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O IMPACTO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA, NAS VENDAS DOS MATERIAS 

DE UMA INDUSTRIA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. 

 

1.  RESUMO 

 

As empresas brasileiras enfrentam uma alta carga tributária que, conforme dados de 

2014, equivale a um terço do Produto Interno Bruto. Isto leva a altos custos financeiros 

aos contribuintes. Por esta razão torna-se essencial às empresas investir esforços em 

buscar a elisão fiscal, ou seja, a redução da carga tributária dentro dos limites 

autorizadas pela legislação vigente no país. Dentre os tributos existentes no país, o 

ICMS (imposto sobre circulação de mercadorias, prestação de serviços e transporte 

intermunicipal, interestadual e de comunicações) merece especial atenção das 

empresas industriais, devido à figura da substituição tributária, que interfere 

significativamente na gestão empresarial. Somada a este fator, deve-se atentar às 

operações interestaduais, onde surgem a figura das alíquotas internas e 

interestaduais. O presente trabalho visa abordar os impactos da substituição tributária 

do ICMS em uma indústria instalada na cidade de Lins (SP) que comercializa com 

clientes de outros estados, nos custos dos seus produtos. 
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2.   INTRODUÇÃO   

Segundo Nakagawa (2016), dentre os países da América Latina, o Brasil é o 

país com a maior carga tributária. Em 2014, a carga tributária foi equivalente a um 

terço do Produto Interno Bruto, comparável a dos países ricos da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico, onde a média de impostos equivale a 

34,4% do PIB. 

Segundo Chaves (2008), o planejamento tributário é um processo onde opta-

se por uma forma menos onerosa de tributação, com intuito de obtenção de economia 

tributária de forma direta ou indireta. 

 

3.  OBJETIVOS  

O objetivo desta pesquisa é abordar os impactos da Substituição Tributária do 



ICMS nas operações interestaduais praticadas pela empresa NEWDROP QUIMICA 

LTDA nos custos de seus produtos comercializados.  

 

4.  METODOLOGIA   

Para o desenvolvimento deste trabalho será utilizada a pesquisa bibliográfica e 

documental, com levantamento bibliográfico coletado em livros de doutrina, artigos de 

revista científica e publicados na internet, legislação, com enfoque exploratório, 

análise quantitativa e um estudo de caso em uma indústria instalada na cidade de Lins 

(SP). 

 

5.  DESENVOLVIMENTO  

 

Amaral; Olenike (2002) afirmam que a realidade tributária brasileira representa 

um custo financeiro elevado ao contribuinte, onde ocorre cumulatividade dos tributos 

com multiincidências sobre uma mesma base de cálculo e várias vezes na cadeia 

produtiva, 

Em determinados produtos oferecidos pelas indústrias, o ICMS deve ser 

tributado com substituição tributária (ICMS-ST). Mariano; Werneck; Bezerra (2010) 

afirma que a substituição tributária (ST) visa transferir a responsabilidade pelo 

recolhimento do imposto a um determinado contribuinte, antecipando a o fato gerador 

e a arrecadação. 

Neste contexto, é essencial aos empresários ter o conhecimento destes fatores 

que podem influenciar significativamente na rentabilidade de seu negócio 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES    

Segundo Chaves (2008), o planejamento tributário deve ser adotado, tanto 

pelas pessoas físicas como jurídicas a fim de elaborar um planejamento no sentido de 

reduzir os custos dos tributos 

 Com relação ao ICMS-ST, os estudos elaborados por TRINDADE, et.al 

(2010) buscaram demonstrar a importância de se atentar aos aspectos tributários 

relativas às alíquotas e à substituição tributária com foco no IVA no momento da 

aquisição envolvendo operações dentro e fora do Estado analisando a melhor opção 

de compra. Ressaltou a importância em se atentar às operações que envolvam ICMS-

ST que, por vezes, não é devidamente recolhido pelo fornecedor em operações 



interestaduais. 

Thums (2014) abordou os impactos da substituição tributária do ICMS no preço 

final dos produtos vendidos por uma vinícola instalada no sul do país. No estudo 

realizado concluiu que o regime de ICMS ST impactou de forma significativa no preço 

final do produto. Constatou que nos produtos avaliados, as embalagens influenciaram 

significativamente na formação do preço de venda. 
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