


A	  Política	  Econômica	  no	  contexto	  da	  crise	  
econômica	  e	  desa4ios	  do	  pós-crise	  

 	  Boa	  gestão	  macroeconômica	  possibilitou	  ao	  Brasil	  sofrer	  impacto	  
menor	  da	  crise	  econômica	  mundial.	  

 	  No	  período	  pós-‐crise	  a	  competição	  pelo	  mercado	  mundial	  e	  com	  
produtos	  importados	  no	  mercado	  nacional	  será	  acentuada,	  
principalmente	  com	  a	  valorização	  da	  taxa	  de	  câmbio.	  

 	  Brasil	  precisa	  avançar	  em	  questões	  estruturais	  que	  garantam	  
aumento	  de	  competitividade,	  especialmente	  com	  relação	  a:	  

 	  Tributação	  
 	  Composição	  dos	  gastos	  públicos	  
 	  Estrutura	  de	  Iinanciamento	  
 	  Política	  cambial	  e	  competitividade	  



Tributação	  e	  Gastos	  Públicos	  
Carga	  Tributária	  

Questão:	  carga	  tributária	  é	  apontada	  na	  Sondagem	  Industrial	  CNI	  como	  
o	  maior	  dos	  problemas	  enfrentados	  pelas	  indústrias	  brasileiras.	  

Recomendação:	  atuar	  para	  a	  redução	  da	  carga	  tributária	  global	  sobre	  
a	  economia	  e,	  em	  especial,	  sobre	  a	  produção,	  com	  o	  estabelecimento	  de	  
limites	  à	  tributação.	  

Gastos	  Públicos	  

Questão:	  crescimento	  da	  carga	  tributária	  é	  provocado	  pela	  contínua	  
expansão	  dos	  gastos	  públicos.	  	  

Recomendação:	  conter	  o	  aumento	  dos	  gastos	  públicos	  por	  meio	  de	  
gestão	  mais	  eIiciente	  dos	  recursos	  e	  maior	  eIicácia	  e	  focalização	  dos	  
programas	  públicos,	  o	  que	  implica	  em	  reformas	  estruturais	  como	  a	  
previdenciária	  e	  a	  gestão	  do	  Estado.	  



Tributação	  e	  Gastos	  Públicos	  

Simpli4icação	  da	  estrutura	  tributária	  

Questão:	  complexidade	  do	  sistema	  com	  grande	  quantidade	  de	  
tributos	  –	  impostos,	  contribuições	  e	  taxas	  –	  e	  freqüentes	  mudanças	  
de	  regras	  e	  normas	  que	  trazem	  insegurança	  jurídica.	  Ambos	  
aumentam	  os	  custos	  ligados	  ao	  recolhimento	  de	  tributos.	  

Recomendação:	  buscar	  a	  simpliIicação	  dos	  procedimentos	  
tributários	  e	  reduzir	  o	  ônus	  do	  cumprimento	  das	  obrigações	  junto	  ao	  
Iisco,	  sem	  prejuízo	  da	  qualidade	  e	  da	  Iinalidade	  dos	  instrumentos	  de	  
controle	  tributário.	  



Tributação	  e	  Gastos	  Públicos	  

Tributação	  do	  investimento	  

Questão:	  sistema	  tributário	  brasileiro	  tributa	  os	  bens	  destinados	  ao	  
ativo	  Iixo	  das	  empresas,	  o	  que	  onera	  o	  custo	  do	  investimento	  e	  
diminui	  o	  potencial	  de	  crescimento	  econômico.	  

Recomendações:	  

 	  Assegurar	  a	  completa	  desoneração	  tributária	  do	  investimento:	  
isenções	  tributárias,	  amplo	  reconhecimento	  e	  utilização	  imediata	  
de	  créditos,	  reduções	  de	  alíquotas,	  depreciação	  acelerada,	  etc.	  

 	  Avançar	  nessa	  agenda	  de	  forma	  independente	  da	  reforma	  
tributária	  (no	  curto	  prazo)	  e	  somar	  esforços	  para	  que	  uma	  futura	  
reforma	  seja	  convergente	  com	  um	  modelo	  de	  desoneração	  total	  dos	  
investimentos	  (longo	  prazo).	  



Tributação	  e	  Gastos	  Públicos	  
Substituição	  Tributária	  

	  Questão:	  mecanismo	  de	  substituição	  tributária	  –	  originalmente	  
criado	  para	  regimes	  de	  tributação	  especial	  em	  segmentos	  especíIicos	  
–	  vem	  sendo	  ampliado	  indiscriminadamente	  com	  relação	  ao	  
recolhimento	  do	  ICMS.	  A	  aplicação	  inadequada	  da	  Substituição	  
Tributária	  em	  diversas	  cadeias	  produtivas	  causa	  problemas	  às	  
empresas,	  gera	  distorções	  econômicas	  e	  tem	  impacto	  sobre	  preços	  e	  
concorrência	  em	  mercados.	  

Recomendação:	  buscar	  ação	  coordenada,	  no	  âmbito	  federal	  e	  
estadual,	  de	  modo	  a	  melhorar	  e	  disciplinar	  a	  utilização	  da	  
substituição	  tributária,	  impondo	  restrições	  que	  permitam	  sua	  
utilização	  em	  casos	  especiais	  bem	  delimitados.	  



Tributação	  e	  Gastos	  Públicos	  

Tributação	  das	  exportações	  

Questão:	  	  garantida	  legalmente,	  a	  desoneração	  tributária	  das	  
exportações	  não	  ocorre	  na	  prática.	  Muitas	  empresas,	  especialmente	  
aquelas	  preponderantemente	  exportadoras,	  acumulam	  saldos	  
credores	  –	  em	  especial	  no	  ICMS	  e	  no	  PIS-‐CoIins	  –	  que	  não	  são	  
ressarcidos.	  

	  Recomendações:	  

 	  Buscar	  uma	  solução	  para	  o	  estoque	  atual	  de	  saldos	  credores	  
acumulados	  pelas	  empresas	  exportadoras	  e	  não	  ressarcidos.	  

 	  Criar	  uma	  sistemática	  permanente	  de	  ressarcimento	  que	  
inviabilize	  a	  acumulação	  de	  novos	  saldos	  credores.	  



Financiamento	  
Custo	  do	  capital	  

Questão:	  as	  taxas	  de	  juros	  elevadas	  não	  são	  apenas	  resultado	  da	  
política	  monetária.	  ReIletem	  também	  ineIiciências	  e	  
desfuncionalidades	  que	  se	  materializam	  no	  spread	  bancário.	  

	  Recomendação:	  avançar	  na	  agenda	  microeconômica	  da	  redução	  do	  
custo	  do	  capital	  e	  do	  spread	  bancário	  que	  inclui:	  

 	  redução	  da	  cunha	  Iiscal	  
 	  aumento	  do	  grau	  de	  concorrência	  
 	  implantação	  de	  cadastro	  positivo	  	  	  
 	  maior	  transparência	  e	  eIiciência	  operacional	  na	  intermediação	  
Iinanceira	  



Financiamento	  

Disponibilidade	  de	  recursos	  

Questão:	  escassez	  e	  o	  acesso	  limitado	  são	  características	  das	  condições	  
de	  crédito	  para	  o	  setor	  privado	  que	  impedem	  a	  alavancagem	  dos	  
empreendimentos,	  comprometem	  a	  competitividade	  do	  produto	  
nacional	  e	  restringem	  o	  crescimento.	  

	  Recomendação:	  eliminar	  entraves	  que	  impeçam	  a	  ampliação	  do	  
volume	  de	  crédito	  e	  o	  acesso	  dos	  tomadores	  às	  linhas	  disponíveis:	  

 	  No	  lado	  macroeconômico	  -‐	  buscar	  reduzir	  as	  necessidades	  de	  
Iinanciamento	  do	  setor	  público,	  de	  modo	  a	  aumentar	  as	  
disponibilidades	  ao	  setor	  privado.	  
 	  No	  lado	  microeconômico	  -‐	  	  promover	  maior	  eIiciência	  aos	  mercados	  
com	  racionalização	  de	  exigências	  cadastrais	  e	  eliminação	  de	  
reciprocidade	  nas	  operações.	  



Taxa	  de	  Câmbio	  e	  Competitividade	  

Questão:	  valorização	  persistente	  do	  real	  prejudica	  a	  competitividade	  
dos	  produtos	  brasileiros	  e	  causa	  diIiculdades	  expressivas	  às	  empresas	  
industriais.	  

Recomendações:	  

 	  Reduzir	  diferencial	  de	  juros	  entre	  o	  Brasil	  e	  o	  exterior.	  
 	  Promover	  política	  mais	  ativa	  de	  aquisição	  do	  excesso	  de	  moeda	  
estrangeira.	  
 	  Implementar	  melhorias	  nas	  questões	  estruturais	  que	  prejudicam	  
a	  competitividade	  dos	  produtos	  brasileiros.	  
 	  Atualizar	  legislação	  cambial,	  com	  a	  liberalização	  e	  facilitação	  da	  
saída	  de	  capitais.	  


