
 

BUSCA 
 

 
  

LOGIN 
 

 
senha: 

 
  

  
Entrar automaticamente  
 
Esqueci minha senha  
 
Quero me cadastrar  

 

 
 

 
Ampliar capaEd. 522 - 19/05/2008 
CONTEÚDO 

Revista + @ Extras  
Podcasts  

gfedc

Página 1 de 6Época - NOTÍCIAS - Nosso maior obstáculo

19/5/2008http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG83750-9306-522-3,00-NOSSO+M...



Arquivo ÉPOCA  
ÉPOCA no celular  
Receba os boletins  
Expediente  
Nossa missão  
Fale com a redação  
Fale com a Central do Assinante  
Época SÃO PAULO  
Época NEGÓCIOS  

BLOGS 

Blog do Planeta  
Boa Vida  
Bombou na Web  
ÉPOCA 100  
Faz Caber  
Mente Aberta  
O Homem Sincero  
Ricardo Neves  
Viajologia  

PARTICIPE 

Fórum  
Entrevista interativa  

BARES E RESTAURANTES 

  

ESPECIAIS 

Melhores Empresas  
Biblioteca ÉPOCA  
ÉPOCA Transparência  
Escolas Inovadoras  
Festival Mente Aberta  
Guia ÉPOCA/ENEM  
Pense Verde  
Projeto Generosidade  
ÉPOCA na Educação  
Guia Vestibular 2008  

ÉPOCA 

Página inicial  
Tamanho do texto:   

 

Escolha

17/05/2008 - 00:32 | Edição nº 522  
 
Nosso maior obstáculo 

Página 2 de 6Época - NOTÍCIAS - Nosso maior obstáculo

19/5/2008http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG83750-9306-522-3,00-NOSSO+M...



Comente a matéria  
Leia os comentários  
Envie a um amigo  
Imprimir  

 
 
Um país pode escolher tributar pesadamente sua sociedade para oferecer muitos serviços. É o caso 
na União Européia, em que a carga tributária é superior a 40% do Produto Interno Bruto (PIB). É 
bastante, mas os países da UE oferecem saúde e educação gratuitos de qualidade e aposentadorias 
razoáveis aos cidadãos. Nos Estados Unidos, a carga tributária é de 25,6% do PIB, bem menor que a 
da UE. Em contrapartida, a oferta de serviços básicos é menor. “No caso brasileiro, o governo tributa 
como nos países que oferecem excelentes serviços, mas devolve pouco”, diz Ricardo Luiz Becker, 
sócio da área tributária do escritório Pinheiro Neto Advogados. Impostos injustos, impostos demais. 
Há ainda um terceiro efeito maléfico da estrutura tributária brasileira. Ela afeta a competitividade. É 
o que mostra o próximo artigo. 

Os nós dos impostos  

Ao longo da História, os governos criaram várias formas de tributar. Cada uma delas tem efeitos 
diferentes sobre partes distintas da população. Tributos altos sobre herança, por exemplo, prejudicam 
o direito de um cidadão legar sua fortuna aos filhos, mas incentivam os mais ricos a investir em 
fundações e benesses para a sociedade. Um bom sistema de tributação é aquele que consegue atender 
às demandas de serviços da sociedade sem estrangular a atividade econômica. Não é o que ocorre no 
Brasil  
 

 

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

roseli loturco e cláudio gradilone 

Para os indivíduos
Os tributos 
mais 
complicados

Impostos diretos (Imposto de 
Renda)

Impostos indiretos (tributos repassados 
aos produtos) 

Problema O IR, por incrível que pareça, tem 
alíquotas mais baixas que a de 
países em situação similar. A 
diferença é que, nos demais países, 
os serviços proporcionados pelo 
Estado são melhores

Os impostos e contribuições indiretos são 
“invisíveis” (porque embutidos no preço do 
produto). Variam de 18% no feijão a 83% na 
cerveja. Como taxam igualmente todos os 
consumidores, representam um peso maior 
para os mais pobres

Mudança 
proposta

Nenhuma – o IRPF não está 
sequer em discussão

Transformar as contribuições em impostos

Possibilidade 
de aprovação

Nula Pequena

Impacto em 
caso de 
aprovação

-------- ------- A princípio, nenhuma. Mas o novo sistema 
tornaria mais clara a parcela dos preços que 
se deve à tributação, podendo levar no futuro 
a uma pressão maior pela redução de 
impostos
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Para as empresas
Os tributos 
mais 
complicados

Impostos sobre o 
lucro (Imposto de 
Renda)

Contribuições 
sobre o 
faturamento (PIS, 
Cofins, Cide) 

Impostos sobre 
vendas (ICMS) 

Impostos para 
pequenas empresas 
(Simples Nacional e 
SuperSimples) 

Problema O IRPJ tem 
alíquotas elevadas 
em relação às de 
outros países, o 
que afeta a 
competitividade 
das empresas e 
onera os produtos 
no mercado interno

A fatia do 
faturamento 
tributada pelas 
contribuições 
dobrou nos últimos 
dez anos. Esses 
tributos são 
onerosos, 
cumulativos 
(incidem sobre 
outros tributos) e 
geram grande 
burocracia para as 
empresas

É o que mais 
atrapalha as 
empresas. Como é 
estadual, os 
contribuintes têm de 
enfrentar 27 
legislações 
freqüentemente 
conflitantes. A 
guerra entre Estados 
para atrair 
investimentos cria 
instabilidade nos 
negócios e perda de 
receita

Tem aplicação 
limitada. Unifica 
impostos e 
contribuições e reduz 
alíquotas, mas só é 
aplicável a 
microempresas 
(faturamento de até 
R$ 240 mil/ano) e de 
pequeno porte (R$ 
2,4 milhões/ano). 
Empresas de serviços 
não entram no 
programa

Mudança 
proposta

Fusão da 
Contribuição 
Social sobre o 
Lucro Líquido 
(CSLL) com o 
Imposto de Renda 
da Pessoa Jurídica 
(IRPJ)

Transformá-las – e 
o Salário-
Educação, que 
incide sobre a folha 
de pagamentos – 
em Imposto de 
Valor Agregado 
Federal, sem alterar 
as alíquotas

O imposto passaria a 
ter abrangência e 
legislação nacionais, 
com cinco alíquotas 
definidas pelo 
Senado Federal

Nenhuma. O 
governo apenas 
sugere “estimular” o 
programa, sem 
estipular metas

Possibilidade 
de aprovação

Elevada Elevada Reduzida Nula

Impacto em 
caso de 
aprovação

Reduzido. O novo 
sistema reduziria a 
burocracia, mas a 
alteração de 
alíquotas não está 
em discussão 

Reduzido. A 
mudança 
diminuiria a 
burocracia, mas 
não a tributação, 
pois o Senado quer 
manter os valores 
arrecadados e os 
porcentuais de 
transferência dos 
recursos aos 
Estados e 
municípios 

Elevado. Mesmo que 
as alíquotas se 
mantenham iguais, a 
mudança reduziria a 
burocracia e tornaria 
mais fácil para as 
empresas planejar 
investimentos 

-------- ------- 
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