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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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Quais as perspectivas para a economia brasileira no ambiente 
pós eleitoral?

É claro que cada candidato tem propostas diferentes para a eco-
nomia brasileira, mas Aécio e Marina têm propostas mais parecidas, 
vinculadas ao resgate mais puro do 
tripé: metas de inflação, câmbio 
flutuante e metas de superávit pri-
mário. Na hipótese da vitória de um 
deles, é certo que 2015 estaria com-
prometido, em termos de cresci-
mento e inflação, com medidas de 
arrumação em direção ao tripé, que 
seriam a recuperação dos preços 
administrados, a elevação dos ju-
ros, a retirada de vários incentivos 
públicos ao setor privado, como 
os financiamentos subsidiados do 
BNDES, uma menor interferência 
do Banco Central na taxa de câm-
bio e a retirada de medidas setoriais em prol de medidas horizontais 
de estímulo à atividade. A aposta seria no sentido de sacrificar os 
resultados de 2015 para voltar a crescer depois.

E as expectativas sobre as propostas da candidata Dilma?
Por sua vez, Dilma tentaria ajustes mais suaves, até para evitar a 

negação de sua política atual, mas também porque evitaria choques 
negativos sobre o emprego e o nível de atividade. Ainda assim, é 
possível esperar alguma modificação no sistema de metas de infla-
ção e na política fiscal. Tudo indica um esforço especial em relação 
às grandes obras de infraestrutura, inclusive com um relacionamento 
mais amigável com o setor privado e uma tentativa de administrar as 
várias dificuldades dos órgãos de controle das obras.

O que é necessário para devolver o crescimento de que o País 
precisa?

Há vários caminhos para percorrer em prol do crescimento, mas 
algumas variáveis estão nitidamente fora do lugar e atrapalham. Uma 
delas é a taxa de câmbio, especialmente quando combinada com o 
binômio produtividade e salários. Não há dúvida de que esta com-
binação retira competitividade da indústria brasileira e isto trava o 
crescimento. Ao se falar em produtividade, é imperioso lembrar do 
tema da educação. Avançamos muito nos últimos anos em cobertura, 
ou seja, em quantidade de alunos matriculados nos vários níveis, mas 
ficamos para trás em qualidade. É impossível pensar em crescimento 
sem ganhos expressivos em qualidade da educação, o que começa 
com a escola de tempo integral no ensino fundamental.

Que outras questões poderiam estar inibindo o crescimento?
Outra questão que inibe o crescimento é uma maior capacidade 

gerencial das grandes obras que param ou atrasam muito por ação 
descoordenada dos órgãos de controle, incluindo os ambientais. Os 
projetos de infraestrutura são importantes demais para sofrerem tal 
impacto negativo. Isto, é claro, não significa retirar os controles, mas 
ajustá-los à necessidade de não se travar os projetos. Também mere-
ce ajustes a permanência de mecanismos de indexação, mesmo após 
vinte anos da nova moeda. A indexação dificulta a administração do 
sistema de metas de inflação, exigindo juros mais altos. Além destas 
questões, é imprescindível avançar em algumas reformas, sendo a 
principal delas a reforma política. É evidente que o sistema político 
brasileiro emperra o desenvolvimento e que não há solução que não 
seja sua ampla modificação. Mas isto só acontecerá com a formação 
de uma Constituinte Exclusiva, que tenha poder e legitimidade para 
tamanha transformação sem o viés dos interesses políticos menores 
da maioria dos congressistas.


