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SUGESTÃO PARA DILMA – META TRIBUTÁRIA

Não me lembro de que algum Presidente da República tenha reconhecido, de forma
explícita, que a carga de impostos é muito elevada no Brasil. Dilma Roussef não somente
reconhece que a carga tributária é elevada demais, como afirma que irá reduzi-la.

Essa postura da Presidente da República parece ter sido amadurecida após a reunião
com lideres empresariais, no Palácio do Planalto, há dias atrás, quando Dilma os
conclamou a aumentar os investimos e deles ouviu, dentre outras considerações, que a
excessiva carga tributária constitui-se em um dos mais importantes componentes do “custo
Brasil” a travar nosso potencial de crescimento.

Diante disso, ocorre-nos apresentar uma sugestão à Presidente Dilma: instituir METAS
TRIBUTÁRIAS.

Já temos metas inflacionárias e metas para o superávit primário, que são de grande
ajuda para balizar a execução das políticas monetária e fiscal.

Estamos convencidos de que a fixação de METAS TRIBUTÁRIAS poderia representar
uma verdadeira revolução nos rumos da economia brasileira.

Vale lembrar que a carga tributária brasileira elevou-se, desde o lançamento do Plano
Real, em 1994/5, de forma persistente, saindo do patamar de 25,3 % do PIB em 1993,
para os atuais 35,5% (estimativa para 2011). Para termos uma idéia do que isso representa,
basta lembrar que 10 pontos de percentagem (que foi o aumento da carga tributária nos
últimos 18 anos) do PIB equivalem, hoje, a aproximadamente 400 bilhões de reais (já que
o PIB ficou pouco acima de R$ 4 trilhões em 2011). O que o brasileiro paga de “imposto
a mais” do que estaria pagando (caso a carga tributária ficasse no mesmo nível de antes
do Plano Real), “por ano”, daria para construir 10 projetos de trem-bala, por ano! Daria
para construir 400 mega-estádios de futebol, por ano, ou seja, mais de um por dia!

É claro que ninguém de bom senso irá sugerir que se reduza a carga tributária, em dez
pontos de percentagem, em curto espaço de tempo. Isso, na prática, seria impossível.

Mas uma redução de meio ponto por ano, por exemplo, nos parece perfeitamente viável.
Depende apenas de vontade política.



No primeiro ano do Governo Dilma Roussef a carga tributária foi de 35,5% do PIB.

Uma idéia seria fixar, como meta, uma redução, ano a ano, de meio ponto de
percentagem. Ao final de seu mandato, a carga tributária estaria em 34% do PIB.

Seria uma carga de impostos ainda muito elevada. Mas o importante seria apontar uma
nova tendência. Se antes a carga tributária tinha tendência de alta, agora a nova
tendência passaria a ser de baixa.

Seria uma sinalização importante de combate ao “custo Brasil”.

Caso seja adotada pelo Governo Dilma, é possível que o próximo mandatário (a), seja
ele (a) quem for, mantenha METAS TRIBUTÁRIAS em queda. Assim como a carga
tributária cresceu 10 pontos em 18 anos, poderia cair de cinco a dez pontos em 10 ou
quinze anos.

Seria um grande indutor da racionalização dos gastos públicos.

Seria um indutor de racionalização do sistema tributário. Na prática, poderia ocorrer
uma verdadeira reforma tributária, sem que o termo fosse sequer mencionado.

Também ajudaria a controlar a inflação.

Ao lado da melhoria na educação e da melhoria da infra-estrutura, bem como da
execução de uma política cambial com visão de longo prazo, a redução da carga
tributária poderia contribuir decisivamente para “turbinar” nosso potencial de crescimento.



Brasil - Indicadores Selecionados
2012 2013

estimativa projeção

1.  População (Milhões de habitantes) (1) 187,6 189,0 191,1 192,8 194,5 196,2
2.  PIB (US$ bilhões) (PPP) 1860,0 1900 2050,0 2060,0 2120,0 2165,0
3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 9915 10050 10460 10645,0 10930,0 11235,0
4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 3032 3239 3770 4143,0 4440,0 4850,0
5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1491 1420 2140,0 2482,0 2600,0 2780,0
6.  PIB - Crescimento (% a.a.) 5,2 - 0,6 7,5 2,7 3,3 4,1
    - Indústria 4,1 -6,4 10,4 1,6 3,0 4,0
    - Agropecuária 6,1 -4,6 6,3 3,9 4,0 4,2
    - Serviços 4,9 2,2 5,5 2,7 3,8 4,3
7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 5,9 4,3 5,9 6,5 5,2 5,3
8. Inflação (% a. a. - IGPM) 9,8 -1,7 11,3 5,1 4,7 5,0
9.  Taxa média de desemprego (%) 8,1 8,1 6,5 5,9 6,0 6,0
10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 13,75 8,75 10,75 11,00 9,00 9,00
11.  Taxa real de juros (% a.a.) 7,2 4,5 4,0 4,1 4,5 4,0
12.  Taxa de Investimento 19,1 16,9 18,4 19,0 19,0 19,5
13.  Exportações (US$ bilhões) 197,9 153,0 201,9 256,0 267,0 278,0
14. Importações (US$ bilhões) 173,2 127,6 181,6 226,2 248,0 262,0
15. Balança comercial (US$ bilhões) 24,7 25,4 20,2 29,8 19,0 16,0
16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -28,3 -24,3 -47,3 -52,6 -67,0 -69,0
17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,8 -1,6 -2,2 -2,1 -2,5 -2,5
18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 45,1 25,9 48,5 66,7 54,0 56,0
19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 206,8 239,0 288,6 352,0 360,0 365,0
20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -27,7 -61,2 -50,0 -75,0 -70,0 -70,0
21. Dívida externa total líquida/exportações -0,1 -0,4 -0,3 -0,4 -0,3 -0,3
22. Taxa de Câmbio final de período (R$/US$) 2,35 1,74 1,67 1,87 2,00 2,05
23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) 32,0 -26,0 -4,0 12,0 7,0 2,5
24. Déficit Público Nominal (% PIB) 2,0 3,3 2,5 2,6 2,5 2,3
      Governo Federal 0,9 3,4 1,2 2,1 ... ...
      Governos Estaduais e Municipais 1,2 -0,1 1,3 0,5 ... ...
      Empresas Estatais -0,1 0,0 8,0 ... ...
25. Dívida Pública Líquida (US$ bilhões) 490,9 773,2 883,7 852,0 845,0 875,0
26. Dívida Pública Líquida/PIB (%) 38,8 42,1 39,1 36,5 36,3 35,5
27. Dívida Pública Líquida (R$ bilhões) 1153,6 1362,7 1475,8 1508,5 1605,0 1740,0
28. Carga Tributária (% do PIB) 34,9 34,3 35,0 35,5 35,5 35,5

29. Juros/PIB (%)(**) 5,6 5,4 5,4 5,7 5,4 5,3
30. Supermercados - Vendas Reais (%) 9,0 5,5 4,2 3,7 3,8 4,0

Fonte dos dados observados: IBGE, Banco Central, FGV, BNDES, IPEA; SECEX e ABRAS.
(1) Estimativa sujeita a alteração
(*) Calculado pelo Banco Mundial, utilizando o critério de Paridade de Poder de Compra (PPP) .
(**) Juros nominais 
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