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Energia elétrica é um item de
consumo básico. Mesmo as-
sim, na conta de luz, 31,3% do
valor é imposto. No feijão,
32,7% do preço é tributo. A fa-
tia chega a quase 60% na água
mineral, enquanto no vinho im-
portado é 93,3%. Os tributos
indiretos, muitas vezes invisí-
veis aos consumidores, inci-
dem sobre mercadorias e servi-
ços e representam cerca de
40% do total arrecadado pelo
País.

Estudo exclusivo realizado
para o Estado por professores
da GV Administração e da FIA/
Fipecafi e por pesquisadora da
consultoria tributária WTS do
Brasil revela o peso dos tribu-
tos na renda e no consumo de
uma família de classe média de
São Paulo. Para chegar aos nú-
meros, os pesquisadores des-
trincharam e simularam a ca-
deia mais simples de impostos
que poderia incidir sobre os
produtos escolhidos.

As taxas encontradas varia-
ram de 12% (conta de gás) a
93,3% (vinho importado). Os
números, no entanto, repre-
sentam somente o mínimo de
imposto embutido nos produ-
tos, já que as cadeias em geral
são muito mais extensas.

“A maior dificuldade de fa-
zer um cálculo tributário está
na complexidade do sistema
brasileiro”, destaca o profes-
sor Fernando Zilveti, da GV Ad-
ministração, um dos responsá-
veis pela pesquisa.

“São várias contribuições so-
ciais e impostos que incidem
sobre a mesma base de tributa-
ção”, diz o economista da Ten-
dências Consultoria e profes-

sor da GV Economia, Felipe
Salto.

Segundo os dados mais re-
centes da Receita Federal, de
2010, o principal tributo brasi-
leiro é exatamente o Imposto
sobre a Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS), que res-
ponde por 21,1% da receita tri-
butária total, além de ser a prin-
cipal fonte de recursos dos Es-
tados.

Transparência. A invisibilida-
de dos impostos no preço dos
produtos é uma realidade que
contraria um princípio consti-
tucional. Em seu artigo 150, a
Constituição prevê a criação
de uma lei que determine medi-
das para que os consumidores
tenham clareza sobre os impos-
tos que incidem sobre as mer-
cadorias e serviços que conso-
mem. No entanto, a lei que re-
gulamentaria a transparência
tributária nunca foi aprovada.

Segundo Zilveti, as empre-
sas fazem seus cálculos tributá-
rios e, por isso, têm condição
de informar ao cliente o quan-
to existe de imposto nos produ-
tos. Ele cita como exemplo um
chocolate: o rótulo traz as in-
formações nutricionais.

“Poderia ter também o quan-
to tem de imposto. Até pelo
açúcar eu comeria o chocolate,
mas pelo imposto eu deixaria

de comer. É um direito”, afir-
ma o professor.

“O cidadão não tem cons-
ciência tributária e, com isso,
não tem clareza sobre o papel
que o Estado poderia desempe-
nhar com a arrecadação”, diz o
especialista em finanças públi-
cas e professor da Escola do
Legislativo de Minas Gerais,
Fabrício Augusto de Oliveira.

Os impostos invisíveis one-
ram, principalmente, as clas-
ses sociais mais baixas. “Quan-
do compra um produto, o rico
paga exatamente o mesmo im-
posto que o pobre”, destaca o
professor da Escola de Negó-
cios Trevisan Alcides Leite.
Com isso, os pobres acabam de-
sembolsando muito mais em
relação à sua renda. “Trata-se
de um sistema regressivo,
quando deveria ser progressi-
vo. Isto é, quem tem mais, paga
mais”, resume Leite.

Procurado pela reportagem,
o Ministério da Fazenda não
respondeu ao pedido de entre-
vista até o fechamento desta
edição.

Impostos ‘invisíveis’ oneram em até
93% preços de produtos e serviços
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México supera o
Brasil também no
campo econômico
PIB tem crescido mais e desempenho da bolsa é melhor; há previsões
de que em 10 anos a economia mexicana pode ultrapassar a brasileira
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Novo presidente. Enrique Peña Nieto comprometeu-se com reformas e animou investidores

Especial. Descubra o quanto
se paga de imposto em 25

itens de uma casa.
www.estadao.com.br/e/impostos
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Não é só no futebol que o Méxi-
co vem superando o Brasil. O
país passa por um bom mo-
mento econômico, e diversos
analistas consideram que a
economia mexicana tornou-
se a principal estrela da Améri-
ca Latina, suplantando o Bra-
sil. No mercado de ações, en-
quanto o IPC mexicano valori-
zou-se 9,36% em 2012 e 19,08%
nos últimos 12 meses, o Iboves-
pa ficou para trás, com 4,1% e
11,2%, respectivamente.

O PIB mexicano cresceu 3,9%
em 2011, comparado aos 2,7% do
Brasil. Mas foram nos últimos tri-
mestres que o contraste entre as
duas economias ficou mais evi-
dente. O México vem crescendo
a um ritmo trimestral de 4% ou
mais desde o segundo semestre
do ano passado, enquanto o Bra-
sil desacelerou a partir de um ní-
vel bem inferior: a expansão caiu
de 2,1% no terceiro trimestre de
2011 para 0,8% no primeiro tri-
mestre deste ano.

A diferença é particularmente
forte no setor industrial, a área
mais vulnerável da economia
brasileira recentemente. O Bra-
sil teve taxas negativas para a
produção industrial nos últimos
três trimestres, enquanto no Mé-
xico o segmento cresceu a um
ritmo próximo de 5%.

Jim O’Neill, presidente do

Goldman Sachs Asset Manage-
ment e criador do termo Bric
(Brasil, Rússia, Índia e China),
diz que, no início deste ano, ele
considerava que a tese de que o
México tinha superado o Brasil
na preferência do investidor era
“muito lógica” por duas razões.

A primeira é que a economia
brasileira ficou tão na moda que
qualquer notícia de desacelera-
ção deixaria os investidores desa-
pontados. A segunda razão é que
a China desacelerou ao mesmo
tempo em que os salários chine-
ses subiram. Essa combinação é
boa para economias que compe-
temcom a China em manufatura-
dos – como o México –, mas ruim
para as que vendem commodi-
ties ao país, como o Brasil.

“Não é tão bom para países
que se beneficiaram tanto da ‘ve-
lha China’, incluindo o Brasil”,
diz O’Neill. A referência à ‘velha
China’ está ligada à convicção de
que o país asiático está fazendo o
ajuste na direção de uma econo-

mia mais voltada ao consumo in-
terno, e menos dependente do
modelo exportador e de investi-
mentos maciços (que puxam a
demanda por matérias-primas
minerais, como o minério de fer-
ro exportado pelo Brasil).

Refletindo a maré de otimis-
mo com o México, o grupo finan-
ceiro Nomura previu em julho
que a economia mexicana, cres-
cendo a uma média de 3,5% a
4,5%, iria ultrapassar a brasileira
num prazo de dez anos.

Diversos fatores contribuem
para estimular as apostas no Mé-
xico, como observa o economis-
ta João Pedro Buchamar Resen-
de, do Itaú-BBA. Ele nota que, a
partir de 2008, a imagem do Mé-
xico foi muito prejudicada, espe-
cialmente pelo fato de o país ter
sido duramente atingido pela
grande crise global, com uma
queda de 6,3% do PIB em 2009
(comparada a um recuo bem me-
nor, de 0,3%, do Brasil).

A visão era de que o México
era muito dependente das expor-
tações para os EUA, que estavam
no epicentro da crise. Além dis-
so, a violência crescente dos car-
téis das drogas dava a impressão
de que havia um descontrole so-
ciopolítico no México.

“O fato é que a violência não
teve um impacto na economia
forte o suficiente para afetar o
investimento ou o consumo”,
diz Resende. Além disso, com a

recuperação, ainda que tímida,
dos Estados Unidos, as exporta-
ções mexicanas para o vizinho
do Norte se recuperaram, e inclu-
sive ganharam market share.

Um fator decisivo para a me-
lhora mexicana foi o ganho de
competitividade na indústria
em relação aos rivais asiáticos.
No pós-crise, com a desvaloriza-
ção do peso e a própria conten-
ção salarial em decorrência do
mau desempenho da economia,
o custo do trabalho mexicano fi-
cou contido.

Segundo relatório de julho do
banco suíço UBS, “em 2006, o
trabalhador médio brasileiro ga-
nhava mais ou menos o mesmo

que o seu equivalente mexicano;
hoje, ele ou ela (do Brasil) é 80%
mais caro”. O custo foi calculado
em dólares.

Também contribuiu para au-
mentar a atratividade do México
para os investidores internacio-
nais a vitória de Enrique Peña
Nieto nas eleições presidenciais
de julho. Como explica Resende,
do Itaú-BBA, o novo presidente,
do Partido Revolucionário Insti-
tucional (PRI), comprometeu-
se com reformas nos setores
energético, tributário e trabalhis-
ta. O PRI, que governou o Méxi-
co por 71 anos, era na verdade um
dos obstáculos às reformas des-
de que saiu do poder, em 2000.

Luiz Fernando Figueiredo, só-
cio-fundador da gestora de re-
cursos Mauá Sekular Investi-
mentos, alerta que os modismos
de países são muito cíclicos. Ele
lembra que o México já foi a es-
trela da América Latina para o
mercado financeiro, status per-
dido por causa da violência e da
dependência da combalida eco-
nomia americana. “São ondas
que afetam mais o investidor de
curto prazo. E a gente não pode
esquecer que o Brasil ainda está
com investimento estrangeiro
direto na casa de US$ 60 bilhões
a US$ 70 bilhões por ano, en-
quanto o México está em torno
de US$ 20 bilhões.”

Carga tributária. No preço do feijão, 32,7% é imposto

A Escola Brasileira de En-
sino a Distância (Ebrae) é pio-
neira na formação de técnicos
em transações imobiliárias,
conhecido academicamente
como habilitação em TTI.
Essa qualificação é necessária
para ingressar na profissão de
corretor de imóveis.

A escola utiliza metodologia
contemporânea, que assegura
excelência no ensino, flexibili-
dade de horários e série de
diferenciais que somente a
escola técnica mantida pelo
Sindicato da categoria ofe-
rece, como: apoio pedagógico,
laboratórios de informática,
agendamento e resultados de
provas on line, orientação
técnico profissional, integração

direta e garantida com o mer-
cado de trabalho, entre outros.

A constante evolução do
mercado imobiliário tem tido
como consequências o au-
mento da demanda por bons
profissionais. O curso técnico
em transações imobiliárias
possibilita que a pessoa que já
atua na área se profissionalize
de forma legal, além de abrir
novas alternativas para profis-
sionais de outras áreas. 

Garanta uma carreira de
sucesso, matricule-se já! Infor-
mações em 0800 17 68 17 ou
pelo e-mail tti@sciesp.org.br. 
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COMUNICADO IMPORTANTE

O programa Cor-
retor Cidadão reforça
seu compromisso so-
cial e convoca a cola-
boração de todos na
arrecadação de ali-
mentos não perecíveis
ou materiais de hi-
giene e limpeza, que
serão distribuídos ao
Amparo Maternal.

A instituição, par-
ceira do Sciesp, possui
atestado de utilidade
pública federal, pelos
serviços prestados à
sociedade. O Amparo
Maternal realiza apro-
ximadamente 600 par-
tos por mês, além de
oferecer 88 leitos e um
alojamento social, que
garante abrigo e apoio
às gestantes. 

A participação da
categoria dos correto-
res de imóveis é muito
importante, para que
esse projeto continue
a ter sucesso. Mobilize
seus familiares e ami-
gos! Traga suas doa-
ções nos postos de
arrecadação do Sindi-
cato, na sede da enti-
dade, em São Paulo,
ou na agência regional
Sciesp mais próxima. 

Nesta segunda-feira, 20, o Sindicato convida a categoria para participar da Sessão Solene em homenagem
aos 50 anos da regulamentação da profissão de corretor de imóveis, na Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo (Alesp), presidida pelo deputado Barros Munhoz, a partir das 20h.

Por solicitação dos nobres deputados Edson Ferrarini e Itamar Borges, a cerimônia será realizada no plenário
“Presidente Juscelino Kubistscheck de Oliveira”, no Palácio 9 de Julho (CF, D.O.E., PL, pág. 17, 04/07/12).

Curso de qualidade para corretores de imóveis

Estudo exclusivo para o
‘Estado’ analisa 25 itens e
mostra como os tributos
indiretos pesam sobre
família da classe média

● Sem impacto

JOÃO PEDRO
BUCHAMAR RESENDE
ECONOMISTA DO ITAÚ-BBA
“A violência (no México) não
teve um impacto na economia
forte o suficiente para afetar o
investimento ou o consumo.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 jun.2012, Economia & Negócios, p. B8.




