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Se há uma rei-
vindicação que
soe em uníssono
entre os empre-
sários brasilei-
ros, ela gira em
torno da neces-
sidade urgente
de uma reforma

tributária no país. Emperrada há
anos em razão da dificuldade da
discussão de pontos relacionados
à possível redução da arrecada-
ção ou à mudança na divisão da
destinação desses recursos, o de-
bate sobre o tema tem sido levan-
tado em várias instâncias pelo
economista Paulo Rabello de
Castro, coordenador do Movi-
mento Brasil Eficiente, presiden-
te do Conselho de Planejamento
Estratégico da Fecomércio e da
SR Rating, e articulista do BRASIL
ECONÔMICO (leia mais na página
2). Para dar a largada à possibili-
dade real de uma reforma, Rabel-
lo subtraiu essas questões polê-
micas das primeiras etapas de sua
proposta de mudança no sistema.
Nem por isso, apresenta ideias
modestas: sugere uma completa
reestruturação e simplificação no
processo arrecadatório.

Ele parte do princípio de que
o problema, nem de longe, é fal-
ta de dinheiro. “Nós temos mo-
ralmente a obrigação de primei-
ro rever o nível de eficiência
com que gastamos o que arreca-
damos para depois obtermos o
direito de alegar que precisamos
arrecadar mais”, diz. Para com-
provar que isso é possível, suge-
re um período de adequação ao
novo sistema — a criação de
uma espécie de URV fiscal, em
remissão à Unidade Real de Va-
lor que deu origem à atual moe-
da brasileira. Dessa forma, pelo
período de três ou quatro meses,
o sistema atual funcionaria con-
comitantemente à simulação da
proposta por Rabello. Assim,
União, estados e municípios,
que são os beneficiados pelos
recursos, poderiam comprovar

que suas finanças não serão al-
teradas com a mudança.

A simplificação do processo
arrecadatório é o pilar
central de sua proposta?
Sim. Pretendemos atuar basica-
mente com a simplificação. É fá-
cil e é o ovo de Colombo. É o que
aprendemos nas grandes univer-
sidades: identificar o óbvio. Só
que muitas vezes a observação da
obviedade é o que falta em uma
sociedade mitificante como a
brasileira. Simplificação é um di-
reito de qualquer contribuinte e
não apenas do pequeno contri-
buinte — e a prova final e fatal de
que o sistema é complicado é a
multiplicação das propostas de
Simples. Mas por que não simpli-
ficar tudo? Claro que depois o pe-
queno empresário e o microem-
presário podem ser favorecidos
com alguns benefícios extras,
mas isso é outra coisa.

A URV fiscal seria um período
de adaptação ao novo sistema?
A ideia de uma URV fiscal é ga-
rantir o cumprimento do primei-
ro pacto que assumimos: está fora
da discussão a redução imediata
da carga tributária bem como
qualquer mudança na destinação
dos recursos. Não se cogita neste
momento alterar a carga. Tam-
pouco se cogita onerar o contri-
buinte. Além disso, a URV fiscal
daria total transparência no sen-
tido de implantar por simulação o
sistema simplificado, calculando
quem ganha e quanto, que muni-
cípio, que estado, como se o sis-
tema já estivesse funcionando,
por três ou quatro meses, ou o
quanto for necessário, para fazer
a sintonia fina das participações.
Já no ano fiscal seguinte será pos-
sível começar a gradualizar a ar-
recadação. Isso consta da nossa
proposta acoplado à criação de
um conselho de gestão fiscal,
previsto na Lei de Responsabili-
dade Fiscal e jamais instituído,
que será um conselho paritário da
sociedade civil e do governo. Esse
conselho poderia acompanhar
toda a mudança tecnicamente —

por meio de uma diretoria que lhe
desse apoio com os subsídios de
informação necessários. Haverá
um pacto que o contribuinte que
quer a simplificação deve assu-
mir para dar calma e tranquilida-
de aos governadores, aos prefei-
tos e até à presidente que está no
poder neste momento. Esse con-
tribuinte não pode querer uma
redução imediata da alíquota,
para que, no mês seguinte à im-
plantação de uma reforma, não
haja perda de arrecadação.

Isso acabaria com o que o senhor
denomina “favela tributária”?
O que ocorre no Brasil é que o di-
nheiro já passou do razoável na
mão do governo. Mas, como o go-
verno nunca teve coragem de di-
zer que estava cometendo uma
avalanche tributária, foi fazendo
puxadinhos tributários, daí a
comparação com a favela. Com
todo respeito à favela e à necessi-
dade de trazer a favela à cidade
(projetos aos quais eu me dedico),

ela é o sintoma máximo da desor-
ganização e da precariedade. O
contribuinte vive em uma favela
tributária na qual ele não sabe
bem qual é a regra — há multipli-
cidade de categorias para tributar
praticamente a mesma coisa. É
preciso ordenar a aglomeração,
torná-la mais bonita e segura.

Quais seriam as principais
mudanças na arrecadação
de impostos e na destinação
dos recursos?
Vemos que o Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Serviço
(ICMS) tem de ser reunido a ou-
tros em um só: o próprio ICMS,
que passa a ter uma legislação na-
cional; o Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) — que é um
imposto que nem existe em ou-
tros lugares do mundo —; a Con-
tribuição de Intervenção no Do-
mínio Econômico (Cide), que evi-
dentemente não deu certo e nem
cumpriu suas finalidades; além
dos dois impostos famigerados

“A simplificação
não mexe no bolso
de ninguém”
Em vez de uma reforma tributária radical e das polêmicas em
torno do tema, economista propõe a reorganização das alíquotas

ENTREVISTA PAULO RABELLO DE CASTRO Coordenador do Movimento Brasil Eficiente

“Está fora
da discussão
a redução
imediata da carga
tributária, bem
como qualquer
mudança na
destinação dos
recursos
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LEIA MAIS Reforma proposta pela
equipe do ex-presidente

Luiz Inácio Lula da Silva
será descartada pelo atual
governo. Dilma Rousseff prefere
fazer ajustes tributários.

Empresários esperam
que mudanças nas regras

de tributação tragam redução
de custos e da burocracia e,
com isso, ampliem capacidade
competitiva das companhias.

Internacionalização
das empresas brasileiras

esbarra em regras tributárias
e na falta de acordos com
outros países para extinção da
bitributação, dizem especialistas.

que incidem sobre faturamento
que são PIS e Cofins. Eu incluiria
entre eles também o Imposto so-
bre Operações Financeiras (IOF).
Mas deixamos, em princípio, so-
mente estes cinco. Não se trata de
uma concentração de recursos na
mão da União. Ao contrário, o
imposto, de estadual, passa a ser
nacional porque incorpora con-
tribuições que são federais hoje. E
isso tudo passa a ser compartilha-
do com estados e municípios.

Quais os reflexos desta
mudança?
Com isso, o Imposto de Renda
pode deixar de ser compartilhado
como é hoje. Passa a ser exclusi-
vamente federal porque, em
compensação, a União está doan-
do recursos expressivos para se-
rem compartilhados com estados
e municípios. Em que alíquotas e
medidas isso vai se dar, a URV
fiscal vai dizer. Alguém vai calcu-
lar quanto Duque de Caxias (RJ)
ou Guarulhos (SP), por exemplo,

terão de receber proporcional-
mente. E, com isso, os recursos
arrecadados pelo Imposto de
Renda seriam destinados total-
mente à Previdência. Há um efei-
to pedagógico nisso: ter o Impos-
to de Renda federal, porque a Pre-
vidência é federal. É uma coisa
boa porque, à medida que a eco-
nomia crescer e o Imposto de
Renda aumentar sua arrecada-
ção, todos os benefícios e melho-
rias previdenciárias podem ser
atribuídas. Da mesma forma, se
houver um percalço, toda a famí-
lia brasileira terá que apertar um
pouco o cinto. Então, passaremos
a ter um sistema que funcione
com as estabilizações corretas.

A revisão do método de
arrecadação para o Instituto
Nacional do Seguro Social
(INSS) seria a mudança mais
ousada dentro dessa proposta?
Sim, porque nós revimos o paga-
mento tanto do empregador
quanto do empregado. Na verda-

de, a maior mudança estaria do
lado do empregador, pois propo-
mos uma nova base tributária que
desonere a contratação de mão de
obra. Dessa forma, enfrentamos
uma única questão redistributiva,
que coincide com o pensamento
da presidente Dilma Rousseff.
Nossa ideia é que a geração de
caixa (Ebitda) das empresas seja a
base para o cálculo do pagamento
do INSS. Isso é de total neutrali-
dade, pois, quanto mais dinheiro
a empresa ganhar, mas contri-
buirá. Pensamos em uma alíquota
módica que, em vez de ser 20%
como hoje, será um valor muito
mais baixo. Não calculamos ain-
da, mas é só fazer a conta de qual
alíquota vai dar uma arrecadação
de R$ 90 milhões. Assim, se a
empresa, comprovadamente, não
gerar caixa, terá um incentivo
natural para persistir e manter
sua mão de obra. O governo não
precisa fazer uma legislação para
apoiar companhias em dificulda-
de. Se começar a gerar caixa de

novo, volta a pagar. Se uma em-
presa rachar de ganhar dinheiro
por causa do aumento do preço
de uma commodity, por exem-
plo, não precisa ter imposto de
exportação sobre seus ganhos, ela
já vai pagar mais. É um mecanis-
mo que dispensa a distinção entre
pequena, média e grande.

E quanto à contribuição
do empregado?
A contribuição do empregado,
por sua vez, continua a ser apro-
priada pelo governo, só que sob a
forma de um fundo de aplicação
do trabalhador. Como a soma
dessa arrecadação corresponde
ao valor que equivale exatamente
ao que está faltando para a presi-
dente Dilma quase duplicar seu
processo de investimento em in-
fraestrutura, seria um fundo a ser
aplicado 100% em investimentos
infraestruturais. De maneira que
não sairia dinheiro do caixa do
governo neste momento e, no fu-
turo, pode-se até discutir uma

administração descentralizada
desses recursos. É uma outra ma-
neira de redistribuição, porque o
governo começaria a redistribuir
o capital social. Cria-se, assim,
uma nova Previdência, cujos de-
talhes operacionais ainda preci-
sam ser pensados.

Essas mudanças permitiriam
uma reorganização
do Brasil como um todo?
Sim, as coisas acabam se organi-
zando, as pessoas começam a
entender esses processos e ter
capacidade de gerência sobre
eles. Acaba a favela tributária,
mas o país não deixa de ter aque-
la característica de casinhas no
morro. Ainda vai ter Imposto so-
bre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA), Imposto
sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU), entre
outros. Mas haverá senso de or-
ganização, para acabar a desor-
dem, o abuso, a insegurança.

O senhor apresenta essa proposta
a empresários e políticos.
Que comentários recebe?
A reação é muito positiva. Pri-
meiro porque gera um impacto
de esperança. Esperança de que
isso possa sensibilizar os políti-
cos que votam no Congresso e o
Poder Executivo. O próprio Po-
der Executivo parece entusias-
mado com a possibilidade de não
ter que discutir a questão da re-
partição no primeiro momento.

Passa a ser uma discussão
em torno da qual
as pessoas se reúnem?
Sim. Como retiramos os princi-
pais pontos de estrangulamento
das propostas (a questão da re-
dução da arrecadação e a mu-
dança na divisão dos recursos), o
que parecia uma conversa em-
pacada ganha fluxo. Isso porque
o bolo continua o mesmo, do
mesmo tamanho. O que muda é
a forma de cortar que, em vez de
ser em direção ao centro, será na
horizontal. Só que a quantidade
em gramas de cada pedaço será
igual ao do modelo anterior, as-
sim como o número de fatias.
Ocorre que, cortando dessa nova
forma, é mais fácil imaginar que
o que é 100% hoje, pode logo vir
a ser 105%, porque tudo vai ficar
mais simplificado e fácil.

A partir daí é que será possível
pensar na redução da carga?
O aumento da arrecadação será
um movimento natural. Quando
começar a arrecadar mais, aí sim
poderemos nos perguntar: por
que arrecadar tanto se nós temos
um compromisso de desonerar os
custos do Brasil? Aí sim, muito
devagarinho, será possível pen-
sar em ir reduzindo a carga.

Há uma previsão de quanto
tempo levaria todo o processo?
Dez anos seria um período razoá-
vel. Mas, a reforma simplificado-
ra é para ser feita já, porque não
mexe no bolso de ninguém. ■

Pela proposta, redução da
alíquota só ocorre após

aumento da arrecadação, o que
pode demorar alguns anos “O contribuinte

vive em uma favela
tributária na qual
ele não sabe bem
qual é a regra —
há multiplicidade
de categorias
para tributar
praticamente a
mesma coisa.
É preciso ordenar
a aglomeração,
torná-la mais
bonita e segura

Marcela Beltrão

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6, 7 e 8 maio 2011, Primeiro Caderno, p.  4-5.




