
'Média empresa corre o risco de virar favela' 
Suely Caldas 
 
O economista Pedro Bodin culpa as distorções da estrutura tributária pela deterioração das médias 
empresas brasileiras  
 
Rio - A média empresa brasileira tem futuro comprometido e vive o drama de estar sendo 
empurrada para a "favelização", a exemplo da pequena, se não for mudada a estrutura de 
impostos, que tributa mais o faturamento das companhias do que a renda e o valor adicionado, 
como acontece em outros países. A advertência é do sócio-diretor do grupo Icatu, o economista 
Pedro Bodin, em sua primeira aparição pública, seis meses depois de não ter aceito convite para 
ocupar a presidência do Banco Central no governo Lula.  
 
Preocupado com a aparência de favela que tomou conta do conjunto de fábricas têxteis de um 
pólo na cidade de Petrópolis (RJ), que freqüentou na adolescência, ele começou a questionar o 
que aconteceu com a empresa média e encontrou respostas nada animadoras.  
 
A estrutura tributária, argumenta, tem levado as empresas a dimensões extremas. Ou elas são 
grandes, eficientes, monopolistas, têm lucros elevados e condições de pagar todos os impostos, 
ou são pequenas, só sobrevivem na informalidade e estão condenadas a jamais crescer. No meio, 
as empresas médias tentam sobreviver, mas está cada vez mais difícil.  
 
Bodin não foi para o BC - aliás, nega até ter sido convidado - mas sugere que o governo Lula 
introduza em sua proposta de reforma tributária um mecanismo pelo qual as empresas poderão 
debitar do Imposto de Renda devido o que pagaram de PIS-Cofins e CPMF: "Nenhum outro país 
tributa faturamento e transação financeira, são impostos que não têm nenhum sentido e matam o 
sonho de crescimento da média empresa", afirma. Amigo de Pedro Malan - os dois foram juntos 
para o Conselho Administrativo do Unibanco - e Armínio Fraga, Pedro Bodin elogia a atuação do 
Ministério da Fazenda e do Banco Central na condução da atual política macroeconômica. Lembra 
que, nos últimos oito anos, o Brasil conseguiu vencer a inflação, equilibrou as contas externas, 
dentro de um ou dois anos conseguirá ter taxas de juros baixas como as do México, mas restará a 
anomalia da elevada carga tributária, que faz o Estado apropriar-se de 36% da renda do País. A 
seguir, os principais trechos da entrevista.  
 
Estado - O que o sr. quer dizer com favelização das empresas?  
 
Pedro Bodin - Outro dia, depois de muitos anos, voltei a Petrópolis (RJ), cidade onde passava as 
férias na adolescência. Andei por várias ruas que conhecia do passado e vi uma cidade mudada, 
aparência de uma grande favela próspera, casas inacabadas, paredes não pintadas, laje à espera 
do dinheiro sobrar para fazer o andar de cima. Mas, ao ver as fábricas, a diferença era ainda 
maior. Antes arrumadinhas, pintadas, funcionários de uniforme, a sirene marcando a entrada, 
nada disto tem mais. Aí pensei, afinal o que está acontecendo com a nossa empresa média? 
Principalmente a de setores competitivos, como o têxtil, que tem uma margem de lucro pequena, 
imposta pela concorrência, inclusive externa.  
 
Estado - Por que a empresa brasileira virou favela?  
 
Bodin - Acontece que no Brasil tributa-se mais a receita e o faturamento do que a renda e o valor 
adicionado. Este é um coquetel mortal para a empresa média do setor competitivo, porque ela 
não tem a invisibilidade de uma pequena empresa. E, se é visível, não pode ser informal, tem que 
assinar a carteira dos funcionários e recolher impostos. Já uma empresa de fundo de quintal 
surge, desaparece e pode ser informal, porque não tem intenção de crescer. A média não, já foi 
pequena, virou média e para ficar maior precisa ter visibilidade, boa imagem  
 
 



Estado - O que há de errado na estrutura tributária?  
 
Bodin - É que nossa estrutura tributária está levando a dimensão das empresas para os extremos. 
Ou há empresas grandes, eficientes, modernas, que investem em setores monopolistas ou 
oligopolistas, têm margens de lucro elevadas e conseguem pagar essa tributação maluca que taxa 
5% sobre a receita, ou há empresas pequenas na informalidade. Se a empresa tem margem de 
40%, pode pagar os 5% e ainda fica com lucro razoável. Mas se a margem é 6%, como vai pagar 
5% sobre o faturamento? Não dá. Aí as empresas vão para os extremos. Daí a analogia que fiz 
com a arquitetura: ou a empresa é grande ou vamos para o barraco próspero. E quanto vale o 
barraco? Muito pouco porque a posse daquele terreno é interrogação. O setor informal prolifera 
porque leva vantagem na concorrência ao não pagar impostos. Mas, ao mesmo tempo, seu futuro 
está comprometido, é como se o informal fosse condenado a sempre ser pequeno, nunca crescer.  
 
Estado - Como isso funciona em outros países?  
 
Bodin - Vejamos os Estados Unidos. Dois sujeitos pensam uma empresa chamada Microsoft, que 
já foi mínima, se tornou média e hoje é esta gigante. Outro exemplo interessante é da também 
americana Amazon, que começou vendendo livros pela Internet e hoje vende tudo. Em 1995, 
quando foi criada, faturou US$ 500 mil, em 2000 saltou para US$ 2,76 bilhões e, no ano passado, 
fechou em US$ 3,92 bilhões. Detalhe: só este ano ela espera dar lucro e até hoje acumulou 
prejuízo de US$ 3 bilhões. Apesar disso, vale em bolsa quase US$ 14 bilhões. Vale mais do que o 
Itaú, Bradesco. E quanto ela pagou de impostos nos EUA? Zero, porque só deu prejuízo até hoje. 
Quanto teria pago de impostos se tivesse surgido no Brasil? Só de PIS-Cofins, 4,65% sobre o 
faturamento. Como ela faturou US$ 13,3 bilhões desde a fundação até hoje, teria pago US$ 620 
milhões de imposto. Óbvio, no Brasil não haveria essa empresa.  
 
Estado - Isso leva as empresas a morrerem cedo?  
 
Bodin - Uma empresa nova que surge com uma idéia revolucionária, investe, tem prejuízo, e 
durante algum tempo sua despesa com investimento deveria ser debitada da receita para efeito 
de imposto. Nos EUA ela não paga imposto enquanto tiver prejuízo e se gera lucro paga 35% de 
Imposto de Renda sobre o lucro, como qualquer empresa saudável faz. Mas aqui não, teria de 
começar a pagar uma tributação enorme antes de começar a dar lucro. Estamos abusando da 
tributação.  
 
Estado - Não há no mundo experiências de tributar receita da empresa?  
 
Bodin - No mundo normalmente se tributa renda e valor adicionado. Renda é lucro e valor 
adicionado é tudo o que a empresa agrega ao produto que comprou e vende depois por preço 
maior. Aqui não, pagamos todos esses impostos em cascata. Se eu tiver um lucro e paguei 40% 
de imposto, fiquei com 60%. Não é ruim se meu vizinho informal não paga este mesmo imposto. 
Significa que eu fiquei com menos e ele com mais lucro. Mas se o imposto é sobre faturamento e 
ele não paga, posso ter prejuízo e ele lucro. Por isso a empresa média não consegue competir 
com a multidão de empresas pequenininhas que estão no setor informal. Ela ficou no tamanho 
errado. Nunca poderá sonhar em crescer.  
 
Estado - Como, então, corrigir essa distorção? Eliminando-se o PIS-Cofins?  
 
Bodin - Como é muito difícil abrir mão da tributação sobre faturamento, porque o Estado arrecada 
muito, a idéia é a empresa pagar estes impostos que só existem no Brasil (PIS-Cofins e CPMF) 
mas como antecipação de algum imposto que faça sentido. Ou seja, a empresa poderia abatê-los 
de seu Imposto de Renda devido. Talvez não dê para fazer 100% no primeiro instante, mas é 
preciso fazer gradualmente, e começar deduzindo uma parte desses tributos de outros impostos. 
Em outras palavras, se a empresa pagou R$ 1 milhão de PIS-Cofins, R$ 200 mil da CPMF e tem 



R$ 10 milhões de Imposto de Renda a pagar, ela vai abater R$ 1,2 milhão dos R$ 10 milhões. Se 
não for possível debitar tudo num primeiro momento, introduz-se a prática aos poucos.  
 
Estado - E como fica o outro imposto que faz sentido, o de valor adicionado?  
 
Bodin - Aí o problema é que ele equivale hoje ao ICMS, que vai para Estados e municípios, 
enquanto os impostos sobre receita são do governo federal. Portanto, não dá para abater daí.  
 
Estado - Depois de cinco meses de governo Lula, como o sr. avalia a conjuntura econômica?  
 
Bodin - Veja, há anos acompanho a última página do The Economist com estatísticas econômicas 
de diversos países e vejo que nossas diferenças em relação a outros países tem mudado ao longo 
dos anos. De inflação, taxa de crescimento, juros, déficit em conta corrente, desemprego, o que 
diferenciava o Brasil dos demais, em 1993, era a inflação, aliás, um processo de quase 
hiperinflação. Com o Plano Real, em 1994, a inflação normalizou, mas permaneceram anômalos o 
déficit em conta corrente como proporção do PIB, o maior do mundo, e a taxa de juros real. Hoje 
nossa conta corrente é normal e completamente financiável. Podia até ser maior, mas é bom ter 
essa margem de segurança, porque o capital, de fato, é volátil e tende a financiar aquele que não 
precisa. E enquanto o Brasil não se tornar um investment grade, que deveria ser um objetivo de 
política econômica, nosso déficit em conta corrente deve ser menor do que poderia ser.  
 
Estado - Mas ainda está muito longe este momento....  
 
Bodin - A Austrália, por exemplo, tem um déficit em conta corrente de uns 5% do PIB, mas como 
é investment grade consegue emitir papéis com prazo de 10 anos e na própria moeda. Sempre 
que há um choque adverso ela se endivida e no choque favorável ela reduz endividamento. Quem 
não é investment grade não consegue isso. Quando tudo está bem jorra capital, mas se há um 
choque desfavorável o capital se retrai. Então a conta capital tende a aumentar a recessão.  
 
Estado - E a taxa de juros?  
 
Bodin - Felizmente estamos no início de um processo em que, dentro de um ou dois anos, 
teremos uma taxa de juros normal.  
 
Estado - O que o leva a acreditar nisso?  
 
Bodin - Primeiro: como o câmbio é flutuante, a taxa de juros deixou de fazer o papel de ajuste 
nas contas externas, que fez na época do câmbio fixo. Dois: há políticas fiscais responsáveis. 
Três: estamos à beira de uma queda expressiva no risco país, porque houve uma troca de 
governo e a política macroeconômica não mudou. No fundo a macroeconomia tem que sair das 
manchetes. Quem quer avançar nas reformas sociais, não pode ficar discutindo macroeconomia o 
tempo todo. Antes havia uma onda inflacionária decorrente da forte desvalorização cambial do 
ano passado e temores diversos, que acabaram se tornando infundados. Pois bem, passou isto, 
assumiu um governo firmemente preocupado com o manejo das contas públicas e que até 
aumentou o superávit primário. A expectativa de inflação está controlada e estamos no começo 
de um processo de queda da taxa de juros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estado - Então já é hora de baixar a taxa Selic?  
 
Bodin - O Banco Central sempre tende a ser mais conservador do que o mais conservador. Mas 
sobre o que acontecerá não tenho dúvida nenhuma. Aliás, com taxa de 26,5% ninguém está 
satisfeito. Alguém pode estar satisfeito com a quimioterapia? O movimento dos juros é 
inequivocamente para baixo. Foi um tratamento que deu certo, porque conseguiu reverter 
expectativas de inflação extremamente elevadas, num país que tem memória recente de 
indexação. A queda de juros se dará porque a inflação já deu a virada, no mês que vem será 
menor do que este mês, e este já foi menor do que o anterior.  
 
Estado - Então não há inércia na inflação?  
 
Bodin - Ainda há alguma coisa porque os preços públicos ainda sobem, as tarifas estão sendo 
reajustadas, temos mais inércia do que outros países. Na economia americana, por exemplo, há 
uma tremenda desvalorização do dólar frente ao euro e o impacto sobre a inflação é muito menor 
do que o que ocorre no Brasil. Mas não somos mais aquele país em que tudo era inércia. Nossa 
taxa de juros deixará de ser diferente naquela página do The Economist.  
 
Estado - E o que vai restar de anormal no Brasil?  
 
Bodin - É o nível de tributação como proporção do PIB. O nosso está ficando fora do esquadro. E 
não adianta comparar o Brasil com Finlândia, Alemanha ou Suécia. Precisamos comparar com 
México, Argentina, que são emergentes como nós. Na Suécia, um cidadão de 60 anos que se 
aposentou, tem garantida a assistência médica, manda o filho estudar na universidade, não muda 
o padrão de vida. Aqui ele pára de trabalhar, não tem mais dinheiro e vai morar debaixo da 
ponte. Na comparação com outros emergentes constatamos que, enquanto o Brasil arrecada em 
impostos 36% do PIB, Argentina e México arrecadam menos de 20%.  
 
Estado - O sr. considera que o Ministério da Fazenda e o Banco Central têm conduzido bem a 
macroeconomia. O sr. faria o mesmo ou algo diferente?  
 
Bodin - O que aconteceu no Brasil foi é uma demonstração enorme de maturidade de um país. Há 
certas coisas que são relativamente consensos e o manejo conservador das contas públicas é 
uma. Afinal, não tem ninguém dizendo: olha, esse negócio de relação entre déficit e inflação é 
uma balela, não existe, pau na máquina. Não, o novo governo parece querer tirar a 
macroeconomia das manchetes de jornais. E como fazer isto? Sendo ultraconservador no manejo 
das contas públicas.  
 
Estado - O sr. tinha dúvida de que a condução seria essa?  
 
Bodin - Dúvida, dúvida todo mundo tinha. Mas todas as demonstrações, todas as políticas que 
estão sendo adotadas são nesta direção.  
 
Estado - Então não foi este o motivo que o levou a não aceitar a presidência do Banco Central?  
 
Bodin - Não, não tem nada a ver com isto.  
 
Estado - Tem a ver com que, então?  
 
Bodin - Não chegou a haver convite. A pessoa que poderia convidar seria o ministro da Fazenda. 
O importante é que estão conseguindo vencer a briga contra a inflação e agora vão reduzir os 
juros.  
 
 
 



Estado - O que o sr. achou da escolha de Henrique Meirelles?  
 
Bodin - Quando ele foi escolhido, os investidores ainda faziam uma imagem conflitante do 
presidente eleito. Aí o presidente põe no BC um homem que fez carreira no setor privado, em 
banco estrangeiro e lidou com a situação maluca da Argentina, na posição de credor. E por onde 
passou soube montar boas equipes, como a que está no BC. Essa mensagem sinalizou que se 
tratava de um governo de uma seriedade inatacável. Se assim não fosse, o presidente do BC 
deveria ser um funcionário público de esquerda ligado à CUT. E não foi.  
 
Estado - Nesta semana o mercado passou a apostar numa queda da taxa Selic para 20% no final 
do ano. O sr. acha isto possível?  
 
Bodin - Não é um número fora de propósito. Pelo contrário, poderá até ser menos do que isto. 
 
Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 8 jun. 2003. 


