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 Desonerações: magnitude, 
objetivos e resultados

*Róber Iturriet Avila

Desde a crise de 2008, as desone-
rações têm sido uma relevante 
ferramenta da política macroe-

conômica. No início dessa fase, os seus 
resultados foram quase incontestes: ao 
invés de a economia mergulhar em 
uma espiral negativa, a redução de im-
postos oportunizou a retomada do cres-
cimento. Mais recentemente, o caráter 
das desonerações alterou-se, priorizan-
do a redução de preços e o aumento da 
competitividade.

É possível, portanto, categorizar 
as renúncias, estimadas em R$ 70,0 bilhões, em três distintos objetivos. 
Dentre as que visam ampliar a competitividade, destacam-se as da fo-
lha de pagamentos e as do Programa de Integração So-cial/Contribuição 
Para o Financiamento da Seguridade Social (PIS/Cofins) de setores que 
sofrem mais com a concorrência internacional (R$ 12,8 bilhões e R$ 
10,0 bilhões respectivamente), as da energia elétrica (R$ 8,0 bilhões), a 
ampliação do limite de  isenção do Sistema Integrado de Pagamento de 
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte (Simples) (R$ 6,3 bilhões) e a reintegração de valores tributários de 
exportadores (R$ 1,1 bilhão). Dentre as desonerações que objetivam a re-
dução de preços, salientam-se as medidas de zeramento da Contribuição 
de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) sobre gasolina e diesel 
(R$ 11,4 bilhões), a redução de impostos sobre produtos da cesta básica 
(R$ 6,0 bilhões), a redução de PIS/Cofins sobre transporte coletivo (R$ 
0,7 bilhão) e, mais uma vez, a redução das tarifas de energia. Por último, 
foram renunciados ainda R$ 14,0 bilhões para ampliar o consumo e re-
ativar o crescimento, através da tributação dos automóveis, materiais de 
construção, serviços de banda larga, produtos da linha branca e outros.

Contudo os resultados econômicos de 2013 foram modestos. As 
exportações não aumentaram, a inflação ficou acima do centro da me-
ta, o crescimento econômico foi positivo, mas abaixo das expectativas 
iniciais, o consumo das famílias obteve relativa acomodação, e o inves-
timento produtivo, mesmo tendo aumentado três vezes mais do que o 
produto, não atingiu o esperado, dado o montante de incentivos fiscais 
e creditícios. Deve-se ponderar que US$ 7,7 bilhões das plataformas fo-
ram contabilizados como exportações, mas, concretamente, elevaram a 
capacidade produtiva. De todo modo, o País continuou gerando empre-
gos. A mensuração dos impactos das desonerações não é um exercício 
trivial, já que os dados poderiam estar piores sem elas, sobretudo no que 
se refere às que objetivaram a redução de preços. Entretanto a renúncia 
para ampliar o consumo, aparentemente, perdeu o seu sentido diante dos 
resultados e da consequente piora do resultado fiscal.

Cabe a reflexão contrafactual do que sucederia sem as desonera-
ções, direcionando-se os recursos a fins outros, sempre urgentes, como 
infraestrutura. A baixa resposta do consumo, mesmo com o aumento da 
massa salarial, permite que se avente que apenas o aprofundamento na 
distribuição de renda, via mudança da matriz tributária ou via alterações 
na propriedade, traria uma resposta mais intensa na variável consumo. O 
comportamento dos preços livres faz repensar se as desonerações foram 
totalmente transferidas ao consumidor final, particularmente no setor de 
alimentos. Talvez as políticas ativas de governo e de investimentos pos-
sam ser mais eficazes quando tomadas diretamente pela ação do Estado 
e não por intermédio de agentes privados.
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A importância de se 
avaliar uma empresa

Economista Eduardo Mendonça
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Qual a relação entre a avaliação de uma empresa e sua capacidade 
de negociação?

A relação consiste em que qualquer negociação deve principiar por uma 
avaliação, quer seja patrimonial, econômica ou de intangíveis, em que o so-
matório desses três valores, descontadas as dívidas, formam o valor de uma 
empresa. Qualquer que seja a motivação, Private Equity, fusão ou aquisição, 
dissolução societária, seguros industriais, entre outros, somente é possível 
eficiência (custos e tempo) pelo conhecimento de um laudo avaliatório for-
mulado com expertise qualificada. 

Que tipo de indicadores mais pesam na avaliação da empresa?
O conjunto de todas as etapas, 

como as informações financei-
ras e contábeis, levantamento de 
variáveis selecionadas, questio-
nário, provas documentais, entre-
vista com os principais diretores 
e visita às instalações (onde tudo 
é observado), são relevantes ao 
processo. O estudo de mercado, 
que consiste num panorama e 
perspectivas do setor em que atua 
a empresa, conjuntamente com a 
análise dos balanços, permitem 
cruzar as informações percebidas 
pelos diretores, confirmando ou, 
em alguns casos, desmistificando 
o que foi dito.  Mas, regra geral, 
posso dizer que honestidade, verdade e clareza, partindo dos interessados, 
são fundamentais a uma avaliação justa.

Que tipo de impacto tem o contexto econômico do País na negocia-
ção?

Governos com viés anti-mercado tendem a deprimir os investimentos 
internacionais produtivos (greenfield FDI, no termo em inglês) num deter-
minado país ao promoverem insegurança jurídica, institucional e desarranjo 
econômico. Da mesma forma, ainda que havendo livre capitalismo e soli-
dez jurídica, mas cenário macroeconômico deficiente, baixo investimento 
em infraestrutura, alta carga tributária e juros, sem reformas, também há 
propensão de restrição. Porém nada é pior que a corrupção, pois promove a 
desagregação e decadência moral em todas as esferas do poder, com fortes 
conseqüências ao tecido social, afetando a escolaridade, a produtividade e 
a meritocracia, pois atinge o psicológico do coletivo, desestimulando. São 
fatores que não impedem, mas atenuam sobejamente as negociações e, por 
sua vez, o valor das empresas, que tende a ser menor comparativamente a 
empresas similares de países de postura mais escorreita.

Que setores mais têm se destacado?
Na absorção de investimentos internacionais destacam-se no Brasil os 

setores de telecomunicações, com 15%, energia, 14%, serviços financei-
ros e indústria e alta tecnologia, ambos com 11%, e bens de consumo e 
serviços, com 9%.  Por estruturas de mercado, sobressaem-se as estruturas 
oligopolizadas, seguidas por estruturas concorrenciais. Em cerca de 80% 
dos casos as empresas são familiares, desde pequeno até grande portes. E 
os segmentos econômicos de maior destaque têm sido o alimentício, move-
laria, logística e de produção industrial com baixa agregação tecnológica.

A avaliação econométrica de empresas é mais eficiente do que as 
outras? Porque? 

Inexiste modelo avaliatório melhor que outro. Há vantagens e desvan-
tagens, a depender de premissas obtidas por diagnóstico. Havendo falha, 
ensejará um modelo inadequado, que poderá super ou subvalorizar uma 
empresa, causando distorções. Uma vantagem é que, por ser matemático-
-estatístico, utiliza-se tanto à projeção de resultados futuros a partir da Vida 
Útil Econômica como para mensurar intangíveis, consistentemente. Outra 
é que, enquanto a maioria dos modelos destina-se somente a empresas do 
mercado acionário, este modelo opera também para a empresa do seu João 
& Filhos ali da esquina


