
Disposta a cumprir a promessa
de campanha de erradicar a po-
breza extrema no país, a presi-
dente Dilma Rousseff deve
anunciar amanhã a ampliação

do programa Brasil sem Misé-
ria, segundo fontes do governo.

No começo deste mês, Dilma
disse em Cascavel (PR) que o go-
verno tomaria providências pa-
ra retirar da pobreza extrema to-
das as pessoas do Cadastro Úni-
co para Programas Sociais, que,
seriam cerca de 2,5 milhões.

Mas a própria presidente ad-
mite que existem pessoas fora
dos cadastros do governo, mas
que vivem em condições de po-
breza extrema. “Conseguimos
atender às pessoas cadastradas,
mas a presidente vai pedir em-
penho dos prefeitos para conti-
nuar buscando mais pessoas

que vivam em situação de extre-
ma pobreza”, disse uma das fon-
tes à agência Reutes.

A nova ampliação deve se-
guir os mesmos moldes do Bra-
sil Carinhoso, lançado em 2012
para retirar da pobreza extrema
crianças entre zero e 15 anos. Pe-
los cálculos do governo, as am-

pliações dos instrumentos e dos
repasses do Brasil sem Miséria
já retiraram da pobreza extrema
19,5 milhões de pessoas. Para is-
so, o governo tem ampliado
anualmente desde 2003 o orça-
mento do Bolsa Família, que é o
braço de transferência de renda
do Brasil sem Miséria. ■

EDUCAÇÃO

MEC reconhece cursos superiores a distância

Paradoxo. Esta é a conclusão a
que o recém-publicado estudo
de José Roberto Afonso sobre a
tributação brasileira chegou.
Feito a pedido do Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento
(BID), o documento não expõe
apenas a perda de competitivi-
dade que o sistema atual impõe
ao país, mas também as maze-
las sociais que ele acentua.

De acordo com Afonso, que
desenvolveu o estudo em parce-
ria com Julia Morais Soares e
Kleber Pacheco de Castro, a
principal diferença entre o sis-
tema brasileiro e o de outros
países está nas formas de inci-
dência dos tributos. Ele explica
que em nações mais desenvolvi-
das o padrão é a taxação de lu-
cros, renda e patrimônio. No
Brasil, o grosso da arrecadação
federal tem origem na produ-
ção e do consumo.

“O nosso sistema não é pro-
gressivo. Os impostos indiretos
têm maior peso na nossa carga
tributária. São tributos que as
pessoas não sabem que estão pa-
gando”, conta.

O motivo, diz Afonso, está na
distância entre as camadas so-
ciais. “O sistema tributário re-
produz a desigualdade econômi-
ca, social e política do país. Ele
impede o achatamento social.”

Uma das maiores evidências
desta afirmação, diz o econo-
mista, está nas constantes recla-
mações de brasileiros referen-
tes ao valor pago de IPTU (Im-
posto sobre a propriedade pre-
dial e territorial urbana), IPVA
(Imposto sobre a propriedade
de veículos automotores) e Im-
posto de Renda.

“Comparados a outros paí-
ses, o que pagamos sobre renda
e patrimônio é muito baixo.
Além disso, os profissionais que
são melhor remunerados não
são assalariados. Eles possuem
empresas abertas e pagam me-
nos imposto sobre a renda por
ser uma pessoa jurídica”, co-
menta o economista.

Uma das queixas mais co-
muns de trabalhadores é o quan-
to se paga de imposto. A mordi-
da do leão pega pouco mais de
40% da receita de um emprega-
do que recebe de um a cinco sa-
lários mínimos.

Neste caso, lamenta Afonso,
dificilmente haverá uma solu-
ção de curto prazo. “Não é possí-
vel reduzir a carga tributária
por que o Brasil gasta muito. Se
não conseguimos diminuir a
quantidade, precisamos melho-
rar a qualidade. Tornar a tributa-
ção mais transparente, simples
e progressiva. Hoje ela não pos-
sui nenhuma destas qualida-
des”, afirma.

Investimentos
Contratado para fazer um “ma-
nual do sistema tributário brasi-
leiro para estrangeiros”, Afonso
conta suas dificuldades para co-
lher dados junto à Receita Fede-
ral e destrinchar a tributação na-
cional. Segundo ele, um dos te-
mas mais relevantes para os in-
vestimentos de fora do país são
as desonerações fiscais intensifi-
cadas pelo governo federal du-
rante o ano passado.

Nem mesmo com a prometi-
da desoneração da cesta básica
o economista acredita que have-
rá uma redução da carga tributá-
ria. “Uma vez, o governo deso-
nerou o pão. Mas já havia onera-
do ainda mais o trigo. De que

adianta?”, questiona.
O economista diz que, duran-

te sua pesquisa, não conseguiu
comprovar qualquer renúncia
fiscal do governo. “A Receita Fe-
deral não sabe quanto arrecada
de cada setor”, conta. “Eles não
possuem uma apuração detalha-
da. O governo não faz uma ava-
liação do resultado das medidas
que toma. No caso da desonera-
ção da folha de pagamento, mui-
tas empresas reclamaram que
estavam pagando mais do que
antes”, argumenta.

Ele diz que o governo federal
precisa responder a uma per-
gunta: se as medidas resultaram
no aumento do faturamento, do
emprego ou dos salários. “O
problema é que ele não tem co-
mo responder”, afirma.

Outro mal que deixa estran-
geiros receosos em investir no
Brasil,diz, é a guerra fiscal. “To-
dos precisam saber o quanto to-
dos pagam. Dois fabricantes de
um mesmo produto podem pa-
gar uma carga tributária diferen-
te devido a incentivos, isenções
e a guerra fiscal dos estados.
Qual a segurança disto”? ■

Programa de combate à pobreza vai ser ampliado

O Ministério da Educação publicou portarias que reconhecem 126

cursos superiores de graduação em instituições privadas e públicas,

entre eles 30 cursos na modalidade de educação a distância.

A maioria dos cursos presenciais e de educação à distância pertence

a instituições particulares, mas há também vagas em universidades

federais e institutos federais de educação, ciência e tecnologia.

O reconhecimento é essencial para a validade do diploma. ABr
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Presidente Dilma anunciará
amanhã as novas medidas para
erradicar a pobreza extrema
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Sistema tributário do Brasil acentua
desigualdade social, diz estudo do BID
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A maior incidência de impostos sobre os salários e o consumo
é apontada como um obstáculo à ascensão social no país
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Perfil da tributação no Brasil e no mundo, em % do total arrecadado
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 fev. 2013, Brasil, p. 10.




