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O brasileiro trabalha em média cinco meses e meio por ano só para pagar impostos 
e juros cobrados nas várias modalidades de crédito ao consumo. Levantamento 
feito a pedido do Estado mostra que hoje é necessário trabalhar 167 dias por ano 
para pagar o Fisco e as instituições financeiras - número maior que o apontado nos 
últimos estudos, de 155 dias em média. 
 
São 142 dias só para pagar impostos e contribuições cobradas pelos governos 
federais, estaduais e municipais no ano passado, segundo estimativas dos 
economistas José Roberto Afonso e Beatriz Barbosa Meirelles. É como se cada 
contribuinte tivesse pago R$ 4,16 mil de tributos em 2005, tomando como base a 
arrecadação per capita. No total, a sociedade transferiu para os cofres do governo 
R$ 754,4 bilhões, valor correspondente 38,9% do Produto Interno Bruto (PIB) - 
número recorde. 
 
Já os cálculos referentes aos juros mostram que o consumidor gasta 25 dias do seu 
salário para pagar os encargos devidos a bancos e financeiras. O levantamento 
feito pela Consultoria Partner considerou os dados fechados de crédito ao consumo 
até fevereiro deste ano e constatou um aumento de três dias no comprometimento 
da renda, comparado a março de 2005. 
 
De acordo com o estudo, apesar da alta do salário médio (R$ 932,90) e da queda 
da taxa de juros, a quantidade de dias comprometidos subiu por causa do aumento 
da demanda do crédito ao consumo, que foi de R$ 124,2 bilhões para R$ 162,6 
bilhões. 
 
Segundo dados da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração 
e Contabilidade (Anefac), o juro médio das diversas modalidades de crédito para 
pessoa física estava em 7,54% ao mês em março. Se anualizada, a taxa sobe para 
139,24%. Para pessoa jurídica, a média está em 4,44% ao mês ou 68,42% ao ano. 
 
Na avaliação do vice-presidente da entidade, Miguel José Ribeiro de Oliveira, apesar 
das quedas promovidas nos últimos meses por causa da redução da taxa Selic, os 
juros se encontram em níveis elevados no País, seja pelo baixo volume de crédito 
disponível (em torno de 31,3% do PIB quando a média internacional passa de 
100%) ou pelos custos que incidem sobre as taxas, como impostos e inadimplência. 
 
"Os juros altos podem controlar a inflação e atrair investidores do mercado 
financeiro, mas agravam as despesas do setor público, afetam a carga tributária e 
desestimulam o crescimento da economia", argumenta o diretor do Instituto de 
Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), Júlio Sérgio Gomes de Almeida. 
 
Para especialistas, a combinação de juros altos e carga tributária exorbitante pode 
ser um veneno para o desenvolvimento econômico de um País. Juntos, os dois 
componentes são inibidores de investimentos produtivos e limitadores do 
crescimento. O grande problema é que o Brasil está no topo do ranking nesses dois 
quesitos. 
 
Leia mais 
 
Imposto recai mais sobre a produção  
 
Em países desenvolvidos, renda e propriedade pagam mais tributos  
 



Além de ter a maior taxa de juros do mundo (16,5% ao ano), o Brasil também tem 
uma das maiores cargas tributárias do planeta. E, dos 38% de carga, mais de 24 
pontos porcentuais incidem sobre a produção. 
 
Segundo o presidente do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (Etco), Emerson 
Kapaz, nos países desenvolvidos ocorre o contrário: o governo opta por tributar 
mais propriedade e renda, diz ele. "Nos Estados Unidos, apenas 8% da carga 
tributária (30%) incide sobre a produção; no Canadá, 11% de uma carga de 36%; 
e na Austrália, 8,9% de uma carga de 32%." 
 
Para o ex-ministro da Fazenda Mailson da Nóbrega, sócio da Tendências 
Consultoria, esse sistema é injusto, caótico e conspira contra o crescimento da 
economia do País. "No Brasil, o sistema tributário tira o dinheiro dos pobres e dá 
para os ricos. Na compra de um pãozinho, por exemplo, o pobre paga o mesmo 
ICMS que o rico. Uma distorção." O certo, diz ele, seria tributar os setores mais 
favorecidos com Imposto de Renda e imposto sobre propriedade e renda. 
 
O diretor titular do departamento de pesquisas e estudos econômicos da Federação 
das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Paulo Francini, destaca que há países com 
carga tributária até maior que a do Brasil, em torno de 40%. "A diferença é que lá 
a população tem educação, saúde e segurança de graça, ao contrário do que ocorre 
aqui. O governo gasta demais e não devolve para o cidadão, em forma de serviços 
públicos, os impostos pagos." 
 
Os dois problema brasileiros - carga tributária e juros altos - têm a mesma origem, 
que é o elevado nível dos gastos, afirma Mailson. Segundo ele, hoje o setor público 
gasta 40% do PIB - nível de país nórdico. "Desse total, 33% referem-se às 
despesas rígidas, aquelas que não se pode cortar, como é o caso de juros e 
previdência". 
 
Segundo o ex-ministro da Fazenda, o gasto da previdência é 13% do PIB, o dobro 
da média mundial. "Mas baixar o gasto não é uma tarefa tão simples, requer uma 
reforma profunda, especialmente na Previdência Social." Ele adverte, no entanto, 
que isso não produz resultado a curto prazo. 
 
Leia mais 
 
Falta de retorno é maior queixa  
 
Contribuinte paga imposto alto e recebe pouco em troca  
 
São raros os consumidores que calculam na ponta do lápis quanto pagam em 
impostos e juros no seu dia-a-dia. Mas quase todos concordam num ponto: esses 
encargos são muito elevados e, no caso dos impostos, o pior é que não há retorno. 
 
A consultora Marcia Silva Vieira, por exemplo, costuma usar o cheque especial 
apenas por alguns dias no mês por descasamento entre o recebimento de seus 
benefícios e o vencimento de algumas contas. Mas, apesar de ser pequeno o tempo 
de uso no mês, ela diz que os juros são absurdamente altos. 
 
Mas o que deixa a consultora mais indignada é a quantidade de impostos que o 
governo cobra. Ela calcula que todo mês pelo menos 20% de sua renda é 
transferida para o Fisco. "É um absurdo, pois não tenho nenhum benefício em 
troca." 
 
Além de pagar os impostos, a contribuinte paga convênio médico, faculdade 
privada, previdência particular e alguns seguros para proteger seus bens, já que o 



governo também não consegue oferecer segurança adequada à população. "Pago 
quase uma fortuna e não uso nada, pois os serviços oferecidos não têm nenhuma 
qualidade. É uma afronta à dignidade do brasileiro." 
 
Outra contribuinte indignada com a falta de retorno dos impostos pagos ao governo 
é a analista Cintia Watai. "Estaria feliz se os serviços públicos funcionassem 
direitinho. Teria o maior prazer em pagar." Segundo ela, além do Imposto de 
Renda abocanhar 27,5% do salário, todos os serviços têm de ser particulares, e 
custam caro. "Se tivesse algum retorno sobraria até para praticar o lado social. Se 
os impostos não fossem tão altos, poderia ajudar uma instituição."  
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 abr. 2006. Economia. p. B1 e B4. 
 


