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Aloísio Araújo: criação do IVA federal já
seria um grande avanço para reduzir a
complexidade tributária

26/08/2019 - 05:00

País tem 'chance única' de reduzir carga, diz
economista

Por Bruno Villas Bôas

Os superávits a serem gerados pelo país com a reforma da Previdência e com o
teto dos gastos podem ser usados para viabilizar a redução da carga tributária
brasileira. Essa "chance única" é defendida pelo economista Aloísio Araújo,
para quem existe espaço para reduzir o peso dos tributos dos atuais 33% do
PIB para algo inferior a 30%, média dos pares internacionais.

Professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getulio
Vargas e do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) há mais de 20
anos, o economista diz que o governo deve passar a registrar superávits em
2022, quando será possível iniciar o processo de redução da carga tributária. O ritmo dependerá, porém, da disposição
política do governo.

"Precisamos ter a ambição de aproveitar a disponibilidade de recursos e ter uma carga tributária menor. O Brasil depois de
muitos anos tem um momento mais liberal e dentro disso essa redução tem que ser colocada", diz o economista, que tem
sido um dos interlocutores frequentes do ministro da Economia, Paulo Guedes.

"Não seria uma atitude voluntarista [do governo]. Se você tiver uma atitude voluntarista com déficit grande e situação
previdenciária incontrolável, não se sustenta. Mas a reforma e o teto dos gastos são uma realidade. Por que precisamos
ficar fora de linha de outros países do mundo? Mesmo na América Latina a carga tributária é menor que a brasileira", diz
Araújo.

A carga tributária brasileira estava na faixa de 26% do PIB em 1996 e saltou para 33% no período de 1996 a 2005. Desde
então, o peso dos impostos estabilizou-se na faixa de 32% a 33%. Essa carga tributária é inferior nos Estados Unidos, de
26% a 27% do Produto Interno Bruto (PIB). E maior em parte dos países da Europa, de até 40%. Países de renda média
como o Brasil, porém, o peso estaria abaixo de 30%.

A carga tributária é menor que a da Europa, mas países de renda média tributam em torno de 30% do
PIB

Como exemplo de redução de tributos, o economista aponta para os impostos sobre a folha salarial, que são "um dos piores
impostos que existem". Segundo ele, os impostos sobre a folha superam 40% no país. Recentemente, o governo dos EUA
sinalizou para a redução temporariamente de tributos sobre a folha para impulsionar a economia americana. Por lá, o peso
é de 6%.

Araújo acrescenta que a queda da taxa básica de juros, a Selic também pode contribuir para a redução da carga tributária,
uma vez que diminui o custo do pagamento dos encargos da dívida. Em julho, o Comitê de Política Monetária (Copom)
decidiu por unanimidade cortar a Selic em 0,5 ponto percentual, para 5,50% ao ano, o menor nível registrado pelo Banco
Central.
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O economista evita detalhar suas reuniões com Guedes, mas revela-se um entusiasta de Jair Bolsonaro (PSL) no campo
econômico. "Administração econômica está sendo bem sucedida. Foi feita a reforma da Previdência e outras estão sendo
enviadas", disse Araújo, que prefere não comentar o desempenho do governo em outros campos. "Não estão entre as
minhas especialidades", completou.

O economista diz que a próxima grande reforma necessária é a tributária. Ele reconhece que a unificação de tributos das
três esferas de governo - municipal, estadual e federal - será de difícil amarração política. Araújo acredita, porém, que a
criação de um Imposto sobre o Valor Agregado (IVA) federal já seria um grande avanço para reduzir a complexidade
tributária.

"Quem se beneficia mais a reforma tributária é a indústria. Ela tem uma cadeia mais longa, com mais interações. O setor
automotivo é um exemplo. É um setor que tem milhares de peças, o que gera maior complexidade de impostos. Se limpar
isso, se limpar os impostos federais, tem benefícios imensos", afirma.

A redução do peso dos tributos e a aprovação da reforma tributária permitiria, na avaliação de Araújo, retirar o Brasil das
últimas posições do ranking global de pagamentos de impostos do Doing Business, pesquisa anual do Banco Mundial. O
país ocupa o 183º lugar nessa lista, que inclui mais 189 países.


