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“Algumas legislações de ICMS são cartapácios com milhares de páginas de normas e instruções”, 
diz ele. “Não dá para resolver tudo com aquilo que o Saddam Hussein chamaria de ‘mãe de todas as 
reformas’. Aí as coisas vão sendo feitas na base do remendo, como aquelas construções em favelas, 
um puxadinho aqui, um andarzinho na laje ali etc. Tem favela no Rio em que o cara vai pondo um 
andar em cima do outro até rachar. Aí pára. É mais ou menos assim.”  

Enquanto se faziam puxadinhos nas leis, à razão de um a cada sete horas, a idéia de uma reforma 
eficaz jamais deixou a pauta política brasileira. E voltou a ganhar força por causa da guerra fiscal 
entre Estados. Na disputa para atrair investimentos, eles começaram a oferecer incentivos para as 
empresas, na forma de isenção de tributos. E a arrecadação geral caiu. Isso incentivou o governo a 
apresentar uma proposta de reforma em que a maior ênfase é sobre o ICMS, o Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias (Clique aqui e leia a reportagem).  

É um bom começo, segundo aquela ex-autoridade governamental. “Para reforma, o bom é inimigo 
do ótimo, e o candidato ideal para começar é o ICMS.” Menos pragmático, o economista liberal 
Paulo Guedes, colunista de ÉPOCA, critica a aproximação cautelosa do tema. “Essa reforma se 
limita à construção de um sistema mais eficiente para arrecadar a mesma carga tributária atual. O 
foco das preocupações está na receita dos governantes, e não em seu peso sobre os contribuintes”, 
diz (Clique aqui e leia a coluna de Guedes).  

Esse peso sobre os contribuintes é o cerne da questão dos impostos. Em um país democrático, o 
sistema tributário reflete o que sua sociedade considera importante. As escolhas variam. A prioridade 
pode ser garantir a educação dos jovens ou a previdência dos velhos, assegurar a competitividade 
internacional das empresas ou a eficiência militar das Forças Armadas. E toda escolha tem 
ganhadores e perdedores.  

Um dos poucos consensos é que os impostos devem tributar mais os ricos que os pobres. Não é 
assim que funciona no Brasil. Um estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) na semana passada mostrou que aqui os 10% mais pobres gastam 32% de sua renda em 
impostos e contribuições. Para os 10% mais ricos, a parcela é de 22%. Para os extremamente pobres, 
a situação é pior: o governo toma 44,5% de sua renda.  

“O pior é que essa tributação é invisível, pois o cidadão de baixa renda não sabe quanto imposto está 
pagando”, diz José Roberto Afonso, especialista em contas públicas e consultor técnico da liderança 
do PSDB na Câmara dos Deputados. A parte visível da tributação para a pessoa física é o Imposto de
Renda, que, apesar de imperfeito, funciona na direção certa: quem ganha mais paga mais. O 
problema são os impostos que os cidadãos de baixa renda pagam sem perceber. São aqueles 
incluídos nos preços dos produtos do dia-a-dia.  

Segundo estudos do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), uma organização 
especializada na análise da carga tributária, ao acordar e acender a luz, qualquer brasileiro paga 46% 

Para impulsionar o crescimento econômico, o 
país precisa mudar seus impostos – com 
urgência 

roseli loturco e cláudio gradilone 
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de impostos em sua conta de energia. Ao lavar o rosto, 42% do preço do sabonete são impostos. 
Enxugar o rosto é mais barato: apenas 36% do preço da toalha. Mesmo com incentivos para a cesta 
básica, os impostos “comem” 18% do preço da carne e do feijão e 35% do macarrão. Ao usar o 
telefone, 40% da conta são impostos. Na compra da TV, 38%. Uma cerveja na hora do almoço? 
Metade da garrafa é do governo. “O Brasil é o campeão mundial em altas alíquotas incidentes sobre 
consumo. Isso tira a competitividade das empresas, além de engolir a renda do cidadão”, diz Marcos 
Catão, professor de Direito Tributário da FGV.  
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