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O sistema financeiro nacional [será] estruturado de forma a promover 

 o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade.” 
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“Os juros compostos constituem a oitava maravilha do mundo. Quem entende ganha; quem não entende paga” 

Albert Einstein1 
 

“Devo tanto que se eu chamar alguém de meu bem, o banco toma.” 
Barão de Itararé 
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Resumo: O sistema tributário desempenha o papel essencial de restabelecer equilíbrios básicos 

no desenvolvimento de qualquer país. No Brasil, com uma carga tributária que representa um 

terço da economia, esse papel poderia ser crucial. Em particular, numa sociedade 

profundamente marcada pela desigualdade, que apresenta imenso atraso nas políticas sociais, e 

que ainda precisa construir infraestruturas básicas, temos de assegurar a capacidade pública para 

orientar os recursos para onde serão mais produtivos. O sistema tributário brasileiro, com 

elevada tributação sobre o consumo das famílias; isenção de imposto sobre lucros e dividendos; 

taxação simbólica sobre herança e sobre a propriedade rural; inexistência de imposto sobre 

fortunas; e ampla facilidade de evasão tanto interna como para paraísos fiscais, não só não 

enfrenta os desequilíbrios, como os aprofunda. Mas o sistema tributário não é uma ilha. A 

apropriação dos fluxos financeiros pelos grandes intermediários, tanto bancos como crediários e 

outras instituições, agrava radicalmente as dificuldades que enfrentamos. No presente estudo, 

optamos por apresentar o fluxo financeiro integrado, que envolve o endividamento das famílias, 

                                                           
1 “Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it; he who doesn’t, 
pays it.” - A. Einstein in How money works (2017: 209). 
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das empresas e do Estado, e inclusive a evasão fiscal interna e para paraísos fiscais. A visão é de 

que, ao ver onde faltam e onde sobram os recursos, poderemos melhor dimensionar as 

mudanças profundas que uma reforma tributária que faça sentido terá de assegurar.  

 

Palavras chave: Financeirização, juros, tributação, intermediação financeira. 

 

 

Os desafios 

O ponto de partida evidente de uma avaliação da produtividade sistêmica das nossas 

sociedades é o fato que somos hoje ricos. Podemos nos tornar mais ricos, sem dúvida, 

mas o fato é que, com produção anual de 80 trilhões de dólares de bens e serviços, e 

população de 7,4 bilhões de habitantes, o que produzimos equivale a 11 mil reais por 

mês por famílias de quatro pessoas. A estatística vale para o mundo e para o Brasil, pois 

estamos exatamente na média mundial. O que hoje produzimos é suficiente para 

assegurar vida digna e confortável para todos. Naturalmente, alguns têm visão mais 

ampla do que é vida digna e confortável, mas, na realidade, a partir de um nível 

relativamente modesto de renda, os mais ricos não ficam mais felizes com mais 

dinheiro, apenas ficam mais poderosos. E aqui o problema já não é propriamente 

econômico.  

O segundo ponto, essencial, é que a desigualdade constitui um vetor estruturante central 

das nossas sociedades. Os dados hoje são amplamente conhecidos. No plano mundial, 

oito famílias têm mais patrimônio acumulado do que a metade mais pobre da população 

mundial (3,7 bilhões de pessoas), e 1% delas tem mais do que os restantes 99%. A 

estatística equivalente para o Brasil é que seis famílias detêm mais patrimônio do que a 

metade mais pobre, e os 5% mais ricos detêm mais do que os 95% restantes. Tal 

concentração de propriedade, ou seja, de direitos sobre o que a sociedade produz, é 

inviável em termos políticos, econômicos e éticos. Nas palavras famosas do juiz Louis 

Brandeis, “podemos ter democracia ou podemos ter a riqueza concentrada nas mãos de 

uns poucos, mas não podemos ter ambos” (MONBIOT, 2017: 48). Em termos 

econômicos, sem consumo de massas não se equilibra a produção em massa. E em 

termos éticos, reduzir uma massa de bilhões de pessoas à miséria num mundo 

economicamente farto é escândalo insustentável e vergonha no sentido elementar. Não 

levar em conta que essa massa de pessoas está hoje consciente e farta da espoliação é 

irresponsável.  
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Um terceiro ponto de referência para a nossa análise é que o patrimônio acumulado dos 

mais ricos não é merecido, porque não é produtivo, pelo contrário, apresenta uma 

produtividade líquida negativa para dizê-lo em economês, ou seja: os mais ricos 

extraem mais do que contribuem. Como as pessoas, por razões óbvias, têm dificuldade 

de se colocar na pele de um bilionário, basta a aritmética seguinte: um bilhão de dólares 

aplicados em qualquer título financeiro que renda modestos 5% ao ano, gera um ganho 

de 137 mil dólares ao dia. Como ninguém consegue consumir esse fluxo de aumento de 

patrimônio, no dia seguinte, o mesmo bilionário terá um rendimento sobre 1 bilhão mais 

130 mil dólares e assim por diante. É o que chamamos de snowball effect, efeito bola de 

neve. Pecunia pecuniam parit.  

O fato é que as grandes fortunas, as realmente grandes, multiplicam-se sem produzir, 

apenas observando como crescem. É a era do capital improdutivo. O rentismo do século 

XIX voltou a imperar. Em inglês, este ganho é chamado de rent para diferenciar de 

profit. Em francês, a diferença é igualmente clara, usa-se rente para diferenciar de 

revenu. Em português, curiosamente, temos a palavra ‘rentismo’, mas não a palavra 

‘renta’, que aqui utilizaremos com certa liberdade relativamente ao Aurélio. Rent, em 

inglês, para deixar claro, se refere ao que Joseph Stiglitz e outros chamam de unearned 

income, renda não ganha, no sentido também de não merecida.  

Um quarto ponto de referência básico é que tivemos durante o século passado, em 

particular a partir das últimas décadas, fantásticos avanços científicos e tecnológicos 

que permitem que a produtividade também avance de maneira espetacular. Não há 

nenhuma razão para a relativa estagnação nos processos mundiais de desenvolvimento. 

Estamos entrando a passos rápidos na economia e sociedade do conhecimento, na era do 

custo marginal zero. Com a agricultura de precisão no mundo rural, a robótica na 

indústria e a inteligência artificial nos serviços, além da conectividade planetária e 

facilidade de articulação dos agentes econômicos e sociais, passamos a ter os meios de 

expandir radicalmente a produtividade social. Falta redefinir os fins e assegurar os 

processos decisórios correspondentes.  

O elefante no meio da sala, o novo grande eixo de referência, é que o principal fator de 

produção – o conhecimento – é um fator de produção cujo uso não reduz o estoque. 

Quando o centro de pesquisas americanos MIT passou a disponibilizar o seu acervo 

científico online gratuitamente (OCW – Open Course Ware), em poucos anos, mais de 

50 milhões de textos científicos foram baixados pelo planeta afora. Mais gente ler um 
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texto científico na Ásia ou na África gera riquezas potencias sem reduzir o estoque de 

conhecimentos no MIT. É a era do conhecimento, do open access, livre acesso. Nunca 

tivemos tantas oportunidades de melhorar nossas condições de vida, para todos e de 

maneira sustentável. Trata-se, no presente artigo, de ver por que os recursos não são 

orientados para esses fins.  

Um quinto ponto de referência essencial é a dimensão ambiental. Temos 7,4 bilhões de 

habitantes, cerca de 80 milhões (um Egito) a mais a cada ano, todos querendo consumir 

mais. Na ausência de políticas adequadas, pelo menos, temos as estatísticas. Para 

generalizarmos o modelo de consumo norte-americano seriam necessários quatro 

planetas. A mudança climática, a perda de cobertura florestal, a degradação dos solos, a 

contaminação das águas, a liquidação da biodiversidade – entre 1970 e 2010, em 

quarenta anos, perdemos 52% da fauna do planeta segundo o WWF – e outras tragédias 

fazem com que se torne vital que os nossos recursos passem a financiar a mudança da 

matriz energética, a transformação dos sistemas de transportes, o controle do uso dos 

produtos químicos de grande impacto e assim por diante. Não podemos mais ignorar o 

longo prazo e os impactos sistêmicos.  

Elencar dessa maneira os pontos de referência estruturais, por chamá-los assim, ajuda a 

tomar um pouco de distância relativamente aos embates políticas do dia a dia, e a 

redescobrir os nossos desafios comuns, pois como formulou Gro Brundtland, trata-se do 

Nosso Futuro Comum. Temos de nos redescobrir como humanidade. Privilegiamos aqui 

o fato de já sermos um planeta economicamente farto; de que assegurar a redução da 

desigualdade tornou-se central; de que as grandes fortunas ganham sem produzir e 

tornaram-se poder político, travando as mudanças; de que os avanços científico-

tecnológicos abriram um potencial impressionante de progresso; e de que, no conjunto, 

a fragilidade dos processos de governança política, econômica e social está levando à 

dilapidação das próprias bases da vida, os recursos naturais do planeta.  

Acrescentemos duas referências básicas relativas à própria governança, restrições 

estruturais no fazer a economia e a sociedade funcionar. A primeira é que a economia 

funciona hoje no âmbito planetário, navegando na sua dimensão imaterial em geral e 

financeira em particular – os bits que representam dinheiro viajam quase na velocidade 

da luz – enquanto as instituições de regulação, como os bancos centrais e os próprios 

governos, estão fragmentados em cerca de 200 Estados. Isso sem falar das dezenas de 
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paraísos fiscais. Entre o espaço da economia e o território de governo há desajuste 

sistêmico.  

A segunda restrição estrutural é que o ser humano é capaz de fazer funcionar sua cabeça 

de maneira impressionante quando se trata de inventar coisas técnicas, mas torna-se 

rigorosamente uma toupeira, quando se trata de organizar a sociedade. Em 

consequência, as transformações tecnológicas avançam em ritmo que nos deixa 

desorientados, enquanto a organização do uso dessas mesmas tecnologias, no sentido de 

aproveitar o potencial que abrem e simultaneamente nos proteger das ameaças, avança a 

passos de tartaruga. Há disritmia profunda entre o tempo das tecnologias e o tempo da 

mudança cultural, da mudança organizacional, que dirá então do tempo das leis. 

Vivemos ao ritmo do século XXI com regras do jogo do século passado, algumas do 

século anterior. Quem entende de blockchain, de bitcoin, de capitalismo sem capital, de 

High Frequency Trading? O desajuste entre como funciona a economia e as regras do 

jogo se tornou impressionante. 

O sistema, tal como hoje funciona, está comprometido. Não à toa, Lester Brown 

escreveu o Plano B 4.0, pois o ‘plano A’ que temos é inviável; que Joseph Stiglitz com 

os pesquisadores do Roosevelt Institute escreveu Rewriting the Rules, reescrevendo as 

regras, pois as que temos nos levam a um impasse generalizado; que Gar Alperovitz, 

Jeffrey Sachs, Gus Speth e outros tenham lançado o movimento The Next System, o 

próximo sistema, indicando que o atual é inviável; que tenham surgido núcleos de 

pesquisa como New Economics Foundation em Londres, Alternatives Economiques na 

França e tantos outros pelo planeta, inclusive os numerosos núcleos no Brasil. Indo 

além da dicotomia simplória privatização ou estatização, temos de construir uma 

governança que funcione. Não é com ideologias do século passado, que nos deram 

muito ódio e poucas soluções, que iremos resolver o problema. No centro do problema, 

e do presente artigo, está a questão de como utilizamos os nossos recursos financeiros.  

 

Os recursos financeiros  

A economia não é um setor de atividades. É uma dimensão de todas as nossas 

atividades. Há economias da saúde, da segurança, dos transportes, da gestão dos nossos 

salários, dos custos ambientais e assim por diante. Oikos e nomos, cuidar da nossa casa, 

constitui um amplo enfoque do cuidar dos nossos recursos e do seu aproveitamento. 
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Muitas aplicações da economia podem exigir fórmulas, mas o essencial da boa 

economia consiste em incorporar o enfoque econômico como dimensão do 

funcionamento da sociedade em geral.  

O dinheiro para muitos é um pouco mágico. A realidade é que em suas diversas 

dimensões, como equivalente de valor que permite comparar produtos, como 

instrumento de poupança e como facilitador de trocas, é muito útil. Mas não tem valor 

em si: um governo pode emitir muito dinheiro e não irá com isso enriquecer o país. 

Inversamente, uma pessoa que tenha mais dinheiro pode usá-lo na sua dimensão de 

direito de adquirir produtos, e se tiver mais dinheiro estará mais rico: a aquisição de 

moedas por um particular lhe confere direitos. Em outros termos, torna-se vital saber, 

no processo produtivo em geral, quem vai estocar mais dinheiro, mais direitos sobre os 

produtos da sociedade.  

Carlos Slim, por exemplo, alternando com Bill Gates como a maior fortuna mundial, 

ganha seu dinheiro com o oligopólio sobre sistemas de comunicação, cobrando 

literalmente pedágio sobre as nossas conversas. As ondas eletromagnéticas são da 

natureza, constituem um bem público e não têm custo. Quem conversa gratuitamente 

pelo skype se dá conta disso. O imenso avanço que representa a World Wide Web, a 

familiar www que colocamos para qualquer busca da internet, é gerida por um consórcio 

sem fins lucrativos, uma ONG que facilita a vida de todos no planeta sem cobrar. 

Produz sem cobrar, enquanto outros cobram sem produzir, inclusive se aproveitando 

dessa tecnologia.  

A partir dos anos 1970, a Finlândia decidiu recolher mais dinheiro mediante impostos 

mais elevados – em particular sobre os mais ricos – e o investiu em amplo programa de 

elevação do nível científico-tecnológico do país. Em poucas décadas, saiu de um país 

atrasado que vendia suas florestas para a linha de frente da economia do conhecimento. 

Trata-se de uma tributação adequada pela escolha da incidência do imposto – de quem 

ou sobre que atividade se cobra – e no que se investe. No centro da discussão, tanto 

quando falamos dos recursos de um empresário como dos recursos de um governo, ou 

ainda de uma organização da sociedade civil, está a questão do impacto da cobrança e a 

questão da produtividade nos pontos onde se investe. Vamos dificultar e tornar mais 

caras nossas comunicações (como no caso de Carlos Slim) ou multiplicar a capacidade 

de gerar mais recursos ao dotar a população de mais acesso aos conhecimentos? As 
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dimensões são obviamente amarradas uma a outra com o papel central do Estado em 

equilibrar o conjunto.   

Portanto, no centro da discussão está a produtividade dos recursos. Não porque os 

recursos financeiros sejam valiosos em si, mas porque qualquer atividade que 

queiramos desenvolver ou qualquer setor que queiramos priorizar vai depender de ter os 

recursos financeiros correspondentes, permitindo contratar técnicos, comprar máquinas, 

desenvolver tecnologias e assim por diante, já no plano da economia real. Toda opção 

de política de desenvolvimento em geral envolve a mobilização de recursos financeiros 

correspondentes. Ninguém come dinheiro, o dinheiro não é objetivo em si: o sistema 

financeiro constitui atividade-meio. É da política financeira no seu fluxo integral que 

vai depender se um país importa produtos de luxo para a satisfação das suas elites, ou se 

importa máquinas para equipar o seu parque produtivo. 

Quando financiamos um programa de elevação do nível tecnológico de pequenas e 

médias empresas ou da agricultura familiar, teremos como resultado muito mais produto 

e riqueza a distribuir, inclusive para remunerar o investimento realizado e assegurar 

mais recursos financeiros para outros programas. É o recurso financeiro utilizado como 

alavanca multiplicadora de riqueza, ou seja, como capital no sentido estrito. Mas se 

ganhamos dinheiro com especulação no mercado de futuros de câmbio, por exemplo, 

podemos até enriquecer muito, mas o que ganhamos, outro perdeu; e não apareceu no 

mundo real nenhum produto suplementar. São meras transferências de direito sobre 

produtos, sem que haja mais produto. Não se trata aqui de investimentos, mas de 

aplicações financeiras.  

O grande jogo, à medida que os fluxos financeiros foram-se tornando mais rápidos e 

complexos, passou a ser ganhar dinheiro brincando no chamado mercado financeiro o 

qual, hoje, curiosamente, passou a ser chamado simplesmente ‘o mercado’. O eixo 

central da economia se deslocou, do debate sobre qual o uso mais útil dos recursos para 

a economia e a sociedade, para a análise de qual medida será mais favorável para se 

ganhar dinheiro no ‘mercado’, sem ser preciso dedicar-se ao trabalhoso esforço de 

produzir. É a era do rentismo.  

Para os analistas de língua inglesa é mais difícil, porque eles usam a palavra 

‘investment’ quer seja para investimento produtivo ou aplicação financeira. George 

Monbiot é explícito: “Investment significa duas coisas completamente diferentes. Uma é 
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o financiamento de atividades produtivas e socialmente úteis, a outra é a aquisição de 

recursos existentes para drená-los (milk them) visando ao rentismo, juros, dividendos e 

ganhos de capital. Usar a mesma palavra para atividades diferentes camufla as fontes de 

enriquecimento, levando-nos a confundir a extração de riqueza e a geração de riqueza. 

Rentistas e herdeiros atualmente se estilam como ‘empresários’ ou ‘criadores de 

riqueza’, afirmando terem ‘ganho’ a sua renda não merecida (claiming to have earned 

their unearned income). Trata-se de uma inversão perfeita da maneira pela qual os ricos 

buscavam aceitação social há um século, quando empresários – criticados como ‘novos 

ricos’ e oportunistas sociais – tentavam se apresentar como rentistas” (MONBIOT, 

2017:36). 

Joseph Stiglitz propõe uma definição de Rent-Seeking, busca de ‘renta’:  

“A prática de obter riqueza não por meio de atividade economicamente válida, mas 

extraindo-a de outros, frequentemente por meio de exploração. Os exemplos incluem o 

monopólio que cobra em excesso pelos seus produtos (rendimentos de monopólio) ou 

empresas farmacêuticas que conseguem que o Congresso passe uma lei que permite 

que cobrem preços muito altos, bem como fornecer menos bens, serviços e inovação 

efetiva no mercado” (STIGLITZ, 2015:14).  

 

Ao gerar rendimentos para agentes econômicos que não contribuem para a produção, 

estamos evidentemente reduzindo a disponibilidade desse capital para atividades que 

efetivamente desenvolvem o país e dinamizam a economia, seja pelo consumo e 

investimento familiar, pela expansão da produção empresarial, ou investimentos em 

infraestruturas e em políticas sociais por parte do governo. Gera-se um processo de 

esterilização da poupança. O rentismo é essencialmente parasitário (HUDSON, 2015). 

A aplicação financeira desempenha papel central nesse processo. Uma excelente 

publicação editada por Alison Sturgeon (e outros), How Money Works, traz o desafio 

básico. O retorno médio sobre aplicações financeiras nas últimas décadas situa-se entre 

7% e 9% ao ano (ALISON, 2017:174). No mesmo período, o crescimento efetivo da 

produção de bens e serviços, o PIB mundial, foi da ordem de 2,5%. Quando o dinheiro 

ganho pelos rentistas é muito superior ao crescimento do produto real, estamos 

evidentemente assistindo a uma apropriação de direitos sobre o produto, sem a produção 

correspondente.  

Em outros termos, está rendendo mais fazer aplicações financeiras, do que investir na 

produção. E o dinheiro, nas atuais regras do jogo em que o que vale é apenas a 
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rentabilidade, vai naturalmente para onde rende mais. A sociedade se vê privada dos 

recursos necessários para o desenvolvimento que tanto afirmamos ser necessário. 

Gerou-se, a partir da desregulamentação e expansão vertiginosa dos sistemas de 

aplicação financeira dos anos 1980 em diante, um desajuste sistêmico entre os meios e 

os fins. Por simples razões de rentabilidade, a expansão do controle privado sobre os 

sistemas financeiros irá essencialmente desviar recursos do investimento produtivo para 

o rentismo improdutivo. A existência de um forte setor público de intermediação 

financeira, e de um sistema efetivo de regulação sobre o setor privado correspondente, 

tornaram-se essenciais. A tributação tem aqui um papel evidente de restauração do 

equilíbrio.  

 

A utilidade final dos recursos 

A política financeira de um país tem, portanto, de se orientar pelo tipo de impacto que 

se deseja, tanto por meio da tributação e alocação correspondente dos recursos, como 

pela regulação do sistema privado de intermediação financeira. As Ilhas Virgens 

Britânicas, o Estado de Delaware nos Estados Unidos ou Luxemburgo na Europa 

consideram evidentemente que o melhor é não exigir produtividade social alguma dos 

recursos financeiros ali alocados e se possível sequer registrá-los, contentando-se 

quando muito em cobrar uma taxa suficientemente moderada para atraí-los. Há paraísos 

fiscais com mais empresas que habitantes que pouco ou nada produzem. Na realidade, 

seus ganhos são proporcionais às perdas de produtividade que causam em outras 

economias. Mas se queremos favorecer a produtividade dos nossos recursos financeiros, 

temos de orientá-los para onde tenham efeitos multiplicadores em termos de resultados 

finais para a sociedade. Neste sentido, torna-se essencial definir o que consideramos 

como utilidade-fim dos recursos.  

O caráter global do sistema financeiro, ampliado pela volatilidade que gera a 

representação do dinheiro em bits, fluido imaterial que permite enormes fluxos 

instantâneos, atinge diretamente a capacidade de um governo tributar atividades 

financeiras. Como ter uma política tributária nacional num quadro de fluxos mundiais? 

A corrida para atrair mais capitais da ciranda internacional cobrando impostos menores 

restringiu radicalmente a capacidade de os Estados adotarem políticas tributárias que 

façam sentido em termos de resultados finais para a sociedade. Isso torna muito mais 

importante que haja um amplo setor público de financiamento das atividades 
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econômicas, sociais e ambientais. A política tributária, neste sentido, tem de fazer parte 

de um sistema coerente de política financeira integrada.  

É útil, nesse raciocínio, pensar primeiro no que queremos financiar, nos objetivos da 

política econômica no sentido amplo, antes de analisar os fluxos financeiros 

correspondentes. O PIB é reconhecidamente uma ferramenta demasiadamente tosca 

para a complexidade da sociedade moderna. Na prática, o PIB apenas mede a 

intensidade do uso dos recursos, a velocidade com que gira a máquina econômica. Não 

distingue se estamos gerando produção ou vendendo nosso capital natural, como as 

florestas ou recursos minerais e energéticos. Avalia como aumento do PIB os gastos 

com o desastre causado em Mariana pela Samarco, ou os gastos com a recuperação 

ambiental no Golfo do México depois do desastre da British Petroleum. Tem imensas 

dificuldades em incorporar o capital intangível que hoje se está tornando um dos 

principais fatores de produção. O PIB é tosco, e tentar reduzir o sucesso ou não de um 

país a um só número não faz sentido.  

A imagem abaixo, a ‘rosca’, tem ajudado muito no debate internacional, no sentido de 

colocar numa imagem clara os nossos desafios. Uma imagem, como explicita Kate 

Raworth, autora de Doghnut economics, tem um poder impressionante de fixar ideias. 

Neste caso, o conjunto dos principais desafios – e consequentemente as medidas que 

temos de financiar – se ajusta. A leitura é simples. O lugar onde temos de nos situar, 

como sociedade, é na própria rosca, onde está o miolo e o açúcar, portanto a zona de 

conforto. No vazio interno da rosa, estão as insuficiências, nas quais temos de investir: 

são 12 eixos como acesso à água (cerca de dois bilhões de pessoas no mundo não têm o 

acesso fácil), o alimento (800 milhões passam fome no planeta em 2017) e assim por 

diante. Temos de investir no aumento da provisão, na cobertura dessas insuficiências.  
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Fonte: Kate Raworth – Doghnut economics – 2017. 

 

No lado externo da ‘rosca’ está o que produzimos em excesso e que temos de reduzir. 

Por exemplo a contaminação química das reservas de água doce tem de ser controlada. 

A redução das emissões das gazes de efeito estufa e o conjunto de medidas para reduzir 

a mudança climática necessitam de mais recursos. Aqui são 9 eixos que caracterizam 

necessidades de controle ou reorientação de recursos, por exemplo dos sistemas 

financeiros de subsídios à produção de energias não renováveis. O aporte metodológico 

que constitui essa organização dos desafios numa imagem sintética não deve ser 

subestimado. Temos muita necessidade de que as pessoas compreendam melhor para 

onde os recursos devem ser orientados para termos uma sociedade próspera e 

equilibrada, sustentável no longo prazo.  

Temos também os excelentes pontos de referência que nos traz a Agenda 2030, com os 

seus 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e 169 metas, bem como o acordo de 

Paris sobre a mudança climática. Nos últimos anos, em particular como resultado do 
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choque planetário que foi a crise de 2008, quando se constatou o autêntico caos que 

representa o sistema financeiro mundial, abriu-se espaço para pesquisas e discussão. 

Porém não se abriu espaço – e isso é crucial – para  mudanças que regulem o modo 

como se deformou o sistema financeiro mundial e o modo de como essa deformação se 

manifesta nos diversos países. O resgate do equilíbrio passa obviamente por uma 

intervenção muito ativa do setor público.  

O resultado geral que buscamos, naturalmente, é a qualidade de vida das famílias, 

dentro de um conceito de sustentabilidade, para não vivermos à custa das próximas 

gerações. No tripé que atingiu o consenso possível, buscamos uma sociedade 

economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente sustentável. O PIB como 

objetivo apenas tangencia esses desafios. Hoje, ele se tornou mais uma ferramenta de 

embates ideológicos do que um conceito científico. Em particular, tornou-se cada vez 

mais absurdo reduzir a utilidade e a eficiência de determinadas políticas econômicas à 

avaliação pelo chamado mercado (se o mercado subiu alguns pontos ou desceu, se o 

país passou a ter uma nota mais ou menos positiva na opinião das três entidades 

privadas de avaliação de risco – risco para capitais financeiros, não para as populações, 

naturalmente).  Temos de assegurar uma sociedade que funcione no longo prazo e para 

todos.  

O massacre publicitário sobre os impostos leva muitos a acreditarem que o imposto tira 

dinheiro dos nossos bolsos, pois o bem-estar econômico das famílias é identificado 

justamente com dinheiro no bolso. A renda que chega ao nosso bolso é sem dúvida 

essencial, permite fazer as compras, pagar as nossas contas. É o que os americanos 

chamam da economia out of pocket, a economia do bolso. Mas o bem-estar das famílias 

depende de muito mais. Em particular, depende do que tem sido chamado de salário 

indireto, o que financia o consumo coletivo. Para dar um exemplo, o canadense tem 

salário mais baixo do que o americano, mas dispõe de creche, escola, médico, 

infraestruturas de lazer e esporte e inúmeros serviços essenciais ou outras comodidades 

sem precisar pagar por eles, pois constituem bens e serviços gratuitos e universalmente 

disponíveis, por meio do setor público da economia. O equilíbrio entre o consumo 

individual e o consumo coletivo é essencial para uma sociedade que funcione.  

A saúde é um exemplo interessante. Nos Estados Unidos gastam-se cerca de US$ 7.400 

por pessoa e por ano em saúde, dominantemente out of pocket; enquanto no Canadá se 

gasta pouco menos da metade desse valor, com resultados, em termos de qualidade e 
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acessibilidade, muito superior. O canadense é mais saudável, gastando menos. Esse 

exemplo é importante para o nosso objetivo aqui, porque mostra que certos setores de 

atividade – a produção e comercialização de camisetas, por exemplo – funcionam de 

maneira muito mais eficiente com os mecanismos de mercado, enquanto que outros 

setores como saúde, educação, cultura, segurança, proteção ambiental e semelhantes – 

as chamadas políticas sociais – são administrados de forma muito mais eficiente quando 

são públicos.  

Ainda que tal afirmação mexa com os brios ideológicos das pessoas e com a tradicional 

divisão entre os que veem a solução na privatização ou na estatização generalizadas, as 

experiências no mundo mostram que a saúde privada torna-se rapidamente indústria da 

doença, enquanto a saúde pública busca reduzir os custos por meio de políticas 

integradas como saneamento básico, qualidade dos alimentos nas escolas, controle de 

agrotóxicos, acesso a espaços esportivos e outras medidas que agem na saúde de 

maneira preventiva, orientação reconhecidamente mais eficiente. Busca-se assegurar 

saúde mais do que vender o tratamento dada doença. Isso vale para a indústria do 

diploma na área da educação privada, dos dramas sociais que geram a segurança 

privatizada e assim por diante (DOWBOR, 2016).  

O bem-estar das famílias depende, portanto, de assegurarmos de maneira equilibrada a 

renda direta e o acesso aos serviços públicos mediante o ‘salário indireto’, bem como 

infraestruturas públicas (ruas asfaltadas e iluminadas) e proteção de bens naturais (rios 

limpos como espaço de lazer, por exemplo). A lógica sistêmica é clara: enquanto a 

ampla disponibilidade e acesso universal aos bens e serviços de consumo coletivo, a 

infraestruturas adequadas e aos bens naturais geram equilíbrio na base da sociedade, a 

privatização tende a aprofundar a divisão entre os que podem e os que não podem pagá-

los. Não à toa os países que funcionam, que conseguem equilibrar prosperidade 

econômica com paz social e equilíbrio ambiental, dispõem de setores públicos 

proporcionalmente muito mais amplos. Isso por sua vez está baseado em cargas 

tributárias mais elevadas e regulação financeira mais rigorosa.  

Importante levar em conta que o Acordo de Paris sobre o enfrentamento do 

aquecimento global, em 2015, constituiu um avanço crucial para o nosso futuro. Com a 

Agenda 2030 que em Nova Iorque definiu os Objetivos de Desenvolvimento 

sustentável, passamos a ter um norte para o planeta. No entanto, a terceira conferência 

mundial do mesmo ano, em Addis Abeba, sobre o financiamento desses objetivos 
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sociais e ambientais, foi simplesmente um fracasso: tratava-se de definir quem iria arcar 

com a conta. 

Essa clara definição dos objetivos, com muito consenso, em que pese a atitude dos 

Estados Unidos, choca-se evidentemente com a ausência de controle sobre os sistemas 

financeiros. O acordo de Paris definiu como meta levantar 100 bilhões de dólares anuais 

para financiar as políticas ambientais. Enquanto isso, o estoque de recursos financeiros 

em paraísos fiscais – capitais que não só não são investidos produtivamente como 

sequer pagam impostos – é da ordem de 20 trilhões de dólares, 200 vezes mais do que a 

meta definida pelo acordo de Paris. Aliás, desses 100 bilhões, nesse início de 2018, 

foram levantados menos de 20%. O resgate do controle dos recursos financeiros, para 

que sirva à própria sociedade que os gerou, torna-se, portanto, essencial. E não se pode 

avaliar apenas a dimensão pública: é o fluxo integrado de recursos financeiros que 

precisa ser redirecionado.  

 

O fluxo financeiro integrado 

Ao concebermos nosso problema de maneira mais ampla, como resgate da dimensão 

produtiva do fluxo financeiro integrado, torna-se mais clara a política tributária a ser 

adotada, pois ficam mais evidentes os grandes vazamentos que travam o sistema. Em 

particular, aparecem com força as taxas de juros que incidem sobre as dívidas das 

famílias, das empresas e do Estado, reduzindo a produtividade de todos, alimentando o 

rentismo e o estoque de recursos nos paraísos fiscais. Assim veremos sucessivamente o 

impacto do sistema financeiro sobre as famílias, as empresas e o Estado, os diversos 

‘vazamentos’ como a evasão fiscal, os preços de transferência e o papel dos paraísos 

fiscais, para finalmente analisar o papel do sistema tributário. Na nossa convicção, as 

intervenções necessárias vão além da reforma tributária. O eixo central, como sempre, é 

que os nossos recursos financeiros voltem a ser úteis para a economia e para a 

sociedade.  

 

A liquidação do marco regulatório 

O ponto de partida para o processo atual é a Constituição de 1988. No artigo 192º, em 

particular, definiu-se a utilidade econômica e social do sistema financeiro nacional 

como eixo norteador, com teto máximo de taxa de juros anual de 12% acima da inflação 
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(seria hoje da ordem de 18%). Com um conjunto de normas mais equilibradas, depois 

de anos de arbítrio e violência, o país voltava a ter regras do jogo, retornava ao universo 

das democracias.  

Entre 1993 e 1994, derrotou-se a hiperinflação, elemento chave para se recuperar a 

gestão econômica tanto dos governos como das empresas, ao se resgatar finalmente a 

moeda como referência estável de medição de valor. Lembremos que havia na época, 

segundo The Economist, 44 países com hiperinflações como a Argentina, México, Israel 

e numerosos outros. Em todos eles, a hiperinflação foi liquidada entre 1993 e 1995. 

Em 26 de dezembro de 1995, com a Lei nº 9.249, que altera a legislação do imposto de 

renda das pessoas jurídicas, bem como a contribuição social sobre o lucro líquido, foi 

instituída a espantosa liquidação de imposto sobre lucros e dividendos. Ou seja, depois 

do modesto tributo que paga a empresa como pessoa jurídica, os imensos lucros e 

dividendos repassados aos acionistas e intermediários financeiros se tornaram isentos de 

impostos. Os impactos são analisados, entre outros, pelo senador Lindbergh Farias 

(FARIAS, 2015). 

Simultaneamente, outra lei estabeleceu o sistema de taxas elevadas de juros sobre a 

dívida pública, permitindo aos bancos se financiarem aplicando em títulos em vez de 

procurar fomentar a economia. Aplicada a partir de julho de 1996, desde o início a 

remuneração dos títulos se situou em níveis acima de 20%, tendo chegado a 46% no 

pico. O que os bancos perderam com a quebra da hiperinflação voltariam a recuperar 

com a nova taxa Selic e a isenção de imposto sobre lucros e dividendos. A partir desse 

momento, para os aplicadores financeiros, passou a ser mais rentável aplicar em títulos 

públicos, remunerados com os nossos impostos, do que buscar projetos, investir e 

fomentar a economia. O economista Luiz Gonzaga Belluzzo calcula que a média real 

(descontada a inflação) no período FHC remunerava os bancos na ordem de 20% sobre 

o dinheiro que, aliás, era dos clientes do banco. 

Em 1997, foi aprovada a lei que autoriza as corporações a financiar campanhas 

eleitorais. Com o poder do seu dinheiro, os grupos econômicos podiam agora eleger os 

seus representantes, transformando em ficção a cláusula básica da nossa Constituição, 

de que todo poder emana do povo. Essa captura do poder teria evidentemente impactos 

dramáticos sobre a política brasileira, deformando ainda mais a representatividade dos 

eleitos, até o STF tomar a decisão óbvia de que essa lei era inconstitucional. Seria o 
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Congresso eleito pelas corporações, portanto de maneira inconstitucional, que viria a 

comandar o retrocesso atual (CRUZ, 2010). 

Esse Congresso, eleito com ampla contribuição das corporações, dá entrada em 1999 na 

PEC 53/1999, depois transformada na EC 40/2003, revogando o conjunto dos 

parágrafos do artigo 192º da Constituição, que regulamentava o sistema financeiro 

nacional. A data coincide com a revogação, nos EUA, da Lei Glass-Steagall que vinha 

assegurando um mínimo de regulação e disciplina no sistema financeiro americano e no 

resto do mundo. Explode com toda força a globalização financeira sem barreiras. Aqui 

como em outros países, as finanças deixam de fomentar a economia, travando o 

desenvolvimento. 

Não custa lembrar que o artigo 192º da nossa Constituição terminava determinando que 

“a cobrança acima deste limite [12% ao ano mais inflação] será conceituada como crime 

de usura, punido em todas as suas modalidades, nos termos que a lei determinar”. A lei, 

com o Congresso eleito pelo dinheiro das corporações, não determinou nada, 

simplesmente revogou o artigo. O caminho ficou livre. Em seus relatórios mensais 

sobre as taxas de juros praticadas no mercado, a Associação Nacional dos Executivos de 

Finanças, Administração e Contabilidade ( Anefac) constata: “Destacamos que as taxas 

de juros são livres, e as mesmas são estipuladas pela própria instituição financeira, não 

existindo assim qualquer controle de preços ou tetos pelos valores cobrados”. 

Em junho de 2002, em evento no Parque Anhembi em São Paulo, o então candidato à 

presidência Lula lê a “Carta aos Brasileiros”, em que se compromete a respeitar o 

sistema financeiro como tinha sido constituído. Ao assumir, o presidente Lula manteve 

a elevada taxa Selic, nomeou um banqueiro para gerir as finanças públicas e os bancos 

entraram numa espiral de elevação de juros privados para pessoa física e pessoa 

jurídica, aprofundando a financeirização. O compromisso era claramente condição da 

elegibilidade, não em termos legais, mas em termos de relações reais de poder.  

 

O endividamento das famílias 

É nesse espaço de poder extremamente estreito que se desenvolveu a política de resgate 

do andar de baixo da população brasileira, com resultados impressionantes, a ponto de o 

Banco Mundial qualificar os anos 2003 a 2013 como The Golden Decade, a década 

dourada da economia brasileira. Não cabe aqui elencar todos os avanços, mas destacar 
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que o dinheiro que vai para a base da sociedade demostrou ser incomparavelmente mais 

produtivo do que o dinheiro que vai para o topo. O país inteiro passou a viver melhor, 

com avanços proporcionalmente elevados para os mais pobres. O imenso impacto do 

Bolsa Família custou meros 0,5% do PIB.  

A visão se justifica por três razões básicas: em termos éticos, manter em estado de 

miséria milhões de pessoas num país rico como o nosso é simplesmente uma vergonha; 

em termos políticos, pois a desigualdade constitui um fator radical da erosão da 

democracia e perda de governabilidade; e em termos econômicos, pois nada dinamiza a 

economia como o reforço da capacidade de consumo da população. Praticamente 15 

anos depois da leitura da Carta aos Brasileiros, o mesmo Lula fazia esta declaração 

realista: “Quando você dá 1 bilhão para um rico, aquilo se transforma numa conta 

bancária, e a pessoa vai ganhar dinheiro especulando financeiramente. Nós queremos 

acabar com isso. Nós queremos acabar com a especulação. Quem quiser ganhar dinheiro 

terá de investir no setor produtivo” (EFE, 24/11/2017). Essa compreensão é essencial 

para qualquer discussão de políticas tributárias.  

O fato básico desse processo é que os intermediários financeiros aprenderam 

rapidamente a buscar no bolso da massa de consumidores a renda familiar que se 

expandia. De acordo com os dados do Banco Central, em janeiro de 2005, a dívida das 

famílias equivalia a 18,42% da renda familiar. Com juros muito elevados, o 

endividamento foi aumentando regularmente, atingindo um máximo de 46,17% em 

2015, mas já em 2012 se notava o progressivo atolamento das famílias pela dívida 

acumulada. Em 2017, baixou um pouco apenas a proporção do endividamento, entre 

outros motivos pelo uso do FGTS para saldar dívidas. Abaixo os dados extraídos do 

BCB, em 12/12/2017:  

FIGURA 1 – ENDIVIDAMENTO DAS FAMÍLIAS COM O SISTEMA FINANCEIRO 
NACIONAL EM RELAÇÃO À RENDA ACUMULADA DOS ÚLTIMOS DOZE MESES  
(EM %) 
2005-2017 (setembro) 
BRASIL 
 



19 
 

 
Fonte: Banco Central: Endividamento das famílias com o Sistema Financeiro Nacional em relação à renda acumulada 

dos últimos doze meses. Posição em setembro 2017. 
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=trocarGrafico  

 

O endividamento das famílias com o Sistema Financeiro Nacional em relação à renda 

acumulada dos últimos doze meses era de 18,42% em janeiro de 2005, passando para 

35,75% em janeiro 2010, praticamente o dobro; e para 46,17% em 2015. Constata-se 

uma expansão vertiginosa do endividamento das famílias.  

Este nível de endividamento não seria particularmente grave se fosse onerado, como em 

outros países, com uma taxa de juros de 3% a 8% ao ano. No entanto, no Brasil, as taxas 

de juros fazem com que a cada ano as famílias tenham de pagar mais de um terço do 

estoque da dívida apenas em juros. Isso é absolutamente inviável em termos de 

manutenção do consumo. Os juros mais do que absorveram o aumento da renda das 

famílias que resultou das políticas redistributivas do governo. Na prática, os bancos e 

outros intermediários financeiros aprenderam rapidamente a ir buscar o dinheiro de uma 

população que precisava de equipamentos domésticos essenciais, mas não tinha como 

pagá-los à vista.  

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=trocarGrafico
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Constatamos na tabela abaixo que para o item Artigos do Lar, por exemplo, as famílias 

pagavam em outubro de 2017 o nível astronômico de 132,91%. Pagar quase uma vez e 

meia o valor de sua compra só em juros é completamente absurdo. O máximo que 

encontramos na Europa, na rede Midia@Markt, foi 13% ao ano. É importante notar que 

no Brasil as taxas de juros são apresentadas aos clientes na sua versão ao mês, o que 

deforma radicalmente a compreensão, já que camufla os juros compostos.  

TABELA 1 – TAXA DE JUROS DO CREDIÁRIO, POR SETOR. 
(EM %) 
OUTUBRO DE 2017  
BRASIL 
SETORES SET/17 

Taxa mensal 

 

Taxa Anual  

OUT/17 

Taxa mensal 

 

Taxa anual 

 

VARIAÇÃO  

% 

VARIAÇÃO DE PONTOS  

% 

(MÊS)  

Gdes.Redes 2,91% 41,09% 2,87% 40,43% -1,37% -0,04 

Med.Redes 5,89% 98,73% 5,84% 97,61% -0,85% -0,05 

Peq.Redes 6,82% 120,71% 6,77% 119,48% -0,73% -0,05 

Emp.Turismo 4,81% 75,72% 4,76% 74,72% -1,04% -0,05 

Art.do Lar 7,36% 134,48% 7,30% 132,91% -0,82% -0,06 

Ele.Eletron. 5,54% 90,99% 5,49% 89,90% -0,90% -0,05 

Importados 6,19% 105,59% 6,14% 104,43% -0,81% -0,05 

Veículos 2,09% 28,17% 2,07% 27,87% -0,96% -0,02 

Art.Ginástica 7,84% 147,38% 7,78% 145,73% -0,77% -0,06 

Informática 5,31% 86,05% 5,25% 84,78% -1,13% -0,06 

Celulares 5,01% 79,79% 4,94% 78,36% -1,40% -0,07 

Decoração 7,51% 138,44% 7,45% 136,85% -0,80% -0,06 

Média Geral 5,61% 92,51% 5,56% 91,42% -0,89% -0,05 

Fonte:  Anefac. Posição em outubro de 2017. 

https://www.anefac.com.br/uploads/arquivos/2017111714631301.doc 

 

Os juros no sistema formal de intermediação financeira são ainda mais escandalosos. 

Tomando os dados de outubro de 2017, constatamos que os intermediários financeiros 

cobram 326,14% no cartão de crédito, 297,18% no cheque especial, 27,87% na compra 

de automóveis. Os empréstimos pessoais custam na média 65,35 % nos bancos e 

143,55% nas financeiras. Deixamos de lado aqui a agiotagem de rua que hoje, aliás, já 

não se diferencia tanto da dos bancos que praticam simplesmente a agiotagem legal. O 

crédito consignado, na faixa de 28% ao ano, foi uma tentativa bem-sucedida de ajudar 

os endividados, mas continua sendo absurdo em termos de comparação internacional, e 

https://www.anefac.com.br/uploads/arquivos/2017111714631301.doc
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representa menos de um terço do endividamento. Veja na tabela abaixo os juros para 

pessoa física nos bancos:  

 
TABELA 2 – TAXA DE JUROS BANCÁRIOS PARA PESSOA FÍSICA 
 (EM %) 
SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017 
BRASIL 
 

LINHA DE 

CRÉDITO 

SETEMBRO/2017 OUTUBRO/2017 VARIAÇÃO VARIAÇÃO 

 TAXA 

MÊS 

TAXA 

ANO 

TAXA 

MÊS 

TAXA  

ANO 

% PONTOS 

PERCENTUAIS 

Juros comércio 5,61% 92,51% 5,56% 91,42% -0,89% -0,05 

Cartão de crédito 

12,89% 328,42% 12,84% 326,14% -0,39% -0,05 

Cheque especial      12,33% 303,60% 12,18% 297,18% -1,22% -0,15 

CDC – bancos- 

financiamento de 

automóveis 

2,09% 28,17% 2,07% 27,87% -0,96% -0,02 

Empréstimo pessoal-

bancos 

4,22% 64,22% 4,28% 65,35% 1,42% 0,06 

Empréstimo pessoal-

financeiras 

7,60% 140,85% 7,70% 143,55% 1,32% 0,10 

TAXA MÉDIA 7,46% 137,12% 7,44% 136,59% -0,27% -0,02 

Fonte:  Anefac. Posição em outubro de 2017. 

https://www.anefac.com.br/uploads/arquivos/2017111714631301.doc. 

 

A análise pelo Banco Central resume a situação do endividamento, ao juntar o estoque 

da dívida e os juros pagos. As famílias deviam, em outubro 2016, R$1.627 bilhões, 

pagando juros de 34,2% na média geral, sendo 59,5% com recursos livres e 8,5% no 

crédito direcionado. Isto significa que as famílias têm de pagar mais de um terço do seu 

endividamento a cada ano. As taxas de juros correspondentes na Europa ou nos EUA, 

como vimos, são da ordem de 3% a 8% ao ano. Os 59,5% incidem sobre uma dívida 

com recursos livres de R$837 bilhões, gerando um pagamento de juros de 498 bilhões 

(8% do PIB) apenas nessa categoria. São juros surrealistas, em qualquer comparação 

internacional. O resultado, segundo o SPC, é que temos 58,3 milhões de adultos 

“negativados”, atolados na dívida. Quando 40% dos adultos sequer conseguem pagar as 

dívidas sobre o que já compraram, que dirá fazerem novas compras. O principal motor 

https://www.anefac.com.br/uploads/arquivos/2017111714631301.doc
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da economia, o consumo das famílias, ficou travado, o que por sua vez trava as 

empresas (SPC, 2017). 

 

O travamento das empresas 

O travamento da demanda das famílias, da grande massa de consumo da população, tem 

efeito imediato nas iniciativas das empresas que veem acumular seus estoques de 

produtos não vendidos. É natural que reduzam o ritmo de produção, o que por sua vez 

afeta o emprego. Impacto maior ainda resulta da redução dos investimentos 

empresariais. Se a demanda se reduz em 5%, por exemplo, gerando uma insegurança 

quanto à perspectiva de produção, os investimentos novos caem muito mais, pois as 

empresas entram em compasso de espera e qualquer nova iniciativa é suspensa.  

Os empresários efetivamente produtivos – contrariamente aos intermediários – 

trabalham em geral com margens relativamente pequenas. Um fogão pode ser comprado 

a prazo por 840 reais e à vista por 420 reais, já incluído o imposto de 40% e o lucro da 

loja, mas terá saído da fábrica a pouco mais de 200 reais. Resultado: quem não tem 

dinheiro para pagar à vista vai pagar mais de 800 reais por um fogão de 200. O produtor 

aqui recebe pouco e terá dificuldades para expandir as atividades, pois o grosso do lucro 

vai para intermediários que, em vez de serem prestadores de bons serviços comerciais, 

transformam-se em financiadores, vendedores de crédito. São atividades bancárias não 

assumidas como tais. Na prática, são atravessadores financeiros.  

As taxas de juros para pessoa jurídica são tão escandalosas quanto as para pessoa física, 

proporcionalmente. O estudo da Anefac apresenta uma taxa praticada média de 65,92% 

ao ano, sendo 31,37% para capital de giro, 37,67% para desconto de duplicatas e 

149,59% para conta garantida. Ninguém em sã consciência consegue desenvolver 

atividades produtivas, criar uma empresa, enfrentar o tempo de entrada no mercado e de 

equilíbrio de contas pagando este tipo de juros. Aqui, é o investimento privado que é 

diretamente atingido. 

 
TABELA 3 – TAXA DE JUROS PARA PESSOA JURÍDICA 
 (EM %) 
SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017 
BRASIL 
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LINHA DE 

CRÉDITO 

SETEMBRO/2017 OUTUBRO/2017 VARIAÇÃO VARIAÇÃO PONTOS 

PERCENTUAIS  

 TAXA MÊS TAXA ANO TAXA MÊS TAXA ANO % AO MÊS 

Capital de Giro 

2,34% 31,99% 2,30% 31,37% -1,71% -0,04 

Desconto de 

Duplicatas 

2,76% 38,64% 2,70% 37,67% -2,17% -0,06 

Conta garantida 7,98% 151,26% 7,92% 149,59% -0,75% -0,06 

Taxa Média 4,36% 66,88% 4,31% 65,92% -1,15% -0,05 

Fonte:  Anefac. Fonte:  Anefac. Posição em outubro de 2017. 

https://www.anefac.com.br/uploads/arquivos/2017111714631301.doc. 

 

Existem linhas de crédito oficiais que compensam em parte apenas a apropriação dos 

resultados pelos intermediários financeiros. O pequeno e médio empresário, em 

particular, vai buscar crédito na agência onde tem a sua conta, e a busca por formas 

subsidiadas de crédito oficial não entra na sua esfera de decisão. Na zona euro, o custo 

médio do crédito para pessoa jurídica é da ordem de 2 a 3% ao ano, diretamente 

acessível em qualquer banco. Ninguém consegue desenvolver atividades produtivas 

com taxas de juros como as que praticamos no Brasil e as empresas acabam buscando o 

autofinanciamento, perdemos assim um imenso motor de dinamização da economia que 

é o crédito barato ao produtor.  

O Banco Central resume a situação do endividamento empresarial: as pessoas jurídicas 

deviam, em outubro de 2016, R$1.425 bilhões, sobre os quais incide uma taxa média de 

juros de 18%, sendo 23,3% na carteira livre e 11,7% no crédito direcionado. As pessoas 

jurídicas tinham 700 bilhões de reais em crédito livre, pagando juros de 23,3%. 

Nenhuma empresa pode funcionar com juros desse tipo, que na Europa se situam abaixo 

de 5%. Particularmente atingida é a pequena e média empresa, que toma o empréstimo 

junto à agência bancária onde tem a conta, enquanto os grandes grupos e multinacionais 

tomam dinheiro com taxas muito mais baixas, em particular no exterior. Com a queda 

do consumo das famílias, as empresas trabalham hoje com 67% da sua capacidade e não 

têm como recorrer ao crédito para enfrentar a crise.  

Além da baixa demanda e do crédito caro, no caso brasileiro, um terceiro fator 

desestimula o produtor: ele tem a alternativa de aplicar no Tesouro Direto, que rende 

7,5% para uma inflação abaixo de 3%, com liquidez total e risco zero. Essa redução da 

taxa Selic é sem dúvida bem-vinda, pois desde 1996 vinha reduzindo a capacidade de 

https://www.anefac.com.br/uploads/arquivos/2017111714631301.doc
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financiamento do Estado. Ainda assim, se considerarmos que a remuneração sobre a 

dívida pública é de 0,5% nos EUA e taxas semelhantes no resto do mundo, continua 

sendo uma alternativa que permite ao empresário ver o seu dinheiro render sem precisar 

enfrentar os esforços e riscos das atividades produtivas. Mesmo descontada a inflação, 

trata-se de boa remuneração, que permeou grande parte do empresariado e ampliou a 

classe dos rentistas, dos que ganham sem precisar produzir, pois passam a ser 

remunerados pelos nossos impostos já que se trata do serviço da dívida pública. Este 

último mecanismo, pelo ônus que representa para o orçamento, trava o quarto motor da 

economia: o investimento público em infraestruturas e políticas sociais.  

 

O investimento público 

Vejamos o terceiro item da engrenagem: a taxa Selic que incide sobre a dívida pública. 

O mecanismo é simples. Em 1996, para compensar as perdas que os bancos sofreram ao 

se quebrar a hiperinflação, o governo criou um mecanismo de financiamento da dívida 

pública com taxas de juros elevadas. A nossa poupança, por exemplo, está no banco, 

mas rende muito pouco. O banco, por sua vez, aplica este dinheiro em títulos da dívida 

pública que rendiam, na fase do governo de FHC, em média 25% a 30%, chegando a 

um máximo de 46%. A justificativa era de se tranquilizar “os mercados”, ou seja, os 

grandes intermediários financeiros, nacionais ou internacionais. Ser “confiável” para a 

finança internacional e as agências de classificação de risco tornou-se mais importante 

do que ser confiável para a população.  

Para pagar esses intermediários, o governo precisou aumentar os impostos, e a carga 

tributária subiu 5 pontos percentuais ainda nos anos 1990 e início dos anos 2000. 

Durante a fase Lula e primeiro governo Dilma, estava na faixa de 14%, para uma 

inflação entre 5% e 6%. Entrando em 2018 situa-se em 7% para uma inflação de um 

pouco menos de 3%, o que já melhora a situação, mas é um juro mais baixo sobre um 

estoque maior da dívida. O dado essencial é que o governo transfere uma grande parte 

dos nossos impostos para os bancos. O mecanismo é simples. Eu que sou poupador, de 

um bolso, coloco a minha poupança no banco que me remunera de maneira simbólica; e 

de outro bolso, tiro 7% para dar ao governo que os transfere para o banco. Em outros 

termos: eu pago ao banco, com os meus impostos, para que ele tenha o meu dinheiro. É 

importante lembrar que os títulos da dívida pública pagam na faixa de 0,5% a 1% ao 

ano na maioria dos países do mundo.  
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O Brasil tem um PIB da ordem de 6,3 trilhões, o que significa que a cada vez que se 

drena 63 bilhões das atividades produtivas para a especulação, é 1% do PIB que se 

perde. Se o gasto com a dívida pública atinge 8,5% do PIB, como é o caso em 2015, são 

cerca de 500 bilhões de reais dos nossos impostos transferidos essencialmente para os 

grupos financeiros. Com isso se esteriliza parte muito significativa da capacidade do 

governo para financiar infraestruturas e políticas sociais. Além disso, a Selic elevada 

desestimula o investimento produtivo nas empresas, pois é mais fácil, como vimos, 

ganhar com títulos da dívida pública. E para os bancos e outros intermediários é mais 

simples ganhar com a dívida do que fomentar a economia buscando bons projetos 

produtivos, o que exigiria identificar clientes e projetos, analisar e seguir as linhas de 

crédito, ou seja, fazer a lição de casa, usar as nossas poupanças para fomentar a 

economia. Os fortes lucros extraídos da economia real pela intermediação financeira 

terminam contaminando o conjunto dos agentes econômicos. A Figura 2, a seguir, 

explicita bem de onde veio o “rombo”. 

 O conto da dona de casa passado para a população era de que o governo teria de se 

comportar como a boa dona de casa, que só gasta o que tem. Mas o governo não gastava 

mais do que tinha com políticas públicas, gastava com juros. O governo Temer passou a 

reduzir políticas públicas, ou seja, investimentos e políticas sociais, mas não a 

transferência de dinheiro para os bancos. A EC95 travou os gastos com políticas 

públicas, mas não os gastos com os juros da dívida. Assim, o golpe só reforçou a 

sangria. Os juros sobre a dívida pública baixaram sem dúvida, mas não os juros sobre 

pessoa física e pessoa jurídica, um compensando o outro.  

 

FIGURA 2 – GASTOS FEDERAIS DIRETOS COM JUROS  
(R$ BILHÕES CORRENTES) 
(2005-2015) 
BRASIL 
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Fonte: Banco Central 

 

Em termos de impacto econômico, os investimentos públicos são essenciais para 

dinamizar qualquer economia moderna. Os dois grandes eixos de dinamização na esfera 

pública são os investimentos em infraestruturas, como transportes, energia, 

telecomunicações e água e saneamento; e as políticas sociais, como saúde, educação, 

cultura, lazer, esportes, habitação, segurança e outras atividades que constituem 

essencialmente investimento nas pessoas e ampliação do consumo coletivo. Ao desviar 

grande parte dos recursos públicos de investimentos para remuneração aos 

intermediários financeiros e rentistas em geral, travou-se o terceiro motor da economia.  

Em termos políticos este mecanismo perverso tornou-se explosivo, pois se inicialmente 

o sistema favorecia essencialmente os bancos, hoje – com a abertura de aplicações no 

Tesouro Direto para qualquer poupador – gerou-se uma massa de empresários e pessoas 

da classe média que se acostumaram a ver o seu dinheiro render a partir da elevada taxa 

Selic. Quando o governo Dilma tentou baixar os juros, que chegaram a 7,5% para uma 

inflação de 5% em 2013, e ao mesmo tempo os juros no Banco do Brasil e na CEF, a 

revolta foi geral, e iniciou-se uma articulação perversa entre crise financeira e crise 

política, uma aprofundando a outra.  

É essencial entender que as pessoas de menor rendimento, os três quartos do país, 

aplicam muito pouco em produtos financeiros, e mal conseguem fechar o mês, em 

particular pelo endividamento que as enforca. E essa população necessita vitalmente dos 
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investimentos públicos, como saúde, educação, saneamento básico, habitação popular e 

outras iniciativas. Quando os recursos que serviriam ao financiamento desses setores 

são desviados para quem tem importantes aplicações financeiras, ou seja, para os 

segmentos mais ricos do país, gera-se um aprofundamento das desigualdades, 

invertendo todos os esforços de 12 anos de ampliação de políticas sociais e de demanda 

popular. O Brasil volta assim para uma economia “de base estreita” e trava-se o objetivo 

histórico essencial de harmonizar o país pela elevação social das massas populares.  

É importante mencionar que o mecanismo perverso criado no país é encontrado em 

numerosos países, ainda que sob diversas formas. O denominador comum é o fato de os 

grandes grupos financeiros apropriarem-se das políticas públicas por meio do inchaço 

da dívida pública. A sobrevivência do governo passa então a depender menos do seu 

empenho em assegurar políticas que favoreçam a população em geral, e mais de mostrar 

que é “confiável” para o sistema nacional e mundial de especulação financeira. São 

inúmeros os países que elegeram governos com programas progressistas e terminaram 

aplicando políticas de direita. E, para a população, vende-se a ideia de que são as 

políticas sociais que geraram o déficit público e o travamento da economia. Quando se 

comparam as poucas dezenas de bilhões que representa o Bolsa Família, investimento 

nas pessoas, e os 500 bilhões transferidos para rentistas, que ganham sem produzir, 

pode-se ver o ridículo do argumento. Aliás, trabalhos de Jorge Abrahão de Castro no 

Ipea mostram que para cada 1 real investido no Bolsa Família o efeito multiplicador 

leva a um aumento do PIB de 1,78 reais.2  

O saldo total das operações de crédito do sistema financeiro, envolvendo pessoas físicas 

e pessoas jurídicas, atingiu R$3.052 bilhões em outubro 2016, representando 48% do 

PIB, nível relativamente moderado, mas pagando uma taxa média geral de juros (pessoa 

física e jurídica, crédito livre e direcionado) de 27,4%, o que representa R$836 bilhões 

pagos aos intermediários financeiros sob forma de juros, equivalendo a 13,2% do PIB. 

Acrescentem-se os R$397 bilhões pagos em 2016 como juros sobre a dívida pública, 

6,3% do PIB, são cerca de 20% do PIB extraídos por intermediários financeiros 

                                                           
2 O estudo mostra o efeito multiplicador dos programas redistributivos: “O Programa Bolsa Família 
passa a ser a transferência de renda com maior efeito: na simulação, o PIB aumentaria R$ 1,78 para um 
choque marginal de R$ 1,00 no PBF. Ou seja, se a oferta for perfeitamente elástica e os demais 
pressupostos forem respeitados, um gasto adicional de 1% do PIB no PBF se traduziria em aumento de 
1,78% na atividade econômica. O BPC, o seguro desemprego e o abono salarial vêm em seguida, com 
multiplicadores também maiores do que um” (Castro, 2013). Os juros sobre a dívida pública têm um 
efeito inverso, de redução do PIB.  
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essencialmente improdutivos. O spread bancário sobre crédito livre atingiu 35,4%. O 

travamento do consumo das famílias e da produção empresarial reduzem o fluxo 

correspondente de receitas do Estado, aumentando o déficit das contas públicas. 

Nenhuma economia pode funcionar desse modo. Esses 20% do PIB reinvestidos na 

economia poderiam assegurar uma expansão econômica vigorosa. Mas rendem mais 

quando aplicados, por esses mesmos intermediários, em mais papéis financeiros.  

 

O agravamento tributário 

É de se pensar sobre o que acontece com tantos ganhos que param nas mãos dos meios 

financeiros. A Tax Justice Network (TJN) elaborou os dados mais confiáveis sobre 

evasão fiscal por meio de paraísos fiscais. Muito antes dos arquivos do Panamá e das 

Bermudas, com as pressões do G20 e o impacto da crise de 2008, os números foram 

surgindo. Como ordem de grandeza, os recursos aplicados em paraísos fiscais 

equivalem a algo entre um quarto e um terço do PIB mundial (estoque acumulado de 

recursos, e não, obviamente, fluxo anual).  

Assim, o Brasil não está isolado neste sistema planetário, nem é particularmente 

corrupto. Os dados para o Brasil, 519,5 bilhões de dólares em termos de capitais 

offshore, são de toda forma impressionantes: ocupamos o quarto lugar no mundo. Estes 

recursos, que representam também algo como 26% do PIB em termos de estoque, 

deveriam pagar os impostos que permitiriam ampliar investimentos públicos, e ser 

aplicados em fomento da economia onde foram gerados. Era o previsto pelo artigo 192º 

da Constituição. Em 2016 com grande estardalhaço o governo conseguiu repatriar o 

equivalente de 46 bilhões de reais sobre um estoque em paraísos da ordem de 1.700 

bilhões. A Tax Justice Network apresenta os estoques estimados de recursos em 

paraísos fiscais provenientes de alguns países. São dados até 2010. A cifra referente ao 

Brasil é de US$519,5 em flight stock, o estoque em fuga (TJN, 2011). 

Não é ilegal abrir uma conta em paraíso fiscal. Alimentá-la com evasão fiscal é ilegal. O 

Sindicato Nacional de Procuradores da Fazenda Nacional (Sinprofaz) estima a evasão 

fiscal no Brasil em 9,1% do PIB em 2016, cerca de 570 bilhões de reais: “Na hipótese 

ainda de se levar em conta apenas a média dos indicadores de sonegação dos tributos 

que têm maior relevância para a arrecadação (ICMS, Imposto de Renda e Contribuições 

Previdenciárias) poder-se-ia estimar um indicador de sonegação de 27,6% da 
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arrecadação (o mesmo do indicador de sonegação para o VAT em países da América 

Latina que foi de 27,6%), que equivale a 9,1% do PIB, o que representaria o valor de R$ 

571,5 bilhões caso levado em conta o PIB para 2016. Tomando-se em consideração esse 

último indicador para a sonegação, poder-se-ia afirmar que se não houvesse evasão, o 

peso da carga tributária poderia ser reduzido em quase 30% e ainda manter o mesmo 

nível de arrecadação. Esses R$ 571,5 bilhões estimados de sonegação tributária são 

praticamente equivalentes a quase 90% de tudo que foi arrecadado pelos estados e 

municípios juntos, estimados em R$ 638,0 bilhões” (SINPROFAZ, 2017: 27). 

Um estudo particularmente interessante é da Global Financial Integrity, coordenado por 

Dev Kar, Brasil: fuga de capitais, fluxos ilícitos e as crises macroeconômicas, 1960-

2012. Trata-se de uma sangria de recursos por evasão, estimada em cerca de US$35 

bilhões por ano entre 2010 e 2012, mais de 100 bilhões de reais/ano. São 2% do nosso 

PIB que se evaporam anualmente só nestas operações. São recursos que por sua vez irão 

alimentar em boa parte o estoque da ordem de 1,7 trilhões de reais em paraísos fiscais 

visto acima. Segundo o relatório, “o governo deve fazer muito mais para combater tanto 

o subfaturamento de exportações como o superfaturamento de importações, adotando 

ativamente medidas dissuasivas adicionais em vez de punições retroativas” (GFI, 2014: 

iv).  

Na realidade, os lucros realizados pelo sistema financeiro não só não são investidos na 

economia, como em grande parte sequer pagam impostos. Uma placa interessante 

surgiu nas manifestações pró-golpe na Av. Paulista: “Evasão fiscal não é roubo”. 

Naturalmente, os que são afortunados e evadem o fisco acham também muito bom 

poder ter os filhos matriculados na USP, estudando com os recursos dos outros. A ética 

das elites costuma ser flexível. 

No plano dos fluxos para o exterior, o controle das saídas poderia ser bastante 

melhorado, em particular do sub e sobrefaturamento. O relatório da GFI aponta essas 

possibilidades e reconhece fortes avanços do Brasil até 2012. No plano internacional, 

surge finalmente em 2016 o BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), acordo endossado 

por 40 países que representam 90% do PIB mundial, visando a organizar o controle e 

gradual redução da evasão fiscal pelas empresas transnacionais. A resistência dos 

grandes grupos internacionais promete ser feroz. A eleição de Trump nos Estados 

Unidos reduz muito o espaço deste acordo (OCDE, 2014).  
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No plano interno, a própria estrutura e incidência dos tributos no Brasil é surrealista. 

Pesquisa do Inesc mostra que “a tributação sobre o patrimônio é quase irrelevante no 

Brasil, pois equivale a 1,31% do PIB, representando apenas 3,7% da arrecadação 

tributária de 2011. Em alguns países do capitalismo central, os impostos sobre o 

patrimônio representam mais de 10% da arrecadação tributária, como, por exemplo, 

Canadá (10%), Japão (10,3%), Coreia (11,8%), Grã-Bretanha (11,9%) e EUA (12,15)” 

(INESC, 2014:21).  

Se acrescentarmos a baixa alíquota do imposto sobre a renda, a isenção de imposto 

sobre lucros e dividendos, a inexistência do imposto sobre a fortuna e o fato dos 

impostos indiretos representarem 56% da arrecadação, além do fato de os grandes 

devedores recorrerem de forma massiva à evasão fiscal, temos no conjunto uma 

situação que clama por mudanças.  

 

TABELA 4 – INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS  
(Em % da Arrecadação e do PIB) 
(2011) 
BRASIL 

 

Incidência de impostos no Brasil – 2011 

 % da arrecadação % do PIB 

Consumo 55,7% 19,7% 

Renda 30,5% 10,8% 

Patrimônio 3,7% 1,3% 

Outros 10,1% 3,6% 

Total 100% 35,4% 

Fonte: INESC – Implicações do Sistema Tributário Brasileiro. Posição em setembro 2014 (parte da Tab.1 p. 13) 

 

“Convém destacar que a carga tributária é muito regressiva no Brasil, pois está 

concentrada em tributos indiretos e cumulativos que oneram mais os(as) 

trabalhadores(as) e os mais pobres, uma vez que mais da metade da arrecadação provém 

de tributos que incidem sobre bens e serviços, havendo baixa tributação sobre a renda e 

o patrimônio. Segundo informações extraídas da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) 

de 2008-2009 pelo Ipea, estima-se que 10% das famílias mais pobres do Brasil destinam 

32% da renda disponível para o pagamento de tributos, enquanto 10% das famílias mais 
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ricas gastam 21% da renda em tributos” (INESC, 2014: 6). Lembremos ainda que os 

assalariados têm os seus rendimentos declarados na fonte, enquanto o mundo 

corporativo e das grandes fortunas tem à sua disposição a ajuda da própria máquina 

bancária com especialistas em evasão ou elisão fiscal, como se vê nos dados do HSBC 

publicados no início de 2015.  

O descontrole é impressionante. Temos, portanto, o imenso estoque de recursos em 

paraísos fiscais, equivalente a 26% do PIB (estoque, não fluxo anual); um fluxo de 

evasão por meio de fraude em notas fiscais da ordem de 2% do PIB ao ano; uma evasão 

fiscal geral estimada aqui de forma conservadora em 9,1% do PIB. Acrescente-se o fato 

de que a própria incidência da tributação é profundamente deformada, centrada em 

impostos indiretos sobre o consumo com isenção de tributação sobre lucros e 

dividendos. Inexiste o imposto sobre a fortuna, é muito limitada a tributação sobre a 

herança, enquanto trabalhadores assalariados têm o seu imposto retido na fonte. A 

combinação desses elementos torna-se desastrosa para o funcionamento do sistema 

financeiro em geral, deformando radicalmente um ponto de referência chave para 

qualquer raciocínio econômico: a proporcionalidade entre quem enriquece e quanto, de 

um lado, e, de outro, a contribuição para o crescimento econômico.  

Não há como evitar a constatação de que estamos literalmente recompensando parasitas. 

Não se trata de deformações pontuais. Quando vemos como os juízes aumentam os seus 

próprios já impressionantes salários, constatamos que se trata de uma cultura de 

organização de nichos de privilégios que torna solidários entre si bancos, deputados, 

desembargadores, gigantes da mídia e muitos grupos internacionais. Em nome, 

evidentemente, do bem-estar da nação, cujo desenvolvimento paralisaram.  

Em termos propositivos, o objetivo é resgatar a produtividade dos recursos das nossas 

próprias poupanças e dos nossos impostos. Os recursos não são dos bancos, que mesmo 

sendo privados precisam de uma carta patente do Banco Central que os autorize a 

trabalhar com dinheiro do público. Aqui vimos o dreno da capacidade de compra das 

famílias; o travamento da capacidade produtiva das empresas; a redução da capacidade 

anticíclica do Estado, pelo desvio dos impostos para o serviço da dívida pública; a 

deformação do sistema tributário; e a fuga de recursos para o exterior.  

Visto no seu conjunto, esse fluxo financeiro integrado tal como foi deformado não faz 

sentido, e trava o desenvolvimento do país. O sistema tributário constitui uma 

ferramenta essencial de reconstituição dos equilíbrios.  
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