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O EQUIVALENTE A UM PIB DA AUSTRÁLIA
DEVIDO ÀS PRÁTICAS ECONÔMICAS ILEGAIS
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M
AL QUE JÁ ATINGE 40%

da economia brasilei-
ra — o equivalente a
318 bilhões de dólares
—, a ilegalidade é hoje

o principal obstáculo que trava o cresci-
mento do Brasil. Essa é uma das principais
conclusões do estudo da consultoria McKinsey
sobre as causas do atraso brasileiro. Práticas à
margem da lei, corno sonegação de impostos e
de obrigações trabalhistas, falsificação, contra-
bando e desrespeito às normas sanitárias, respon-
dem por 39% da diferença de renda entre brasi-
leiros e americanos. Para ter uma idéia de seu im-
pacto negativo, basta notar que uma virtual eli-
minação dessas práticas mais que dobraria a ren-
da per capita brasileira—é como se, da noite pa-
ra o dia, todos os habitantes do país se tornassem
duas vezes mais ricos só pelo efeito do combate
ao Brasil das sombras. Num cenário mais realis-
ta, um plano capaz de cortar, em dez anos, a ile-
galidade à metade — limitando-a a 20% da eco-
nomia, exatamente o padrão atual do Chile —
adicionaria anualmente um PIB da Austrália à
produção nacional. Nesse caso. a renda média
do brasileiro cresceria 50%. "Ainda não acorda-
mos para o fantástico custo que o desrespeito às
leis representa para o país", diz Heinz-Peter Els-
trodt. sócio-diretor da McKinsey Brasil. "Pode-
ríamos ser muito mais ricos se fôssemos mais
rígidos com os negócios escusos." Evidência da
enorme indulgência nacional ante problema tão
grave é o tratamento dispensado às companhias

que burlam as regras — elas normal-
mente são chamadas de "'informais",
eufemismo quase simpático àqueles
que descumprem a legislação.

A ilegalidade solapa o vigor da eco-
nomia de um país de diferentes manei-

ras. O principal mecanismo é permitir que
empresas pouco competitivas se eternizem no
mercado—não por seus méritos, mas pela com-
petitividade artificial obtida por meio do desres-
peito às suas obrigações. São negócios que têm
de permanecer pequenos para não atrair a aten-
ção das autoridades. Ao mesmo tempo, a com-
petição desleal compromete o crescimento das
companhias que cumprem a lei. "Vive-se assim
uma armadilha na qual as empresas ilegais não
podem crescer e as empresas legais não conse-
guem crescer", diz a economista Diana Farrel,
do McKinsey Global Institute (MGI). "O país
como um todo patina." Além desse efeito anti-
crescimento, a ilegalidade também está por trás
de outros desvios da economia brasileira. Tome-
se o exemplo dos recentes focos de febre aftosa
que surgiram no país. Embora não se conheça
exatamente a origem da doença, especula-se que
a causa possa estar relacionada à entrada ilegal
de gado vindo do Paraguai ou à falta de vacina
no rebanho presente no Brasil. Seja no caso de
contrabando, seja no de violação de uma norma
sanitária, o fato é que o rebanho ilegal produziu
um enorme prejuízo ao setor. "Um único caso
de aftosa gera desconfiança no mercado exter-
no, afasta o investidor estrangeiro, provoca o em-
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bargo à carne brasileira, causa prejuízo aos
pecuaristas e, por fim, joga muitos traba-
lhadores no desemprego", diz Miguel Rus-
so, diretor do frigorífico Independência, de
São Paulo. "No geral, as pessoas pensam
que fogem dos impostos ou das obrigações
legais, porém, rnais cedo ou rnais tarde, to-
da a sociedade paga a conta", afirma Els-
trodt. "Não há caminho para o desenvol-
vimento que não passe pela redução drás-
tica da ilegalidade."

O ESTUDO DA McKINSEY sugere uma sé-
rie de ações para combater as práticas ile-
gais — medidas já testadas com sucesso
em outras partes do mundo e até mesmo
no Brasil. A principal é a alteração radical
do caos tributário brasileiro. Além do pa-
tético custo financeiro que impõe, o siste-
ma tributário também penaliza as compa-
nhias por seu grau de complexidade sem
rival no mundo. Um relatório recém-divul-
gado pelo Banco Mundial mostra que as
empresas brasileiras precisam de quatro
vezes mais funcionários do que a média
mundial para administrar o pagamento cor-
reto de impostos. "Fala-se muito na carga
tributária, de 38% do PIB nacional, que é
de fato absurda, mas pouco se diz sobre os
62 tributos e as 3 200 normas que os re-
gem", diz o tributarista Gilberto Luiz do
Amaral, presidente do Instituto Brasileiro
de Planejamento Tributário (IBPT). "Só
para comparar, o México possui apenas 27
tributos e 520 normas."

De acordo com especialistas, a criação
de um imposto sobre valor agregado (IVA)
seria uma iniciativa das mais eficazes pa-
ra combater a ilegalidade. "Além de unifi-
car as mais de 40 alíquotas de ICMS vi-
gentes no país, o IVA poderia também jun-
tar outros quatro tributos, o IPI, o PIS, a
Cofins e o ISS", afirma Amaral, do IBPT.
"Só essa medida cortaria pela metade a ta-
refa tributária das empresas."
Foi esse o caminho seguido
pelos países europeus. Após
a adoção do IVA pela União
Européia, os 25 países do blo-
co passaram a utilizar uma
mesma alíquota do imposto
sobre a comercialização de
mercadorias e serviços, o
equivalente ao ICMS brasi-
leiro. Uma experiência mais
radical — e que deveria ser
olhada com atenção pelos po-

Um imposto
sobre valor
agregado
cortaria
pela metade
o trabalho
tributário
das empresas

líticos brasileiros — foi posta em prática
em países do Leste Europeu. Em 1994, a
Estônia adotou um imposto único para em-
presas e pessoas físicas, estabelecendo uma
única alíquota, de 26%, sem deduções ou
escalas. Segundo análise feita pelo Banco
Mundial, essa foi urna das causas do flo-
rescimento econômico do país, que cres-
ce, em média, 6,3% ao ano desde 1998.
Letônia, Lituânia, Rússia e Eslováquia se-
guiram o mesmo caminho para pessoas fí-
sicas — e também vivem uma expressiva
transformação da economia.

Exemplos de simplificação tributária
podem ser encontrados também no Brasil.
A criação do Simples, em 1996, compro-
vou o poder das medidas que simplificam
e reduzem o peso dos impostos. O Simples
unificou os seis impostos federais e redu-
ziu a carga tributária para as micro e pe-
quenas empresas. Como resultado, promo-
veu a formalização de 2,4 milhões de ne-
gócios e o registro de 3,5 milhões de em-
pregados nos três primeiros anos de exis-
tência. Apesar do avanço, o sistema tem li-
mitações que poderiam ser corrigidas com
outro projeto, o Super Simples, incluído
na Lei Geral das Micro e Pequenas Em-
presas, que há dois anos dormita no Con-
gresso. Hoje, o Simples deixa de fora a
maioria das empresas de serviços e não in-
clui os impostos estaduais e municipais. O
projeto do Super Simples prevê a inclusão
de 15 novas categorias de prestadores de
serviços e a unificação do ICMS e do ISS.
"O novo sistema geraria até 60% de redu-
ção tributária para as micro e pequenas em-
presas", afirma André Spínola, consultor
de políticas públicas do Sebrae.

Uma categoria específica de impostos
— os trabalhistas — não está incluída no
Super Simples e teria de ser tratada à par-
te. Os técnicos da McKinsey sugerem par-
ticular atenção nesse ponto pelo enorme

efeito que a redução dos cus-
tos trabalhistas teria sobre a
vida de milhões de brasilei-
ros. Estima-se que 60% dos
trabalhadores não tenham re-
gistro legal — são 48 milhões
que trabalham ilegalmente,
ante 32 milhões regulares.
"Esses números impressio-
nantes apenas refletem o cus-
to cavalar de um funcionário
no país", afirma Everardo
Maciel, ex-secretário da Re-

Restaurante em Santiago, no Chile: multa para
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Fazenda no Paraná: ilegalidade prejudica até os setores mais competitivos

ceita Federal e sócio da consultoria Logos.
Pela legislação atual, as obrigações traba-
lhistas e previdenciárias de um emprega-
do custam à empresa o equivalente a 103%
de seu salário—ou seja, o trabalhador cus-
ta ao empregador mais que o dobro do que
recebe por mês. "É um ônus completamen-
te incompatível com a capacidade finan-
ceira das micro e pequenas empresas, que
empregam metade da população economi-
camente ativa", afirma Maciel.

A CRIAÇÃO DE CONTRATOS de trabalho
com custos menores foi um dos principais
mecanismos utilizados na Espanha para
reduzir a informalidade trabalhista à me-
tade — ela caiu de 12% para 6% nos últi-
mos 12 anos. Em 1994, o Parlamento es-
panhol aprovou a criação de contratos pa-
ra estagiários e profissionais com mais de
45 anos, entre outros, cortando 60% do
custo de demissão. No caso de contratos
convencionais de meio período, houve re-
dução de até 45% na contribuição de se-
guridade social. "As medidas no campo
trabalhista foram fundamentais para dimi-
nuir o desemprego no país de 24%, em
1994, para atuais 8,6%", afirma o econo-
mista espanhol Jaime Garcia Legaz, que
participou da implantação das reformas.
Outro país exemplar no combate à ilegali-
dade é o Chile. Decidido a enfrentar a in-
formalidade de trabalhadores domésticos,
o governo chileno aprovou um salário mí-

nimo menor que o exigido nas outras ati-
vidades e criou um sistema de arrecadação
específico para a categoria, no qual é pos-
sível registrar e recolher tributos pela in-
ternet. Há cinco anos, era raro encontrar
uma empregada doméstica com registro no
Chile. Atualmente, apenas 17% dos domés-
ticos trabalham de maneira ilegal no país.
No Brasil, a estimativa é que sejam 70%.

Iniciativas semelhantes às espanholas
e chilenas constam de um projeto brasi-
leiro recém-finalizado batizado de Sim-
ples Trabalhista, de autoria de José Pasto-
re, uma das maiores autoridades nacionais

no tema. O principal objetivo do projeto
é cortar o custo de demissão de funcioná-
rios de micro e pequenas empresas. A re-
dução ocorreria pelo corte na alíquota do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS). Em vez de recolher por mês o
equivalente a 8,5% do salário dos funcio-
nários, as empresas passariam a pagar ape-
nas 0,5%. Como conseqüência, a multa de
demissão de 50% sobre o total arrecada-
do de FGTS incidiria sobre um valor bem
inferior. "Muitos vão alegar que se trata
da perda de um direito conquistado, mas
aqui trata-se de trabalhadores que hoje não
têm direito nenhum", afirma Pastore. Uma
grande vantagem do Simples Trabalhista
é que o projeto poderia ser aprovado por
meio de lei ordinária, alterando apenas o
estatuto das micro e pequenas empresas,
sem mudanças na Consolidação das Leis
do Trabalho" (CLT).

Um dos setores que mais se beneficia-
riam de tal alívio é a construção civil. De
acordo com o estudo da McKinsey, 72%
da mão-de-obra do setor, à exceção da em-
pregada em obras de infra-estrutura, é in-
formal. Estima-se que, só com a informa-
lidade trabalhista, pequenas prestadoras de
serviços da construção civil consigam ob-
ter uma vantagem de 15% no custo final
de um apartamento em relação às constru-
toras que seguem todas as leis. "Enfrenta-
mos uma brutal concorrência desleal", afir-
ma Romeo Busarello, diretor de marketing
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ilegais é duas vezes e meia maior

da construtora Tecnisa, que atua na área re-
sidencial em São Paulo. "A situação só vai
melhorar se as empresas pequenas se for-
malizarem e registrarem seus funcionários,"

Além de passar a tesoura nos custos tri-
butários, a pesquisa recomenda ataque fron-
tal à burocracia que grassa na economia
brasileira. A simplificação do processo de
abertura de empresas é considerada priori-
tária. "A dificuldade de abrir um negócio
no Brasil só serve para reduzir a arrecada-
ção e incentivar o trabalho informal", afir-
ma Maciel. Atualmente, a abertura de uma
empresa consome, em média, 152 dias em
São Paulo, o coração econômico do país.
"O fato de uma empresa precisar se inscre-
ver em três cadastros diferentes — União,
estado e município — é uma exclusivida-
de e uma vergonha nacional", diz Maciel.
Outro absurdo é a exigência de um laudo
do Corpo de Bombeiros para qualquer ne-
gócio começar a operar — algo só existen-
te no Brasil e em Moçambique, Tanta bu-
rocracia joga para baixo o índice de empre-
sas por habitante no país. Anualmente, 65
negócios são abertos no Brasil a cada
100 000 habitantes, ante 106 na Coréia do
Sul e 196 nos Estados Unidos.

A BOA NOTÍCIA É QUE vários países con-
seguiram domar o monstro burocrático e
modernizar a economia. E, se eles pude-
ram, nós também podemos. Há poucos
anos, a formalização de uma empresa em

Obra no Rio de Janeiro: 72% do setor de construção é ilegal no país

Portugal envolvia a visita a seis órgãos pú-
blicos, processo que se prolongava por
meio ano. O obstáculo foi removido com
a criação do "Empresa na Hora", sistema
que reduziu todo o processo a apenas l
hora. O "Empresa na Hora" funciona há
pouco mais de um ano e serve para cons-
tituir negócios de vários setores, à exce-
ção daqueles que envolvem algum tipo de
risco na operação e que precisam de vis-
torias prévias, como indústrias químicas.
Para esse tipo de empresa, o governo por-
tuguês criou os "Centros de Formalidade
de Empresas", que reúnem em um mes-
mo local todos os órgãos públicos neces-
sários para abrir um negócio — nesses ca-
sos, o processo consome 12 dias úteis. No
Brasil, o sistema "Fácil", implantado ge-
ralmente com apoio do Sebrae, conseguiu
reduzir drasticamente o prazo de abertura
de empresas em várias cidades. Em Ma-
ceió, o processo leva. em média, seis dias.
Uma solução defendida por especialistas
é a Redesim, também incluída na Lei Ge-
ral das Micro e Pequenas Empresas. Além
de padronizar o procedimento de abertu-
ra de empresas em todo o país, a Redesim
institucionaliza o cadastro sincronizado,
que unifica as inscrições federal, estadual
e municipal. "A aprovação da lei agiliza-
ria a adoção de processos rápidos para to-
do o país", diz Spínola, do Sebrae.

Todos esses avanços na legislação são
considerados fundamentais para que o país

possa assistir a uma redução expressiva da
ilegalidade. Mas eles teriam de ser acom-
panhados por uma mudança de mentalida-
de do brasileiro em relação a quem des-
cumpre a lei. "O rigor vai ter de aumentar
e essa é uma briga do país, não apenas de
um governo", afirma o consultor Marcos
Gouvêa de Souza, do Instituto de Desen-
volvimento do Varejo. Também nesse ca-
so há exemplos interessantes vindos de fo-
ra. A Espanha criou tribunais especializa-
dos em questões tributárias para acelerar a
solução dos processos de evasão fiscal. A
Polônia e o Chile aprovaram leis que auto-
rizam o confisco de produtos cujos varejis-
tas não consigam comprovar a origem. No
Chile, as medidas contra evasão fiscal es-
tenderam-se aos vendedores, que passaram
a ser responsabilizados pelas vendas sem
nota fiscal. Na Itália, é o próprio consumi-
dor que é multado caso aceite comprar sem
nota. Os fiscais podem abordá-lo na saída
de urna cafeteria, por exemplo, e pedir o
documento fiscal. Tais exemplos eviden-
ciam que a ilegalidade é uma doença que
ataca economias de diversos tamanhos e
estágios de desenvolvimento. A questão é
o empenho de cada nação para enfrentá-la.
"A informalidade tornou-se parte da agen-
da mundial porque ataca justamente os pi-
lares da geração de riqueza dos países", afir-
ma Diana Farrel. "Não há escapatória.
Quanto maior a informalidade de uma eco-
nomia, menos produtiva ela será." •
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