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O alvo principal
a ser acertado
por uma reforma
tributária, na vi-
são empresarial,
é o país ampliar
sua competitivi-
dade. Com cus-
tos e burocracia

reduzidos, as companhias terão
mais condições de disputar mer-
cado no exterior e, principal-
mente, de diminuir gastos de
produção e oferecer melhores
produtos e serviços ao consumi-
dor brasileiro.

Norberto Birman, vice-presi-
dente e diretor de assuntos cor-
porativos da Amil, defende que,
na área de saúde, a grande im-
portância de uma reforma é
criar recursos para o setor públi-
co e proporcionar melhorias nas
instalações dos hospitais e no
atendimento público em geral.
“Dessa forma, haveria possibili-
dade de acesso a uma medicina
de qualidade. Seria um ganho
para toda sociedade civil”, diz.

O executivo lembra que,
com a Contribuição Provisória
sobre Movimentação Financei-
ra (CPMF), a promessa era de que
todo dinheiro arrecadado seria
destinado à saúde pública. “Não
foi. Portanto, devemos descartar
a criação de qualquer tributo
desse tipo”. Segundo ele, não
basta desonerar para tornar uma
máquina eficiente, é preciso ter
sistemas e processos nos quais os
recursos sejam bem avaliados e
haja eficiência na sua utilização.

Guerra fiscal
Outro ponto central, na expecta-
tiva dos empresários para caso
uma reforma tributária, é ela
trazer a possibilidade de elimi-
nação da guerra fiscal entre os
estados. Isso porque a movimen-
tação passa a ser controlada, não
em relação aos recursos que já
foram renunciados, mas diante
do que ainda será movimentado.

Janaína Mesquita Loureço, as-
sessora jurídica da Fecomercio,
considera positivas as iniciativas
que vêm sendo apresentadas tan-
to pelo governo quanto pela so-
ciedade civil. “Qualquer medida
que ajude a reduzir a guerra fiscal
entre os estados é benéfica”, diz.

Para a Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo
(Fiesp), a reforma tributária e a
desoneração dos investimentos
são pontos centrais para manter
o ritmo de produção e a possibi-
lidade de crescimento na indús-
tria. A instituição defende mu-
danças que deem mais agilidade

ao recolhimento de impostos,
acabem com a guerra fiscal entre
estados e, na área trabalhista,
tragam mudanças para moder-
nizar leis vigentes desde 1940.

O advogado Odair Zorzin, di-
retor da Moore Stephens Brasil,
consultoria tributária e empresa-
rial, explica que, em razão de toda
a complexidade que um movi-
mento como esse envolve, é difícil
tirar a reforma tributária do pa-
pel. “É preciso muita vontade po-
lítica para que isso ocorra”, diz.

De acordo com Zorzin, mu-
danças pontuais, ou setoriais,
poderiam contribuir para a reali-
zação da reforma. “A redução do
IPI (Imposto sobre Produtos In-
dustrializados) provou que redu-
ção de alíquota não significa di-
minuição de arrecadação”, diz. ■

Empresários querem mudanças
para aumentar competitividade
Expectativa é que desburocratização tributária traga redução de custos de produção e melhoria de serviços

Não basta desonerar
para tornar uma
máquina eficiente,
é preciso ter sistemas
e processos nos
quais os recursos
sejam bem
avaliados e usados
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para o setor público
melhorar os hospitais
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A internacionalização das
empresas brasileiras ainda
encontra dificuldades para se
consolidar. De acordo com
empresários e analistas, o
caminho trilhado por Embraer,
Vale e Gerdau é freado por um
sistema tributário que beneficia
mais a importação de capital
que a exportação. “O Brasil
ainda não se deu conta da
relevância do processo de
internacionalização. As regras
tributárias brasileiras e as regras
cambiais são feitas para um país
que é receptor de investimentos.
E a mudança dessa legislação
e desse conjunto normativo

é algo penosamente lento”,
afirmou, em debate na
Confederação Nacional da
Indústria (CNI), Welber Barral,
professor de direito de comércio
internacional da Fundação
Getulio Vargas (FGV). Para o
professor de direito financeiro
e tributário da FGV Marcos
André Vinhas, além dos
problemas tributários, o país
dispõe de uma frágil rede
de tratados internacionais
contra a bitributação. O Brasil
firmou, até agora, 29 acordos
contra a bitributação, situação
similar à da Argentina, que
tem PIB cerca de três vezes

menor. A Espanha, por exemplo,
tem 68 tratados. “Esse cenário
ruim fazia algum sentido
no passado. Mas, no atual
momento, não. O país agora
necessita, antes de mais nada,
de uma legislação de país
exportador”, diz Vinhas.
“Apesar de a política do
governo atual dar um incentivo
grande para a exportação
de produtos com valor
agregado, as mercadorias
têm sido oneradas com a
questão da tributação de
serviços”, explica o diretor
de Controladoria da Embraer,
Rodrigo Rosa. ABr
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