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Um manicômio 
tributário 

chamado Brasil

Das várias reformas 
que o Brasil precisa 
para se desenvolver e 
propiciar uma vida 
digna aos seus 213 
milhões de habitantes, 
talvez a mais urgente 
seja a tributária

Isso porque, ao optar por 
tributar fortemente o con-
sumo, e não a renda/capital, 

o país escolheu o caminho 
errado. Essa sinuosa estrada 
arrecadadora não é nada segu-
ra e sacrifica o bolso dos mais 
pobres. Representa a acelera-
ção das desigualdades ladeira 
abaixo. Hoje a tributação sobre 
o consumo responde por 41% 
a 44% do total da arrecadação 
tributária. Praticamente meta-
de disso advém da tributação 
sobre a renda: de 21% a 23%. 

Nos Estados Unidos, a maior 
economia do mundo, ocorre 
exatamente o inverso: a tribu-
tação sobre a renda responde 
por 44% da arrecadação total 
e apenas 18% são resultado 
do consumo. No Japão, essa 
relação é de 49% para 19%. 
Outros países de economia 
forte também adotam tribu-
tação maior sobre a renda do 
que sobre o consumo, como 
Holanda, Reino Unido, Itália e 
Canadá. Esta é uma das origens 
do aprofundamento das desi-
gualdades sociais brasileiras, 
uma verdadeira fábrica de 
pobreza. 

Basta conferir a incidência 
de tributos em alguns gêne-
ros de produtos de primeira 
necessidade: 24,02% na água 
encanada tratada por conces-
sionária, 48,28% na energia 
elétrica, 30,15% na linha de 
telefone celular, 22,79% no 
óleo comestível, 26,80% na 
carne de frango, 16,30% no 
macarrão. Uma geladeira tem 
46,21% em impostos no preço 
final. Uma vassoura, 34,27%.

Programas de distribuição 
de vale-gás e de absorvente 
higiênico não seriam neces-
sários se o governo federal 
simplesmente reduzisse os 
tributos sobre esses produtos 
– hoje de 34,04% e 34,48%, 
respectivamente -, tornando
-os mais acessíveis à população 
de baixa renda. O atual sistema 
tributário, injusto e regressivo, 
é responsável – juntamente 
com outras causas – pela situ-
ação de penúria da maioria da 

população brasileira. 
Como exemplo, um trabalha-

dor com remuneração mensal 
de dois salários-mínimos, de-
volve todo mês aos governos 
federal, estadual e municipal 
no mínimo R$ 386,82 em tri-
butos. Esse cálculo envolve 
as alíquotas sobre água, ener-
gia elétrica, gás de cozinha, 
alimentação básica, telefone 
celular, produtos de higiene 
e limpeza, vestuário, material 
escolar e medicamentos. Nesse 
cálculo básico, 28,27% dos ren-
dimentos desse trabalhador 
vão, compulsoriamente, para 
os cofres públicos.

Essa carga tributária é um 
fardo pesado para o trabalha-
dor carregar. Em 2020, o total 
de impostos pagos anualmente 
por um brasileiro correspondia 
ao rendimento de 151 dias de 
seu trabalho. O que significa 
dizer que nossos cidadãos tra-
balham cinco dos 12 meses do 
ano apenas para pagar impos-
tos. É preciso rever também a 
questão dos gastos tributários, 
que somam nada menos do 
que 15% do total arrecadado. 
Somente os gastos tributários 
da União representam 3,91% 
do PIB nacional.

Como agravante, temos a 
irresponsabilidade na con-
cessão de benefícios fiscais, 
com muita generosidade e 
sem prazo determinado, sem 
regressividade ao longo do 
tempo e sem nenhum meca-
nismo de avaliação prática que 
se tornou comum ao longo do 
tempo, somando, por mais de 
uma década renúncia de R$ 
287 bilhões/ano  pela União 
(Fonte: SRF/LDO’s e CON-
FAZ), e mais R$ 50 bilhões/
ano pelos estados, neste caso, 
o correspondente a 0,72% do 
PIB nacional. 

Tudo isso em tolerado des-
cumprimento à legislação 
brasileira (Constituição de 
1988 e Leis Complementares). 
Esse quadro deixa claro que o 
Brasil se transformou em um 
manicômio tributário. O país 
está preso em sua própria 
camisa-de-força, o que impede 
seu desenvolvimento. E a con-
ta dessa loucura quem paga é 
a população, especialmente a 
mais pobre, justamente a mais 
necessitada.
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selecionados pelo próprio presidente da empresa, o empresário francês 
Philippe de Nicolay Rothschild,  representante de uma das mais tradi-
cionais famílias produtoras de vinhos do mundo. A campanha não foi 
pensada apenas para ficar no ar um único dia. A ideia é dar destaque 
a uma seleção especialíssima de rótulos durante o mês todo, para que 
as pessoas possam comprar vinhos inusitados ao seu consumo diário. 
Além de abastecer a adega de casa e já preparar o estoque particular 
para as festas de final de ano, essa é sempre uma boa oportunidade para 
presentear. Confira em: (www.edega.com.br).

E - Alavancando o Negócio
Já imaginou ver a história de sucesso do seu negócio contada pela mídia 
digital? E ter a divulgação gratuita da sua empresa nas telas espalhadas 
por mais de 100 cidades? Pois essa é a proposta do Concurso Cultural 
Empreendedor24Horas, lançado pelo Mídia Banco24Horas, da TecBan, 
presente em cerca de 2,4 mil caixas eletrônicos do Banco24Horas. A 
iniciativa objetiva ajudar aos empreendedores premiados a dar mais 
visibilidade aos seus negócios. Serão escolhidas as quatro melhores his-
tórias. O interessado deverá enviar sua história de sucesso e responder 
à pergunta: “Como o Mídia Banco24 Horas pode ajudar a alavancar o 
seu negócio?”, por vídeo ou áudio de dois minutos ou texto de até 1.200 
caracteres, para o site (https://www.empreendedor24horas.com.br/) ou 
WhatsApp (11) 94811-8512. 

F - Vem pra Foz!
O Natal de Águas e Luzes de Foz do Iguaçu começa a ganhar forma 
na Praça da Paz, na região central da cidade. Os preparativos para a 
programação, que vai de 1º de dezembro a 5 de janeiro, somando 35 
dias, começaram há alguns dias. As estruturas já chamam a atenção de 
quem passa pelo local, que terá muitas luzes, árvores coloridas e o “Vale 
da Borboletas”, um cartão-postal para fotos e selfies para moradores 
e visitantes da cidade. O evento pretende transformar a fronteira do 
Brasil com o Paraguai e Argentina em destino internacional de festa 
natalina. Segundo os organizadores do espetáculo, esse é só o começo 
da magia de uma festa natalina que vai deixar o Destino Iguaçu ainda 
mais encantador. Fica o convite: “Vem pra Foz, venha sonhar conosco!”. 
Saiba mais em: (www.natalaguaseluzes.com.br). 

G - Telhas Fotovoltaicas
A Eternit acaba de obter aprovação nos testes para registro no 
Inmetro de suas telhas fotovoltaicas de fibrocimento. Os testes da 

A - Contas de Gás 
A Comgás, maior distribuidora de gás natural encanado do país, realiza 
pelo segundo ano consecutivo o Saldão de Dívida, uma oportunidade 
imperdível para seus clientes que desejam regularizar as contas anti-
gas. Os consumidores com débitos em aberto há mais de um ano têm a 
chance única de quitar suas dívidas com descontos progressivos de até 
50%, sem cobrança de juros e multas.   Interessados podem aderir, de 
forma rápida e prática, pelo site  (https://virtual.comgas.com.br/), ou 
pelo  whatsapp: (11) 3325-0197. São descontos de até 50%, sem multas e 
juros adicionais e o boleto poderá ser pago utilizando a facilidade do PIX.

B - Capacitação Profissional 
O Apto, plataforma que anuncia imóveis novos em fase de lançamento, 
em construção ou prontos para morar, está desenvolvendo o Summer 
Experience, um programa de treinamento presencial e gratuito de curta 
duração para quem tem interesse em ganhar experiência profissional 
na startup, que está tornando o mercado imobiliário mais eficiente. O 
evento ocorre durante os meses de férias,  dezembro a fevereiro. Os 
selecionados terão a oportunidade de participar de projetos do início 
ao fim, podendo vivenciar rotinas de trabalho, dinâmicas em equipe 
e contato com diversos setores da empresa, além de conhecer mais 
a fundo como é a cultura de inovação em uma startup.  As inscrições 
já estão abertas e podem ser feitas pelo site: (https://apto.vc/summer
-experiencesite).

C - Identidade Digital 
A GlobalSign, Autoridade Certificadora global e provedora líder de so-
luções de assinatura digital, identidade e segurança para IoT, anuncia 
a abertura de um escritório no Brasil, em Belo Horizonte. Conta com 
portfólio completo de serviços, equipado para oferecer uma rápida 
resposta no atendimento realizado em português, com transações em 
Reais, pontos fortes que serão atrativos. O novo escritório permitirá que 
a GlobalSign ofereça suporte completo em soluções de automação de 
certificados, assinaturas digitais, SSL e todas as soluções relacionadas 
à infraestrutura de chave pública e gerenciamento do ciclo de vida do 
certificado, atendendo a todos os requisitos das leis brasileiras. Saiba 
mais: (https://www.globalsign.com/en). 

D - Vinhos Selecionados
O e-commerce e Clube de Vinhos Edega entram na Black Friday. A 
marca oferece até 44% de desconto nos valores de mais de 70 rótulos 

Eternit Solar, desenvolvida desde 2020, foram executados no Insti-
tuto de Energia e Ambiente da USP. Faz parte da linha de produtos 
fotovoltaicos que o grupo vem desenvolvendo, cujo mais recente 
lançamento para o mercado foi a telha de concreto Tégula Solar 
(primeiro modelo fotovoltaico comercializado pela empresa a partir 
de agosto de 2021). Entre as diferenças dos dois modelos, além do 
material, estão o tamanho, o custo e os públicos consumidores. A nova 
linha é esteticamente ondulada (seguindo os padrões das telhas de 
fibrocimento tradicionais), levemente plana no topo das ondulações, 
onde células solares são integradas formando um conjunto único, e 
apresenta dimensão de 2,44 m x 1,10 m. Outras informações: (www.
eternit.com.br).

H - Agronegócio no 4º Conexidades
Teresa Vendramini (Teka), a primeira mulher, em 100 anos, a assu-
mir a presidência da Sociedade Rural Brasileira, estará presente no 
painel do agronegócio, no Conexidades, em Olímpia. Ele pretende 
estimular a mulher empreendedora, pois dos 1979 sindicatos rurais 
espalhados pelo Brasil, apenas 89 mulheres presidem a entidade, 
embora mais de um milhão de negócios rurais sejam geridos por 
mulheres. O painel do agronegócio será na próxima quinta-feira 
(25), no Conexidades,  realizado pela União dos Vereadores do Es-
tado de São Paulo, que acontece entre os dias 23 e 27, no Centro de 
Convenções - Thermas dos Laranjais, em Olímpia. Mais informações: 
(www.conexidades.com.br).

I - Caminhos Empresariais
O Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV EAESP realiza amanhã 
(19), às 14h, um Fórum Empresarial online e gratuito sobre “Caminhos 
empresariais rumo ao Net Zero”, com a participação de Ismael Nobre, 
diretor executivo do Projeto Amazônia 4.0 e Abrão Árabe Neto, vice
-presidente Executivo da Amcham Brasil. O objetivo é debater sobre os 
desafios, oportunidades e inovações para avanço empresarial na agenda 
de clima. O evento também terá a apresentação do framework sobre 
fronteiras para atuação empresarial em mudanças do clima desenvolvido a 
partir de pesquisas, conversas com especialistas e discussão com empre-
sas. Inscrições: (https://evento.fgv.br/forum_iniciativasempresariais/).

J - Venda Direta
A Empresa Gestora de Ativos do Governo (EMGEA), que realiza a 
gestão de bens e direitos provenientes da União e das demais entida-
des integrantes da Administração Pública Federal, disponibiliza para 
venda direta, 420 imóveis com descontos de até 77%. Os ativos podem 
ser adquiridos por venda direta de forma 100% online, dentro do site. 
Estas oportunidades estão distribuídas em várias regiões do Brasil, mas 
predominam nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, com valores a 
partir de R$4.508,93, entre casas, apartamentos e lotes. Também, será 
realizado no dia 26, o Blackout Day, que terá preços jamais vistos nessas 
unidades, com ofertas especiais a partir de R$2.459,42 e descontos de 
até 87%. Mais informações em: (www.emgeaimoveis.com.br). 

As novidades ainda 
não têm data para 
entrar em vigor. Se-

gundo ele, o Pix ainda não 
atingiu todo o potencial. 
“O uso do QR Code [Código 
QR, versão avançada do có-
digo de barras fotografada 
pelo celular] ainda depende 
de melhor assimilação da 
tecnologia pelos usuários”, 
explicou.

Apesar de algumas novi-
dades do Pix dependerem 
de desenvolvimentos tecno-
lógicos, o presidente do BC 
considerou revolucionária a 
evolução do sistema instan-
tâneo de pagamentos, que 
funciona 24 horas por dia 
e permite a transferência 
de recursos entre contas 
de instituições financeiras 
diferentes. “A realidade 
superou as expectativas. O 

Ao todo, 62,4% da população acima de 18 anos usou a 
ferramenta para enviar ou receber dinheiro.
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A Black Friday de 2021 
deverá registrar a maior 
movimentação financeira 
desde que foi incorporada ao 
calendário do varejo nacional, 
em 2010. De acordo com pro-
jeção da Confederação Na-
cional do Comércio (CNC), 
a data poderá movimentar 
R$ 3,93 bilhões no país. 
Confirmada essa expectativa, 
o faturamento das vendas 
online e presenciais apre-
sentará crescimento de 3,8% 
em relação ao ano passado. 
No entanto, descontada a in-
flação, o volume deve contar 
com um recuo de 6,5% pela 
primeira vez desde 2016. 

Segundo a análise da CNC, 
o ritmo atual da inflação 
anualizada - em +10,67%, 
segundo o IPCA acumulado 
nos 12 meses encerrados 
em outubro - tem sido um 
obstáculo à expansão do vo-
lume de vendas, mesmo em 
um contexto de aceleração 
do consumo digital após a 
pandemia da Covid-19. Até 
o início da crise sanitária, o 
e-commerce brasileiro cres-

O ritmo atual da inflação tem sido um obstáculo à expansão do 
volume de vendas. 
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O lucro da 
Eletrobras 
no terceiro 
trimestre

A Eletrobras registrou 
um lucro líquido de R$ 965 
milhões no terceiro trimes-
tre deste ano. O resultado, 
divulgado pela estatal, é 
inferior ao do segundo tri-
mestre, que foi de R$ 2,5 
bilhões. 

O desempenho opera-
cional, principalmente no 
segmento de transmis-
são, e a repactuação do 
risco hidrológico, déficit 
entre garantia física das 
hidrelétricas e a energia 
produzida por elas, foram 
os responsáveis pelo resul-
tado positivo.

O resultado do líquido 
recorrente foi de R$ 3,7 
bilhões. O Ebitda (sigla 
que pode ser traduzida 
como lucros antes de juros, 
impostos, depreciação e 
amortização) foi de R$ 5,6 
bilhões. No terceiro tri-
mestre do ano, a empresa 
investiu R$ 1 bilhão, sendo 
R$ 570 milhões na geração 
de energia. Destes, R$ 375 
milhões foram destinados 
à Usina de Angra 3 (ABr).

Pix será ampliado para operações 
internacionais e sem internet

Para os próximos anos, o Pix, ferramenta de transferência instantânea de recursos, poderá ser usado 
em operações sem acesso à internet e em transações internacionais, anunciou o presidente do Banco 
Central (BC), Roberto Campos Neto

até outubro. Ao todo, 62,4% 
da população acima de 18 
anos usou a ferramenta 
para enviar ou receber 
dinheiro. 

No período, havia 762 
instituições financeiras 
cadastradas para operar o 
Pix e 87 em fase de adesão. 
Entre essas instituições, 
estão bancos, financeiras, 
instituições de pagamento, 
cooperativas de crédito 
e fintechs (startups fi-
nanceiras). Em 12 meses 
de funcionamento, o Pix 
ultrapassou, em número 
de transações, meios de 
pagamento tradicionais. A 
ferramenta superou a TED e 
o DOC em janeiro. Em mar-
ço, foi a vez do Pix tomar o 
lugar dos boletos bancários 
na preferência por meios de 
pagamento (ABr).

uso do Pix aumenta mês após 
mês. A velocidade de adoção 
é a mais rápida do mundo”, 
destacou.

Até outubro, cerca de 7 
bilhões de transações foram 
executadas por meio do 
sistema, movimentando R$ 
4 trilhões. O recorde diário 

de transações ocorreu no 
último dia 5 de novembro, 
com 50.045.289 operações. 
O Pix tinha 348,1 milhões 
de chaves cadastradas por 
112,65 milhões de usuários 
(105,24 milhões de pessoas 
físicas e 7,41 milhões de 
pessoas jurídicas), também 

Vendas na Black Friday deve encolher 
pela primeira vez em cinco anos

cia a uma taxa anual média de 
14,1%. Esse ritmo saltou para 
46,2%, de acordo com levanta-
mento baseado nas emissões 
de notas fiscais eletrônicas 
computadas pela Receita.

Para o presidente da CNC, 
José Roberto Tadros, apesar 
da situação econômica, as 
expectativas são positivas 
para a Black Friday, que já é 
a quinta data mais importante 
do setor, depois do Natal, Dia 
das Mães, Dia das Crianças e 
Dia dos Pais. “A facilidade de 
comparação de preços online, 
em um evento caracterizado 
pelo forte apelo às promoções, 

incentiva a competitividade e 
influencia o aumento expres-
sivo da data no calendário do 
varejo”, avalia.

A projeção é que os seg-
mentos de móveis e eletro-
domésticos (R$ 1,105 bilhão) 
e de eletroeletrônicos e utili-
dades domésticas (R$ 906,57 
milhões) deverão responder 
por mais da metade (51,2%) 
da movimentação financeira 
prevista. Tendem a se desta-
car ainda os ramos de hiper 
e supermercados (R$ 779,09 
milhões) e de vestuário, cal-
çados e acessórios (R$ 693,12 
milhões) - (Gecom/CNC).


