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Desde o momento em que esta reportagem foi escrita até agora, 
quando você a lê, é provável que tenha nascido uma dúzia de 
regras fiscais no Brasil. “Em média, as autoridades tributárias 
emitiram uma nova norma a cada sete horas nos últimos 30 anos”, 
diz Igor Nascimento de Souza, do escritório Souza, Schneider e 
Pugliese Advogados. “A legislação tributária é tão complexa que 
nenhum advogado sabe responder no ato a uma dúvida tributária 
de um cliente. Se eu receber uma ligação em meu celular durante 
o almoço, meu cliente terá de esperar eu voltar ao escritório e 
consultar a legislação para saber se nada mudou.”  

Essa complexidade tem dois aspectos danosos: ela reflete uma 
ganância exacerbada dos governos locais e federal sobre a riqueza 
produzida pela sociedade e por si só complica o ambiente de 
negócios, enredando as empresas em normas burocráticas que 
prejudicam sua produtividade e deixam seus produtos e serviços 
menos competitivos. O próprio Ministério da Fazenda afirmou, ao
divulgar seu projeto de reforma tributária, em setembro, que 
impostos correspondentes a 2% do PIB se perdem nas cobranças 
duplas do emaranhado de leis fiscais. 

Nesta edição de ÉPOCA Debate mostramos por que esse é o principal obstáculo, hoje, para que o 
Brasil sustente o avanço econômico e social que tem apresentado nos últimos anos. Nesta 
reportagem e nas páginas a seguir, fica claro que, além de sabidamente ineficiente e injusto, o 
sistema tributário brasileiro atravanca o crescimento econômico, impede a criação de empregos e, 
por sua estrutura, faz com que as autoridades tenham um enorme poder de influir na vida dos 
cidadãos. Apresentamos um diagnóstico dos principais problemas, o que se pode esperar da proposta 
do governo que seguirá para a plenária do Congresso e como outros países têm se comportado em 
relação ao assunto. 

A complexidade do problema tributário brasileiro só não é maior que a urgência de resolvê-lo. Prova 
disso foi o pacote de mudanças na política industrial brasileira anunciado na semana passada pelo 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), no Rio de Janeiro. O pacote, batizado de Política de Desenvolvimento Produtivo, 
trouxe a promessa de mais crédito e desoneração de tributos para 25 áreas escolhidas a dedo, com o 
objetivo de dar impulso ao setor produtivo, elevar as exportações e o ritmo de crescimento da 
economia.  

A renúncia fiscal contida no pacote poderá chegar a R$ 21,4 bilhões até 2011, quase metade do que o 
governo deixou de arrecadar com o fim da CPMF. Parece muito. Mas são menos de 2,4% do total de 
R$ 900 bilhões em tributos recolhidos no ano passado. Vários analistas estrangeiros (que preferem 

Para impulsionar o crescimento econômico, o 
país precisa mudar seus impostos – com 
urgência 
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não ter seu nome citado para não entrar em choque com o governo brasileiro) dizem que esse tipo de 
iniciativa não é a mais eficaz para estimular a economia. A principal crítica é à escolha, centralizada, 
dos beneficiários do corte de impostos, em vez da promoção igualitária de oportunidades – que seria 
obtida com, isso mesmo, uma reforma tributária.  

Segundo estudos de um grupo de economistas da Fundação Getúlio Vargas (FGV) do Rio, que inclui 
o ex-presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) Luiz Schimura, uma reforma 
tributária seria muito mais eficiente que um pacote de incentivos para promover investimentos, sem 
falar no caráter mais democrático de beneficiar a todos, e não apenas 25 setores.  

É fato que o Brasil tem sobrevivido sem a reforma. Até bem. Em plena crise mundial, alimentada 
pelo estouro da bolha no mercado hipotecário americano, o Brasil recebeu o grau de investimento da 
agência de análise de risco Standard & Poor’s – uma espécie de aval especializado para que 
investidores estrangeiros depositem seu dinheiro aqui. Mas a própria S&P afirma que ainda há um 
longo caminho para o país percorrer. E o que falta? “O Brasil tem de fazer uma reforma tributária, 
pois a estrutura atual prejudica a competitividade das empresas”, diz Regina Nunes, diretora da 
agência no Brasil.  

A reforma tributária está na mesa de discussões desde 1995, quando o Brasil finalmente se livrou do 
terror da inflação. Até então, o governo se financiava com um artifício apelidado de “imposto 
inflacionário”. O salário das pessoas era corrigido mês a mês, mas no caminho até a loja 
desvalorizava. O mesmo valia para as empresas. Quem ficava com boa parte da renda perdida era o 
Estado, com sua invejável capacidade de imprimir moeda.  
 

 
 
Quando isso acabou, a arrecadação do governo despencou. Para sustentar os serviços prestados à 
sociedade, era necessário elevar a carga tributária. Havia dois modos de fazer isso: o certo – repensar 
o sistema de cobranças inteiro – e o possível. “O problema da reforma é que a estrutura tributária do 
Brasil é um animal muito complexo, com aquilo que a Constituição chama de entes federativos, os 
27 Estados e 5.761 municípios”, afirma um ex-integrante do governo federal que, de tão cansado das 
brigas em torno do assunto, prefere não se identificar.  
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