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Notas & Informações

Divulgada nesta
quarta-feira, a
nova edição do
Sistema de Indi-
cadores de Per-
cepção Social

(Sips) mostra que os brasileiros
estão divididos com relação ao
Sistema Único de Saúde (SUS).
Em média, o SUS atende entre
120 milhões e 130 milhões de
pessoas por ano.

Elaborada pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), que entrevistou 2.773
pessoas nas duas primeiras se-
manas de novembro de 2010,
em todas as regiões do País, a
pesquisa mostra que 28,5% dos
brasileiros avaliam os serviços
do SUS como ruins e muito
ruins e que 28,9% os conside-
ram bons e muito bons – os
42,6% restantes os classificam
como regulares.

As pesquisas de percepção so-
cial ou satisfação do Ipea, em
matéria de saúde, não são levan-
tamentos técnicos dos proble-
mas da administração pública.
O objetivo é apenas ouvir a opi-
nião dos entrevistados acerca
da qualidade do atendimento
dos centros e postos de saúde,
das unidades de pronto atendi-
mento e das internações nos
hospitais vinculados ao SUS. As
informações são utilizadas pe-
las autoridades de saúde para
estudar as respostas que preci-
sam ser dadas às principais
queixas e aspirações da popula-
ção, subsidiar as políticas do se-
tor e ajudar na elaboração de
novos programas.

Segundo o estudo, os postos
de saúde e o atendimento de
emergência receberam as ava-
liações mais negativas dos en-

trevistados. Entre as principais
reclamações destacam-se a ex-
tensão das filas tanto nos cen-
tros de saúde quanto nos hospi-
tais públicos, o tempo de espe-
ra para marcação e realização
de exames clínicos, a demora
entre o agendamento e a reali-
zação das consultas, a demora
para uma consulta com especia-
listas e a carência de médicos
especializados.

Já os serviços prestados pelas
Equipes de Saúde da Família fo-
ram considerados bons ou mui-
to bons por 80,7% dos entrevis-
tados e o programa de distribui-
ção gratuita de medicamentos
de uso contínuo foi avaliado po-

sitivamente por 69,6%. A pesqui-
sa do Ipea também mostra que
quase metade dos entrevistados
destacou como positiva a ausên-
cia de discriminações ou precon-
ceitos de qualquer natureza por
parte de médicos e enfermeiros
nos atendimentos realizados
em unidades do SUS.

Segundo o estudo, a demora
no atendimento nos postos de
saúde e nos hospitais é o motivo
que levou metade dos entrevista-
dos a contratar planos de saúde.
A rapidez para a realização de
consultas ou exames foi aponta-
da por 40% dos entrevistados co-
mo decisiva para aderir à chama-
da saúde complementar. O se-
gundo motivo mais apontado pa-
ra se ter um plano de saúde pri-
vado é o fornecimento gratuito
do benefício pelo empregador

(29,9%). E entre os problemas
relacionados a esses planos, as
maiores reclamações são relati-
vas ao preço das mensalidades e
à falta de cobertura para algu-
mas doenças e determinados
procedimentos médicos. Cerca
de um quinto dos entrevistados
reclamou que os planos tam-
bém não pagam tratamentos re-
comendados pelos médicos.

Para os especialistas, a opi-
nião que a população tem dos
serviços oferecidos pelo SUS re-
flete problemas sobejamente co-
nhecidos, que há muito tempo
deveriam ter sido tratados co-
mo prioritários pelo governo.
Um desses problemas é a falta
de ações de prevenção e promo-
ção da saúde, para evitar que as
pessoas cheguem a estágios
avançados de doenças ou te-
nham de procurar diretamente
os hospitais. “A atenção primá-
ria é ineficiente em relação ao
aumento da população registra-
do nos últimos anos. Ela não se
ampliou conforme a necessida-
de. Além de não ser suficiente,
tem uma infraestrutura precá-
ria”, diz a professora Helena Eri
Shimizu, do Departamento de
Saúde Coletiva da Universidade
de Brasília. Outro problema, se-
gundo o Conselho Federal de
Medicina, é a falta de médicos
das unidades do SUS nas re-
giões mais pobres – cerca de
50% dos profissionais da rede
trabalham no Sudeste e apenas
7%, no Norte e no Nordeste.

Como se vê, o que a pesquisa
do Ipea revela é que as autorida-
des do setor de saúde não têm ti-
do a competência ou o empe-
nho necessários para tomar as
medidas há muito reclamadas
pela população.

Apesar dos excelen-
tes resultados
que produziu, em
vinte anos de vi-
gência, completa-
dos no segundo

semestre do ano passado, o Có-
digo de Defesa do Consumidor
(CDC) vai ser reformado para
se adaptar à evolução da tecno-
logia, à diversificação da econo-
mia e à expansão do mercado fi-
nanceiro. Quando entrou em vi-
gor, em 1990, o comércio eletrô-
nico não existia e os problemas
de superendividamento das fa-
mílias eram incipientes.

Previsto pela Constituição de
88, o CDC foi promulgado com
atraso de 10 anos, por causa da
oposição de entidades empresa-
riais. Mas, com o tempo, as re-
sistências foram diminuindo, a
indústria e o comércio se adap-
taram aos seus dispositivos e
ele se tornou um marco na his-
tória da iniciativa privada e
uma revolução no direito eco-
nômico brasileiro. Inspirado
nas legislações alemã, sueca e
americana e formulado com ba-
se num projeto preparado por
promotores de Justiça, enge-
nheiros de produção, dirigentes
do Procon de São Paulo e pro-
fessores da USP, o CDC moder-
nizou as relações entre produto-
res e consumidores, estabele-
cendo responsabilidades míni-
mas para fabricantes e vendedo-
res e acabando com contratos
redigidos em letras miúdas pa-
ra iludir compradores de merca-
dorias e serviços.

Entre os juristas que o Sena-
do escolheu há um mês para in-
tegrar a comissão de reforma,
vários participaram da redação
do CDC, no final da década de

1980. É o caso do presidente da
comissão, Herman Benjamin,
que é ministro do STJ; da relato-
ra Cláudia de Lima Marques,
que já trabalhou em organis-
mos multilaterais e assessorou
a Secretaria de Direito Econô-
mico, em matéria de proteção
ao consumidor; e da professora
Ada Grinover, da USP. Além de
serem especialistas respeitados
no País e no exterior, os inte-
grantes da comissão trabalham
juntos há anos, tendo criado o
Instituto Brasileiro de Política
e Direito do Consumidor – o
mais respeitado do setor.

Por isso, a comissão sabe
quais são os pontos que preci-

sam ser atacados, o que vai aju-
dar a preservar a essência do
CDC. Como tramitam no Sena-
do e na Câmara 224 projetos e
emendas propondo as mais va-
riadas alterações no CDC, os es-
pecialistas temiam que, sem a
nomeação de uma comissão de
juristas, a legislação de defesa
do consumidor corria o risco
de ser desfigurada. Nomeada
em dezembro e tendo apenas
180 dias para concluir seus tra-
balhos, a comissão já compilou
todos esses projetos, analisou
as mudanças que o Congresso
aprovou em matéria de direito
do consumidor nos últimos
anos, decidiu que as inovações
mais técnicas serão implemen-
tadas por meio de lei comple-
mentar – a fim de que o CDC
não desça a minúcias – e anun-

ciou que suas propostas serão
submetidas a audiências públi-
cas, antes de serem enviadas à
presidência do Senado.

A comissão também já fixou
os temas prioritários, dentre os
quais se destacam o fortaleci-
mento dos Procons e a regula-
mentação das operações comer-
ciais pela internet. O tema mais
importante é o superendivida-
mento das famílias, que não foi
tratado na época em que o
CDC foi promulgado por causa
da inflação e da resistência dos
bancos. Com a estabilização da
moeda, o ingresso de 50 mi-
lhões de consumidores no mer-
cado financeiro e a expansão do
crédito, diz o ministro Herman
Benjamin, já era hora de estabe-
lecer regras claras para discipli-
nar o consumo de serviços fi-
nanceiros. Segundo pesquisa
da Confederação Nacional do
Comércio, 59,4% de um total
de 17,8 mil famílias entrevista-
das estão endividadas – desse
porcentual, 22% estão com as
contas em atraso e 7,9% não
têm como quitar as dívidas. A
comissão quer introduzir no
País as mesmas regras já adota-
das na União Europeia e nos Es-
tados Unidos para ampliar a
transparência das operações de
crédito e aumentar o grau de
conscientização e o volume de
informação dos consumidores.

As iniciativas tomadas pela
comissão foram bem recebidas
no Judiciário, no Ministério Pú-
blico, nas Defensorias Públicas,
nos Procons e em órgãos da so-
ciedade civil. O único foco de
resistência está no sistema fi-
nanceiro – que sempre se opôs
à expansão da legislação de de-
fesa do consumidor no País.
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Pelas praxes comer-
ciais consagradas, é
preciso que decorra
um certo prazo en-
tre o fato gerador
de um tributo e o
seu recolhimento,
um tempo razoável

para que se conclua a comercializa-
ção do produto. O que está ocorren-
do no Brasil na área industrial é mui-
to diferente. As fábricas produzem e
recolhem impostos e contribuições
muito antes de receberem de seus
clientes. Levantamento realizado pe-
lo Departamento de Competitivida-
de e Tecnologia (Decomtec) da Fiesp
revelou que 93,5% das indústrias ins-
taladas no País recolhem tributos 49
dias, em média, antes de verem liqui-
dadas as suas faturas. O resultado é
uma sobrecarga financeira, que, se-
gundo a entidade, chegou a R$ 8,9 bi-
lhões em 2010, agravando o custo Bra-
sil. Não só a competitividade dos pro-

dutos brasileiros é afetada, mas tam-
bém a inflação, uma vez que as indús-
trias são levadas a repassar o ônus pa-
ra o comércio e este, para o consumi-
dor. Pelos cálculos do Decomtec, es-
sa defasagem é responsável por um
acréscimo de 0,69% na média no pre-
ço final dos produtos industriais.

A distorção teve origem, segundo o
presidente da Fiesp, Paulo Skaf, na in-
flação desabalada que assolou o País
durante décadas até o Plano Real.
Com a remarcação contínua dos pre-
ços, as indústrias passaram a dar aos
seus clientes prazos mais exíguos pa-
ra pagamento. O Fisco também en-
curtou o prazo para cobrança. “O pro-
blema é que depois a inflação foi redu-
zida e as empresas voltaram a dar
maior prazo aos clientes, mas o gover-
no não voltou a dar mais tempo para
pagar tributos”, como ele disse ao jor-
nal Valor (7/2).

Deve-se levar em conta que há im-
postos e contribuições que incidem

desde o início do ciclo de produção
industrial – em média, de 72 dias –,
período em que devem ser recolhi-
dos encargos trabalhistas e pagos ou-
tros impostos sobre insumos. Segun-
do a tabela divulgada pela Fiesp, o
FGTS é recolhido com um intervalo
de 105 dias com relação à produção
final; contribuições para o INSS,
com 92 dias, e Imposto de Renda Pes-
soa Física, também com 92 dias. So-
bre insumos adquiridos, importados
ou não, a cobrança do ICMS, do IPI,
PIS e Cofins é feita com 56 dias de
antecedência.

Essa situação causa problemas
constantes para a gestão das empre-
sas, especialmente pequenas e mé-
dias, que não dispõem de recursos
em caixa para fazer o pagamento dos
tributos no vencimento. Para evitar
multas e não se tornar inadimplen-
tes, as empresas são naturalmente le-
vadas a tomar empréstimos no siste-
ma bancário, arcando com altos ju-

ros, o que afeta sua capacidade de in-
vestir. Muitas indústrias, em uma fa-
se de demanda aquecida, têm planos
para ampliar a sua capacidade ou
construir novas instalações ou aper-
feiçoar os seus processos de produ-
ção. Mas, em face das obrigações tri-
butárias, precisam suspender os pro-
jetos ou tocá-los mais lentamente.

Em razão de tudo isso, a Fiesp pro-
pôs ao governo federal uma prorroga-
ção de 60 dias para recolhimento dos
impostos devidos pelas indústrias.
Bem consciente dos esforços que
vem fazendo o governo para ajustar
as contas públicas, o que não depen-
de apenas de corte de despesas de
custeio, mas também da manutenção
da arrecadação em nível satisfatório,
a entidade propôs que, a cada mês, o
prazo seja alongado em cinco dias
além do atualmente previsto. Em 12
meses, esse adiamento poderia che-
gar a 60 dias.

A proposta também será levada aos

governos estaduais, que cobram o im-
posto mais pesado de todos para a in-
dústria – o ICMS. Nesse caso, há um
complicador, que é a substituição tri-
butária, mecanismo pelo qual as in-
dústrias antecipam o pagamento aos
Estados do tributo que deve ser pago
pelos varejistas. Embora o valor inci-
dente seja acrescido à fatura dos pro-
dutos industriais, os empresários do
setor reclamam que, na realidade, es-
tão financiando o comércio. O custo
da antecipação do ICMS varia de em-
presa para empresa, mas algumas in-
dústrias estimam que subtrai de 13%
a 16% de suas disponibilidades de cai-
xa. O alongamento do prazo de reco-
lhimento amenizaria o problema.

Todas essas questões deveriam ser
tratadas numa reforma fiscal-tributá-
ria ampla, que vem sendo postergada,
Mas soluções pontuais podem ser en-
contradas por meio de um diálogo
construtivo entre as entidades empre-
sariais e os governos.

Impostos antecipados

● "O melhor a fazer é redigir uma Carta para não revogarem
facilmente preceitos democráticos e chamar eleições gerais."
LUTHER BLISSET

● “Gostaria de dar um grande abraço no líder estudantil e, se
pudesse, daria um abraço fraterno em todo o povo egípcio!"
SUELI BRAGA

● “Trocaram uma ditadura por outra com as bênçãos dos
'democratas' do Ocidente. Triste dia para a humanidade."
JOSÉ AFONSO

“Trem-bala associado à
Eletrobrás? Vem aí o
Consórcio Tiro-no-Escuro”

A. FERNANDES / SÃO PAULO,
SOBRE O DESEJO DO GOVERNO DE
QUE A ESTATAL PARTICIPASSE DO
LEILÃO DO TAV
standyball@hotmail.com

“Relembrando: quem foi o
valentão que tirou o corpo
fora e chamou de aloprados
os companheiros?”

LUIZ CARLOS CUNHA/ SÃO PAULO,
SOBRE O ‘SUCESSO’ DE LULA
luiz.cunha@terra.com.br

“Delúbio Soares, a
verdadeira prata da casa”

VIRGÍLIO MELHADO PASSONI /
PRAIA GRANDE, SOBRE O PEDIDO
DO EX-TESOUREIRO PARA VOLTAR
AO PT

mmpassoni@gmail.com

helliso@hotmail.com
São Paulo

Alívio da superlotação

É hipocrisia o governo de São
Paulo não igualar a passagem do
metrô e da CPTM à do ônibus na
capital. Com R$ 0,10 a mais de
cada passageiro, o metrô poderia
adquirir novos trens e aliviar a
superlotação.
ALIANA CÂNDIDA SILVA
alianacandida@yahoo.com.br
São Paulo

O carro venceu

No ano passado, passei um mês
andando de ônibus, mas não deu
certo e voltei logo ao uso do car-
ro. Levava, de ônibus, em média
mais que o dobro do tempo do
que de carro. Além disso, os pon-
tos são distantes, descobertos,
mal iluminados, inseguros e não

há lugar para sentar. Como a Pre-
feitura e o Estado são omissos e
incompetentes, muitos paulista-
nos, como eu, por pura falta de
opção, são obrigados a usar o car-
ro, o que só piora o já caótico
trânsito da cidade.
RENATO KHAIR
renatokhair@uol.com.br
São Paulo

ENERGIA
Eletrobrás

A solução da situação energética
do Brasil passa por investimen-
tos em linhas de transmissão,
mas o ministro Edison Lobão diz
que não existe problema algum.
Diante de tão grande piada do
amigo do Sarney, não restou al-
ternativa à presidente Dilma: no-
meou o Costinha para presiden-
te da Eletrobrás!
LUIZ FERNANDO D’ÁVILA
lfd_avila@hotmail.com
Rio de Janeiro

Pesquisa mostra divisão
de opiniões sobre o SUS,
mas aponta velhos e
recorrentes problemas

O SUS, na visão de seus usuários

Comissão de juristas
nomeada em dezembro
já prepara as reformas
que terão de ser feitas

O Código do Consumidor

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 14 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. A3.




