
 
 

Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo 
chega a MEIO TRILHÃO de reais, quarta-feira (02) 

 
O Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) alcançará quarta-feira 
(02), às 10 horas, R$ 500 bilhões em impostos federais, estaduais e municipais pagos 
pelos brasileiros desde 1º de janeiro deste ano. Em 2011 esse valor foi alcançado no 
dia 04 de maio, ou seja, dois dias mais tarde na comparação entre os dois períodos.  
 
Para o presidente da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) e da Federação das 
Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), Rogério Amato, a redução 
dos juros bancários pode ser favorável para diminuir os tributos. “Espero que com a 
queda dos juros nos bancos privados e públicos, também os impostos sejam 
diminuídos para turbinar a economia e, assim, favorecer os consumidores”, afirma. 
 
Pelo Portal do Impostômetro é possível calcular o que pode ser feito com os tributos 
pagos. Com R$ 500 bilhões é possível: 

• Construir mais de cinco milhões de quilômetros de rede de esgoto 
• Construir mais de cinco milhões de postos de saúde equipados  
• Construir mais de nove milhões de postos policiais equipados 
• Contratar mais de 35 milhões de professores para o ensino fundamental por 

ano 
• Comprar mais de cinco milhões de ambulâncias equipadas 
• Fornecer mais de um bilhão de cestas básicas para a população 

 
Em todo o ano passado o painel totalizou R$ 1,5 trilhão, um recorde histórico desde a 
sua criação, em 2005. Segundo a projeção do Portal do Impostômetro 
(www.impostometro.com.br), no último dia deste ano os brasileiros terão pago ao 
leão o montante de mais de R$ 1,6 trilhão em impostos.  
 
Histórico: O “Impostômetro” foi inaugurado em 20 de abril de 2005. Em 13 de 
setembro de 2011 o novo portal do Impostômetro (www.impostometro.com.br) foi 
colocado no ar. Nele é possível ver o quanto o País, os estados e os municípios estão 
arrecadando em impostos.  
 
Pelo hotsite www.horadeagir.com.br cada cidadão pode deixar sua opinião por meio 
de comentários e vídeos. Pode também pressionar os deputado federais – com o envio 
de mensagens por meio de um link – para colocarem em votação e aprovarem o 
projeto de lei 1472/2007, que determina que o valor dos impostos seja discriminado 
nas notas fiscais. 
 

http://www.impostometro.com.br/
http://www.horadeagir.com.br/


 
Dia das Mães 
Para o mês do Dia das Mães, veja o cálculo dos impostos embutidos em alguns dos 
produtos mais procurados para a data, que é a segunda mais forte para o varejo: 
 

 
 
Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) marca R$ 500 bilhões 
Quarta-feira, 02 de maio de 2012, às 10 horas 
Rua Boa Vista, 51 – Centro - São Paulo – SP  
www.impostometro.com.br  
 
Mais informações: 
 
www.horadeagir.com.br 
www.facebook.com/horadeagir 
http://twitter.com/#!/mov_horadeagir 
 
Christiane Ng 
christiane@rsdirect.com.br 
11 3095 8850 
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