
Outras informações importantes levantadas pela pesquisa 

da Deloitte.

✓ 75% das empresas pesquisadas ainda não realizaram 

nenhum estudo sobre o impacto da reforma tributária, 

revelando assim que as empresas ainda precisam fazer 

simulações e análises sobre o tema; 

✓ As empresas de menor porte sofrem mais com a falta de 

pessoal preparado para lidar com a transição da reforma 

tributária do que as demais; 

✓ 71% dos respondentes acreditam que serão necessários 5 

anos para a transição para o novo modelo e a maior 

expectativa é que a reforma tributária promova uma 

simplificação de impostos

Impostômetro

✓ Os brasileiros pagaram de IMPOSTO até 07 de setembro/2020 

as 13h o valor de:
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Introdução Resultados e Discussões

Conclusões

Material e Métodos
✓ O presente estudo se classifica como descritivo, documental,

quantitativo, com a utilização de dados secundários. Os

dados foram coletados pela empresa Deloitte Brasil através

de questionário online enviado para 159 empresas de todo

território nacional. Foram utilizadas apenas as respostas de

8 perguntas do referido questionário, as que versaram sobre:

▪ Preocupações sobre a transição da reforma tributária

▪ Ramo de atividade

▪ Região geográfica da sede da empresa

▪ Número de funcionários

▪ Receita anual em 2019

▪ Forma de controle da empresa

▪ Cargo do respondente e número de funcionários da área 

tributária

Para verificar a correlação entre essas variáveis, foi

realizado o cálculo do coeficiente de Pearson.

Cobrir gastos públicos 

Sistema tributário simplificado

Apoio Promoção

✓ Custos não previstos

✓ Possível duplicação de impostos

✓ Possível duplicação de sistemas

✓ Falta de pessoal preparado

✓ Perda de incentivos

✓ Perda de crédito

✓ Prazo para monetização de créditos (precatórios)

existentes

✓ Falta de competitividade da empresa

✓ Falta de segurança jurídica.

Foi encontrada forte correlação entre as preocupações

com a reforma tributária e o ramo de atividade, número de

funcionários e também com o número de funcionários que

atuam no departamento tributário.

Outro achado interessante, porém não significativo,

evidencia maior preocupação das empresas menores.


