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O governo federal
reduziu tribu-
tos para estimu-
lar a atividade
econômica, co-
mo o Imposto

sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI) de automóveis. Parale-
lamente, vem afirmando que ou-
tras reduções, como a de encar-
gos cobrados nas contas de
energia elétrica, contribuirão
para aliviar pressões inflacioná-
rias. Ligadas, entre outros fato-
res, ao já manifestado aumento
de preços de grãos e a uma even-
tual elevação dos de derivados
de petróleo.

Há evidências de que preços
se reduzem com quedas de im-
postos. A mais recente e forte
foi em junho, quando o IPCA, o
índice de preços também meta
da política monetária do gover-
no, teve taxa mensal de apenas
0,08%. Para uma ideia de quão
baixa foi vale lembrar que nos
cinco meses anteriores a taxa
média ficou em 0,44% e em ju-
lho e agosto foi de 0,42%. Além
disso, para que a inflação fique
em 4,5% ao ano – a meta do Ban-
co Central – taxas mensais de-
vem oscilar em torno de 0,37%
ao mês.

Essa menor taxa do IPCA em
junhoveio principalmente da re-
dução do IPI de automóveis. Os
preços dos novos caíram 5,48%
nomês eo efeito alcançou o mer-
cado de usados, no qual a oferta
se ampliou pelas trocas por no-
vos. Com isso os preços dos usa-
dos caíram 4,12% em média.

Na visão usual dos economis-
tas, é um caso de reduções de
impostos e de preços localiza-
das e temporárias, pois a queda
do IPI tem esta última caracte-
rística. Há, contudo, espaço con-
siderável para reduções de im-
postos e de preços de forma
mais geral, mas sob determina-
das condições. Esse espaço vem
de peculiaridade da estrutura
tributária brasileira, na qual
têm maior importância os cha-
mados impostos indiretos, que
recaem sobre preços de bens e
serviços (IPI, ICMS e outros),
do que impostos diretos sobre a
renda e a propriedade, como o
Imposto de Renda e o IPTU.

Tal estrutura tem impacto so-
cialodioso, pois quemganha me-
nos gasta maior parcela de seu
orçamento em bens, serviços e
seus altos impostos. O resulta-
do é que no Brasil os mais po-
bres pagam, relativamente à sua

renda, parcela de tributos maior
que a dos mais ricos. Até mendi-
gos pagam impostos ao com-
prar alimentos!

NosEUA,deonde vem amaio-
ria dos livros-texto de econo-
mia, ocorre a predominância
dos impostos diretos. Assim, o
brasileiro que para lá viaja, tam-
bém com o objetivo de encher as
malas noretorno, cai no quecha-
mo de “ótimo tributário”. Expli-
co:em termos relativos pagame-
nos impostos diretos aqui e vai
às compras diante dos menores
impostos indiretos desse país.

Com esse quadro tributário,
quando o governo federal dos
EUA quer estimular a economia
reduzindo impostos, usualmen-
te recorre ao Imposto de Renda.
Daí surge a tradicional e enorme
briga entre republicanos e de-

mocratas, com aqueles queren-
do reduzir impostos dos mais ri-
cos e estes buscando manter ou
ampliar a cobrança para finan-
ciar programas sociais para os
mais pobres. E tudo passa pelo
Congresso.

Aqui o Poder Executivo pode
mexer nas alíquotas do IPI, e vi-
ve fazendo isso, privilegiando
este ou aquele setor, influencia-
do em parte pela força do lobby
setorial. Na indústria automobi-
lística, na qual é mais forte, reú-
ne empresários e trabalhado-
res, estes politicamente muito
poderosos. Afinal, um deles foi
presidente da República e conti-
nua influente.

Quanto às condições para
uma eficaz política tributária
anti-inflacionária, uma condi-
ção básica está dada, pois a car-
ga tributária nacional é indecen-
temente elevada, carecendo de
contenção e redução. Ou seja, o
instrumento é forte. E é tam-
bém de fácil utilização pelo Po-
der Executivo.

Mas há que fazê-lo de forma
mais generalizada, para não fi-
car ao sabor de interesses priva-
dos e de idolatrias setoriais go-
vernamentais. Se for para exis-
tir um viés, que seja no estímulo
a investimentos, para ampliar a
capacidade produtiva do País e
torná-lo mais competitivo e me-
nos dependente do vaivém da
economia mundial. Outra con-

dição, esta óbvia, é que as redu-
ções sejam definitivas, e não
temporárias.

Uma condição bem mais com-
plicada é que será preciso asse-
gurar que os preços não subam
com o próprio estímulo da redu-
ção tributária. Recorde-se que a
inflação diz respeito aos preços
no seu conjunto e se manifesta
quando sobem de forma persis-
tente por um período suficien-
temente amplo para causar
preocupação. Ora, impostos e
preços mais baixos estimularão
a demanda, que também será
ampliada com a renda gerada
pela maior oferta de bens e servi-
ços. Se esta estressar a capacida-
de dos fatores de produção,
seus preços, como os salários, e
os preços em geral tenderão a
subir e estará criado um quadro
inflacionário.

Como sair dessa? O governo
precisará entender que sua con-
tribuição à contenção inflacio-
nária não poderá limitar-se à re-
dução de impostos. Além do pa-
pel da política monetária, inclu-
sive a creditícia, terá de conter
seus gastos. E não apenas por
uma questão orçamentária, já
que a arrecadação tenderá a cair
ou ao menos não subir por um
bomtempo. Assim, uma conten-
ção de gastos contrabalançaria
o risco de inflação que viria com
os efeitos estimulantes das re-
duções tributárias. E, nos gas-
tos, deveria privilegiar maiores
investimentos, para ajudar na
expansão da oferta de bens e ser-
viços, como os ligados à infraes-
trutura produtiva.

Ou seja, a ideia pode funcio-
nar, desde que o governo, como
nunca antes neste país, reconhe-
ça que chegou a hora de reduzir
seu superdimensionado tama-
nho em termos relativos – mas
no contexto de um PIB crescen-
te –, de conter seu viés pró-gas-
tos de custeio e permanentes e
de reconhecer, com desonera-
ções tributárias e parcerias pú-
blico-privadas, o indispensável
papel de um setor privado mais
eficaz e eficiente que ele.

Enfim, cabe-lhe o desafio de
se ajustar a uma mudança indis-
pensável para levar o Brasil a
uma rota de crescimento bem
mais acelerado e sustentável.

✽

ECONOMISTA (UFMG, USP E

HARVARD), PROFESSOR ASSOCIADO

À FAAP, É CONSULTOR ECONÔMICO

E DE ENSINO SUPERIOR

A competição entre
os candidatos a
prefeito na cida-
de de São Paulo vi-
rou gincana reli-
giosa. Represen-

tantes católicos afirmam que a
candidatura de Celso Russo-
manno (PRB) é uma estratégia
maquiavélica da Igreja Univer-
sal do Reino de Deus e da Rede
Record para ganhar a Prefeitu-
ra. Identificam aí uma cruzada
fundamentalista, perigosíssi-
ma, apocalíptica. De seu lado,
Russomanno nega tudo. Garan-
te que seu partido tem mais ca-
tólicos do que evangélicos e até
pediu uma audiência reservada
com o cardeal-arcebispo dom
Odilo Scherer para pacificar os
ânimos (infelizmente, confor-
me este jornal noticiou ontem,
a Cúria Metropolitana alegou
problemas de agenda e não aten-
deu ao pedido).

Há uma tensão religiosa no ar
poluído da nossa capital. O am-
biente vai pesando, vai confluin-
do para aquilo que místicos de
outras inspirações espirituais
chamariam de “energia ruim”
ou de “clima carregado”. A esta
altura da campanha eleitoral,
nada poderia ser pior.

As igrejas, quando converti-
das em aparelhos partidários,
não iluminam mais nada. Viram
agentes das trevas. Todas as
igrejas, sem exceção. A História
está cheia de exemplos tenebro-
sos, todos conhecemos esses
exemplos, mas, nesta hora obs-
cura, não custa relembrar os
princípios que servem de alicer-
ce à crença democrática que
nos unifica.

Uma disputa eleitoral – o rito
mais alto da democracia, como
gostam de dizer os cientistas po-
líticos – existe para debater e, se
possível, equacionar os impas-
ses e as necessidades comuns
de uma sociedade, qualquer
que seja ela, uma cidade ou um
país. Estamos falando aqui de
impasses ou necessidades co-
muns (de uma comunidade):
são impasses e necessidades,
portanto, de ordem pública,
que afetam todos, independen-
temente das particularidades
individuais ou grupais de uns e
outros. Em razão disso, os pro-
cessos de discussão e de deci-
são que caracterizam as campa-
nhas eleitorais democráticas
pertencem à esfera da política,
não da religião. Enquanto a pri-
meira lida com argumentos ra-

cionais (ainda que, por vezes,
nos pareçam um tanto estúpi-
dos), a segunda se sustenta na
fé. Quem pretende resolver a
política com apelos vindos da fé
pretende matar a política. Aliás,
se a fé, sozinha, desse conta de
equacionar os dilemas de uma
cidade, a política não seria ne-
cessária – e poderia até ser dis-
pensada, jogada fora, ou mes-
mo proibida. Em conclusão: tra-
zer a coação eclesiástica para o
núcleo do debate eleitoral cons-
titui um ataque à democracia e
à liberdade individual.

Sim, isso tudo já é sabido, é o
bê-á-bá, mas parece que todo
mundo se esqueceu do óbvio.
Chega a ser inacreditável que lí-
deres religiosos – evangélicos
ou católicos, tanto faz – desco-
nheçam princípios tão elemen-
tares, mas eles dão sinais de que
os desconhecem e, às vezes, dão
provas cabais de que os despre-
zam. Já vimos essa degradação
em outras ocasiões. Na campa-
nha presidencial de 2010, por
exemplo, o pretexto do aborto
abriu caminho para as cruzadas
mais insanas, tornando irreco-
nhecíveis faces que eram vistas
como democráticas até então.
Nessas horas de nuvens escu-
ras, até mesmo políticos sabida-
mente agnósticos – ou ateus
praticantes – assumem o papel
de profetas moralistas empe-
nhados em promover o fanatis-

mo religioso para corroer o diá-
logo racional. As eleições se re-
baixam, o potencial das urnas
se apequena, a vida social se es-
treita – e a própria religião per-
de a graça.

Ninguém aqui tem o direito
de se iludir. Quem promove o
obscurantismo em períodos
eleitorais não é o povo crédulo,
como dizem os cínicos, mas as
lideranças, os dirigentes religio-
sos e partidários, que exploram
a credulidade dos humildes. Pe-
lo que temos visto em São Pau-
lo, hoje católicos e evangélicos
enveredam pelo mesmo desvio,
com pregações aparentemente
antagônicas, mas que são igual-
mente antipolíticas. Se conse-
guirem transformar a eleição
municipal numa contenda en-
tre duas igrejas, essas lideranças

religiosas (e partidárias) serão
sócias na tarefa de desnaturar
palanques em altares profanos.

Existe um problema no imbri-
camento entre religião, partido
político e redes de televisão e de
rádio, representado pela trian-
gulação entre Igreja Universal,
PRB e Rede Record? É claro que
existe. Mas esse é um problema
político, não religioso. E não é
um problema dos evangélicos,
por favor. Trata-se de um pro-
blema político passível de serso-
lucionado com ferramentas pró-
prias da política, no âmbito do
Estado de Direito (como, entre
outras medidas, pela adoção de
regras que proíbam a promiscui-
dade entre emissoras, partidos
políticos e igrejas). Em tempo:
existem inúmeras emissoras de
orientaçãoexpressamente cató-
lica que caem na mesma distor-
ção. Além disso, embora católi-
cos petistasreclamem de Russo-
manno, é bom lembrar (outra
vez, lembrar o óbvio) que o PRB
se construiu com o apoio do lu-
lismo,que tambémaçulou segui-
damente aTV Recordpor tervis-
to nela uma oportunidade de
fustigar as “elites”.

Não, o fenômeno Russoman-
no não caiu do céu, assim como
não vai para o céu. Ele decorre
do lulismo, da ausência de re-
gras na radiodifusão e do opor-
tunismo de sempre. Não vale,
agora, sair por aí dizendo que os
evangélicos, por serem evangé-
licos, querem levar o fundamen-
talismo à Prefeitura paulistana.
Nada mais falso, nada mais bai-
xo, nada mais ofensivo. A fé pes-
soal de cada um não tem nada
que ver com isso. Se queremos
culpar, se queremos satanizar
alguém, deixemos em paz os co-
muns do povo. Vamos procurar
as causas na sacrossanta esper-
teza dos caciques e vamos deba-
ter politicamente o que politica-
mente foi urdido.

No Brasil, é bem verdade, co-
mo alguém logo vai avisar, até as
guerrassantas terminam em piz-
za (acompanhada de vinho do
padre). Mesmo assim, recomen-
da-se cautela aos chefes religio-
sos. Cautela e humildade. Que
ninguém volte a chutar a santa –
e que ninguém bata a porta na
cara de ninguém. De vez em
quando, ter um pouco de fé na
política também ajuda.

✽

JORNALISTA, É PROFESSOR

DA ECA-USP E DA ESPM

●✽
ROBERTO
MACEDO

Fundado em 1875
Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

A nossa guerra
santa metropolitana

Fórum dos Leitores

Menos impostos
contra a inflação

ELEIÇÕES MUNICIPAIS
Opinião de candidato

O candidato do PT à Prefeitura
de São Paulo, Fernando Haddad,
disse que “é degradante ser liga-
do a Delúbio e Dirceu”. E ser liga-
do a Lula e Maluf é “orgulhante”?
MÁRIO A. DENTE
dente28@gmail.com
São Paulo

De degradação

Só pode ser piada a declaração de
Fernando Haddad de que “é de-
gradante ser ligado a Dirceu e De-
lúbio”. Se é mesmo verdade que
essas companhias são degradan-
tes e ele se sente assim tão des-
confortável, então enfie a viola no
saco e peça pra sair do PT, ora!
Lula, criador e padrinho do sr.
Haddad, não é nem um pouco me-
lhor que José Dirceu e Delúbio
Soares, muito ao contrário. Lula é
o verdadeiro “paizão” dessas
duas criaturas “degradantes”. E

foi Lula que patrocinou a reabili-
tação dos dois recentemente.
RODRIGO B. DE CAMPOS NETTO
rodrigonetto@rudah.com.br
Brasília

Adágio

Haddad quer desvincular seu no-
me de personagens do PT como
Dirceu, Delúbio e outros, além de
seu agora aliado Paulo Maluf, de-
clarando ser degradante tal asso-
ciação?! Sua campanha esquece o
ditado popular “não se cospe em
prato onde se come e se comeu”!
M. EULÁLIA MEIRELLES BUZAGLO
membuzaglo@bol.com.br
São Paulo

Igrejas e caradurismo

Não se sabe o que é pior: o caradu-
rismo de Celso Russomanno ou o
fato de só agora, quando ele é can-
didato a prefeito de São Paulo,
um político ser ligado à igreja de
Edir Macedo causar susto ou es-

pécie. José Alencar, vice de Lula,
era do PRB. Marcelo Crivella, mi-
nistro de Dilma, é do mesmo par-
tido e sobrinho do “pastor”. Se
até hoje, sob Lula e Dilma, isso
não foi problema, sendo aceito pe-
la imprensa e pelos partidos co-
mo absolutamente normal, por
que seria agora?
M. CRISTINA ROCHA AZEVEDO
crisrochazevedo@hotmail.com
Florianópolis

Justiça em falta

A Justiça tarda, mas não falha? En-
gano. Quando a demora é demais
para a Justiça se pronunciar, ela
se torna injusta. Muitas pessoas
são seriamente prejudicadas com
isso. É o caso do mensalão, que le-
vou sete anos para começar a ser
julgado pelo STF, com a ameaça
de prescrição. Outro caso é o do
arquimilionário Edir Macedo. Do-
no da Igreja Universal, da TV Re-
cord, do PRB, de frota de helicóp-
teros e outros empreendimentos,
ele está para ser julgado pelo Tri-

bunal Federal de São Paulo há 11
anos! Mas o todo-poderoso Edir
Macedo, cercado de caros advoga-
dos, consegue procrastinar seu
julgamento. Livre, com toda a de-
senvoltura arma a sua rede políti-
ca de proteção, estende os seus
tentáculos para onde pode. Por
ser dono de um partido político,
conseguiu que fosse nomeado pa-
ra o Ministério da Pesca o seu so-
brinho e também bispo da Igreja
Universal, o senador Marcelo Cri-
vella. E agora parece que vai tam-
bém, por meio do seu candidato,
Celso Russomanno, o mais cota-
do nas pesquisas para assumir a
Prefeitura de São Paulo, interferir
na administração do Município.
JOSÉ CARLOS DE CASTRO RIOS
jc.rios@globo.com
São Paulo

Chalita delira

Festival de mentiras que assola
São Paulo: são os candidatos a
prefeito. Mas Gabriel Chalita está
com alguns corpos de vantagem e

ainda delira. Dizer que os ônibus
vão ter GPS para abrir os sinais
em sequência só pode ser piada.
Quantos ônibus vão poder passar
direto? E os tais professores de in-
glês e espanhol, onde ele vai
achar? Fácil, né? Na esquina tem
e os plaqueiros do centro tam-
bém vão ajudar? E os salários dos
médicos? Ele precisa ter verba e
autorização dos vereadores! Só
delírio para ganhar a eleição e de-
pois já era? Chalita, além de tudo,
é um vira-casaca, já trocou de par-
tido diversas vezes, ou seja, é um
aproveitador também.
ANTONIO JOSÉ G. MARQUES
a.jose@uol.com.br
São Paulo

CORRUPÇÃO
Chefão ou laranja?

Com o andar do julgamento do
mensalão, duas alternativas se
abrem para o papel desempenha-
do por Lula: chefão do esquema
ou laranja de José Dirceu. É a
grande dúvida por esclarecer.

WILSON SCARPELLI
wiscar@estadao.com.br
Cotia

Gato dorminhoco

Se o sr. José Dirceu declarou na
época que nada fazia sem autori-
zação do chefe, só agora avaliam
investigar o sr. Lula? Quem acor-
dou o gato? É vexatória a consul-
ta constante de todos os envolvi-
dos ao sr. Lula, procurando instru-
ções. E a presidente, subalterna?
Ah, os estatistas que merecemos!
ANDRÉ C. FROHNKNECHT
anchar.fro@hotmail.com
São Paulo

Tempos de mentira

“Em tempos de mentira, falar a
verdade é um ato revolucioná-
rio.” Seguramente, essa frase de
George Orwell não é premissa pa-
ra o pt (minúsculo mesmo), que
se acha revolucionário.
HELCIO SILVEIRA
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Quando convertidas em
aparelhos partidários,
as igrejas, todas, viram
agentes das trevas

Ideia pode funcionar
se atendidas condições
como a contenção de
gastos governamentais
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A2.




