3 

• O Custo Brasil reúne distintos custos vigentes na economia brasileira.
• Esses custos decorrem de deficiências em diversos fatores relevantes para a competitividade industrial e independem da 

estratégia empresarial, pois somente podem ser mitigados com ações do Estado.
• Nas principais economias que concorrem¹ com o Brasil, esses custos são menos expressivos.

Fonte: DECOMTEC/FIESP.
1. Países que respondem por 76% do valor total da importação brasileira de produtos industrializados.
Nota: diferentemente da primeira versão do estudo, na versão atual não foi considerado o desalinhamento cambial devido ao cenário conjuntural do momento e a alta volatilidade da
taxa de câmbio. Desse modo, considerou-se exclusivamente os fatores do “Custo Brasil”.
Para detalhamento do estudo “Custo Brasil”, acessar:
http://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-publicacoes/pesquisa-custo-brasil-e-a-taxa-de-cambio-na-industria-de-transformacao-2013/

O que é o CUSTO BRASIL?

4



5

SIMULAÇÃO COM LEGISLAÇÃO ATUAL
Comparação entre mercadoria nacional e importada

• Operação Tributária: comercialização por estabelecimento do comércio varejista, comprando da
indústria paulista ou importando com desembaraço aduaneiro no estado de São Paulo e
comercialização dentro do estado com produto NÃO incluso no regime de substituição tributária.

• Sobre a incidência do IPI na saída do varejista

• Comercialização de mercadoria importada: varejista importador é equiparado a industrial e HÁ
incidência do IPI na saída da mercadoria importada. Tem direito a crédito desse tributo.

• Comercialização de mercadoria nacional: não há incidência do IPI na saída da mercadoria
nacional.



Preço do produto 748,29R$         

II 76,33R$            

IPI 95,57R$            

ICMS, PIS e Cofins 292,36R$         

Total da Nota 1.212,56R$  

Mercadoria NACIONAL saindo da indústria, com tributos

Mercadoria IMPORTADA saindo do porto, com tributos
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26,5%
Custo Brasil

26,5%
Custo Brasil

LEGISLAÇÃO ATUAL
Na revenda da mercadoria IMPORTADA
pelo varejista incide IPI, ICMS, PIS e Cofins.
O varejista é passível de crédito do IPI, 
ICMS, PIS e da Cofins da operação anterior.
O II não é passível de crédito e torna-se 
custo (embutido no preço).

LEGISLAÇÃO ATUAL
Na revenda da mercadoria NACIONAL pelo 
varejista incide: ICMS, PIS e Cofins
O varejista é passível de crédito do ICMS, 
PIS e da Cofins da operação anterior.
O IPI não é passível de crédito e torna-se 
custo (embutido no preço).

Hipótese: o varejo equilibra preço da mercadoria 
importada com o da mercadoria nacional. Assim, 
sua margem na importada é superior a nacional.

SIMULAÇÃO COM LEGISLAÇÃO ATUAL – comparação entre mercadoria nacional e importada

PORTO

INDÚSTRIA NACIONAL

CONSUMIDORVAREJISTA

Formado por: a+b+c

a Custo da mercadoria 824,62R$         

Preço de compra 748,29R$         

Tributos embutidos (II) 76,33R$            

b Margem Comercialização 483,13R$         

% de margem 64,6%

c Tributos incidentes na venda 698,19R$         

IPI 208,34R$         

ICMS, PIS e Cofins 489,84R$         

Valor ao Consumidor 

Mercadoria IMPORTADA 2.005,93R$  

Formado por: a+b+c

a Custo da mercadoria 1.159,31R$     

Preço de compra 1.000,00R$     

Tributos embutidos (IPI) 159,31R$         

b Margem Comercialização 300,00R$         

% de margem 30,0%

c Tributos incidentes na venda 546,62R$         

ICMS, PIS e Cofins 546,62R$         

Valor ao Consumidor 

Mercadoria NACIONAL 2.005,93R$  
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SIMULAÇÃO COM INTERPRETAÇÃO JULGADA PELO STJ
Impacto no preço da mercadoria importada 

• Comercialização de mercadoria importada: NÃO HÁ incidência do IPI na saída da 
mercadoria importada, desde que não tenha sofrido processo de industrialização.

OBSERVAÇÃO: nas simulações com a regra do STJ, isto é, quando não há incidência do IPI na comercialização da mercadoria
importada, foi considerado que o importador não tem direito ao crédito desse tributo pago no desembaraço aduaneiro. O
não direito ao crédito parte do pressuposto da não cumulatividade; como não há incidência na saída logo não há
cumulatividade, perdendo-se o direito ao crédito. Tal interpretação foi apresentada pelo Departamento Jurídico (Dejur) da
FIESP.
Assim sendo, a simulação considera que esse tributo torna-se custo (embutido no preço), assim como o Imposto de
Importação.



 Mantendo preço e 

ganhando margem 

 Reduzindo preço e 

mantendo margem 

Formado por: a+b+c

a Custo da mercadoria 824,62R$   920,19R$                  920,19R$                  

Preço de compra 748,29R$   748,29R$                  748,29R$                  

Tributos embutidos 76,33R$     171,90R$                  171,90R$                  

b Margem Comercialização 483,13R$   539,12R$             483,13R$             

% de margem 64,6% 72,0% 64,6%

c Tributos incidentes na venda 698,19R$   546,62R$                  525,64R$                  

IPI 208,34R$   -R$                    -R$                     

ICMS, PIS e Cofins 489,84R$   546,62R$             525,64R$             

 SEM IPI na revenda (STJ) 

Valor ao Consumidor 

Mercadoria IMPORTADA

 COM IPI na 

revenda 

(atual) 

2.005,93R$    2.005,93R$         1.928,97R$         

Mercadoria IMPORTADA saindo do porto, com tributos
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INTERPRETAÇÃO JULGADA PELO STJ
Na revenda da mercadoria IMPORTADA pelo varejista 
incide: ICMS, PIS e Cofins
NÃO HÁ incidência do IPI
O varejista é passível de crédito do ICMS, PIS e da Cofins da 
operação anterior.
O IPI e o II não são passíveis de crédito e tornam-se custo 
(embutidos no preço).

Na estratégia de manter o preço final, o varejista 

aumenta em 7,4 p.p sua margem com a NÃO 
incidência do IPI na venda da mercadoria importada.

Na estratégia de manter a margem, o 

varejista reduz o preço final em 3,8%
com a NÃO incidência do IPI na venda da 

mercadoria importada.

SIMULAÇÃO COM INTERPRETAÇÃO JULGADA PELO STJ - Impacto no preço da mercadoria importada 

Preço do produto 748,29R$         

II 76,33R$            

IPI 95,57R$            

ICMS, PIS e Cofins 292,36R$         

Total da Nota 1.212,56R$  PORTO

CONSUMIDORVAREJISTA
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ESTIMANDO O IMPACTO SOBRE A INDÚSTRIA NACIONAL

Assumindo a hipótese de que o varejista transferirá o ganho dado 
pela NÃO incidência do IPI para o preço da mercadoria 

importada, o preço dessa terá redução de 3,8%.

Nota: a fonte dos dados utilizados é o IBGE e o ano base é 2017, ano mais recente disponível.



• Na simulação realizada, a redução no 

preço foi de 3,8%, para uma alíquota de 

IPI em 11,59%.

• Considerando uma alíquota de 25%, por 

exemplo, a redução no preço passa para 

7,4%.

• Da mesma forma, maior será o impacto 

sobre a produção e o emprego da 

indústria de transformação nacional
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Quanto maior a alíquota maior é a redução na carga tributária e do valor de comercialização da mercadoria 
importada.



• A redução no valor da mercadoria importada promoverá um aumento no seu consumo, com substituição da mercadoria nacional (que
não sofreu redução de preço).

• Essa substituição reduzirá as vendas da indústria nacional, refletindo na queda da produção e no emprego de mão de obra.

• Considerando uma redução de 3,8% no valor da mercadoria importada, o choque sobre a indústria nacional se dará na
perda de R$ 16,6 bilhões em vendas (1,3% do total) e comprometerá o emprego de 43 mil trabalhadores (aprox. 0,6% do
total, com base nos dados da PIA-IBGE de 2017).

• Esse choque não considera o impacto indireto na economia, que intensifica ainda mais a perda de emprego e produção.
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O quanto do produto nacional é 
substituído pelo produto 

importado: equivalente a 1,3% do 
consumo aparente com produtos 
nacionais.
Tal redução no volume de vendas da 
indústria nacional compromete o 

emprego de 43 mil trabalhadores 
(0,6% do total) na indústria de 
transformação nacional.
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Estimativa sobre o impacto na arrecadação do IPI pela Receita Federal 

NOTA: a estimativa apresentada foi realizada com base nos parâmetros utilizados nos exercícios trabalhados nesse estudo.
Assim sendo, há possibilidade de variações entre estimativas, a depender dos parâmetros considerados.
Além do mais, não há estimativa de valor devido a dificuldade de acesso aos dados sobre a receita com o IPI por tipo de
operação e por origem do produto.

Considerando os parâmetros utilizados nos cenários do estudo, estima-se que a não incidência do IPI na revenda da

mercadoria importada pode impactar para a Receita Federal:

• Redução de cerca de 50% na arrecadação do IPI na comercialização do produto importado

• essa redução depende da margem de comercialização da mercadoria importada.

• Perda de arrecadação do IPI com produto nacional na mesma proporção da perda de vendas da indústria

nacional

• no estudo estimou-se em perda de 1,3% nas vendas da indústria nacional. Logo, perda de 1,3% na arrecadação do

IPI com produto nacional.



Considerações Gerais

• A ação tem potencial de gerar reflexos sobre o preço da mercadoria importada, reduzindo ainda mais a competitividade da 
indústria nacional no mercado interno.

• Considerando a alíquota média ponderada do IPI (11,59%), há redução de 3,8% no preço de venda da mercadoria 
importada com a não incidência do tributo na sua comercialização.

• Dado a elasticidade-renda da demanda das famílias brasileiras, há aumento de 3,2% no consumo da mercadoria 
importada, devido a redução no seu preço de venda.

• Em contrapartida, há perda de 1,3% nas vendas do produto nacional, que não sofre redução de preços e é substituído pelo 
consumo do produto importado

• Essa redução de consumo de produto nacional equivale na perda de R$ 16,6 bilhões em vendas da indústria nacional

• E, compromete o emprego de 43 mil trabalhadores no setor (equivalente a 0,6% do total).

• No longo prazo, se intensifica a tendência de aumento do coeficiente de penetração do produtos importados no consumo 
doméstico.

• Para a Receita Federal, há perda de arrecadação com o IPI.

• O tamanho dessa perda depende da margem de comercialização do produto importado e da perda de vendas da 
indústria dada pela substituição do produto nacional por produto importado.
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