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Considerações sobre a segunda fase da Reforma Tributária

Tributação de dividendos: talvez o ponto mais polêmico da proposta

Produção e emprego em alta e estoques ajustados na indústria gaúcha

Resultado Fiscal Estrutural foi de -1,33% do PIB em 2020
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Na semana passada, o Governo Federal apresentou

a segunda fase da Reforma Tributária. A primeira fase,

apresentada em julho de 2020, contemplou a proposta

de criação da CBS (PL 3887/2020) e agora o foco está

na reformulação do Imposto de Renda.

Primeiramente, precisamos destacar que, assim

como na avaliação das medidas apresentadas na

primeira fase da reforma, quanto agora, as estimativas

apontam para um aumento de Carga Tributária.

Qualquer proposta de Reforma que tenha como ponto

de partida um aumento do montante de impostos pagos

dificulta muito o avanço de um debate construtivo,

mesmo que o projeto contemple pontos positivos.

Talvez essa seja uma estratégia do Governo: apresentar

algo mais indigesto em termos tributários já imaginando

que será desidratado pelo legislativo. Em outras

palavras, apresentar o texto com “maldades”, deixando

para os deputados e senadores realizarem “bondades”, e

assim aprovar uma versão intermediária do texto.

Porém, essa estratégia leva o eixo da discussão

para o aumento da carga, principalmente para os que

serão prejudicados, e tira o foco do aprimoramento do

Sistema Tributário Nacional. Tivemos, recentemente, o

mesmo problema com a Reforma Tributária proposta

pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

A Reforma consiste em três frentes de mudanças:

imposto de renda pessoas físicas, imposto de renda

pessoas jurídicas e imposto de renda sobre

investimentos. Vamos focar as nossas breves

considerações sobre os dois primeiros. Antes disso,

cabe destacar que essa análise pode conter erros de

interpretação da norma, tendo em vista a novidade do

texto e a necessidade de alguns esclarecimentos, que

devem ser fornecidos nos próximos dias.

Sobre a Reforma do IRPF, a proposta focou em

três frentes: atualização da tabela do Imposto de Renda,

atualização do valor de imóveis e tributação de

lucros/dividendos.

A tabela de imposto de renda apresenta uma

defasagem de 113%, entre 1996 e 2020. Atualmente, a

faixa de isenção dos rendimentos que é de até R$

1.903,98 deveria estar próxima a R$ 4.022,89 mil,

beneficiando mais de 20 milhões de trabalhadores. A

proposta do governo consiste no reajuste de 31,3% na

faixa de isenção, que passaria para R$ 2.500,00. Isso

levaria a que 50% dos atuais declarantes (16,3 mi)

caíssem na faixa de isenção.

Sobre a atualização dos preços dos imóveis, será

permitido atualizar os valores patrimoniais, com

incidência de apenas 5% de imposto sobre a diferença.

Essa medida pode ser entendida com positiva pelos

contribuintes, mas ela – fundamentalmente – busca

antecipar receitas de exercícios posteriores.

Com relação aos dividendos e ao IRPJ, trataremos

no texto abaixo.

A discussão sobre a tributação de dividendos no

Brasil não é recente, escrevemos um Informe

Econômico especificamente sobre o tema que pode ser

conferido nesse link. A proposta do Governo é de que

os dividendos, hoje isentos, sejam tributados em 20%

na fonte. Além disso, haverá uma isenção para até R$

20 mil por mês para microempresas e empresas de

pequeno porte.

Os argumentos do Governo consistem em criar um

sistema mais justo ao evitar que os mais ricos deixem

de pagar imposto. A nova tributação incentiva novos

investimentos já que estimula o reinvestimento dos

lucros e desestimula a pejotização.

O principal argumento a favor da tributação dos

dividendos é a de que todos os países desenvolvidos

utilizam, que gera incentivo aos investimentos e que a

divisão de parte da tributação com a pessoa física torna

o sistema mais justo. O fato é que a carga sobre as

empresas já é elevada. Depois de tributarem

dividendos, vai faltar apenas tributarem o lucro bruto

pra não sobrar uma mera linha da DRE ilesa ao fisco.

A contrapartida para a tributação dos dividendos é a

redução da alíquota geral de IRPJ dos atuais 15% para

12,5% em 2022 e 10% a partir de 2023. O adicional de

10% para lucros acima de R$ 20 mil por mês

permanece. Dependendo de como é feito o cálculo, a

alíquota para as empresas optantes pelo lucro

presumido poderia passar de 34% para 49%.

Porém, atualmente, principalmente quando se fala

de grandes empresas, a alíquota efetiva é menor pela

utilização dos Juros sobre Capital Próprio (JCP), que é

abatido da IR. A proposta do Governo extingue essa

dedução.

Outro argumento do Governo é que a não tributação

de lucros e dividendos cria uma distorção na economia

porque estimula a pejotização. Porém, é a rigidez da

legislação trabalhista e os enormes encargos sobre a

folha de pagamentos que fazem isso e existem maneiras

menos distorcivas para evitar a pejotização. Nos EUA,

por exemplo, em empresas com apenas um indivíduo

incide uma tributação semelhante à de pessoas físicas.

O texto da reforma ainda precisa ser melhor

entendido, acreditamos que existem pontos positivos e

outros que precisam ser aprimorados durante a

tramitação. Para entrar em vigor em 2022, o texto

precisa ser aprovado até final de setembro, o que

exigirá muito empenho do Congresso.

Tributação de dividendos: talvez o ponto mais polêmico da proposta

Considerações sobre a segunda fase da Reforma Tributária

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos
https://www.fiergs.org.br/sites/default/files/paragraph--files/ie_27082018.pdf
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A Sondagem Industrial do Rio Grande do Sul,

pesquisa de opinião empresarial realizada mensalmente

pela FIERGS, mostrou que a produção industrial voltou

a crescer em maio, com o índice apontando 52,6

pontos.

O mesmo valor, de 52,6 pontos, foi atingido pelo

índice do número de empregados, exibindo a décima

primeira alta consecutiva do emprego. Os dois índices

variam de zero a 100 pontos, sendo que valores acima

de 50 representam avanços em relação ao mês anterior.

O nível de utilização da capacidade instalada (UCI)

também cresceu no período: de 73,0% para 74,0%,

ficando bem acima da média histórica do mês de maio

(68,9%). Os empresários gaúchos, contudo,

consideraram esse nível normal para o mês, visto que o

índice de UCI em relação à usual ficou em 49,7 pontos

em maio, muito próximo dos 50 pontos.

Outro resultado positivo do mês de maio foi o ajuste

de estoques de produtos finais. O indicador de estoque

em relação ao planejado ficou em 50,2 pontos,

praticamente sob a marca de 50, cuja leitura é de

estoques no nível planejado pelas empresas.

Para os próximos seis meses, segundo a Sondagem,

todos os índices de expectativas permaneceram no

terreno positivo (acima dos 50 pontos) em junho e, com

exceção das exportações, cresceram em relação a maio,

evidenciando um otimismo mais forte e disseminado

entre as empresas. De fato, os empresários gaúchos

esperam crescimento da demanda (o índice passou de

56,1 em maio para 58,3 pontos em junho), do emprego

(de 52,2 para 53,7 pontos), das compras de matérias-

primas (de 54,9 para 55,3 pontos) e das exportações (de

55,8 para 55,5 pontos).

A indústria gaúcha também ficou mais disposta a

investir nos próximos seis meses. O índice de intenção

de investir atingiu 59,3 pontos em junho, 3,5 acima de

maio e 9,4 pontos maior que sua média histórica, o que

revela uma disposição elevada. Também variando de

zero a 100 pontos, quanto maior o índice, maior a

propensão a investir. Em junho, 65,1% das empresas

(eram 62,8% em maio) se mostravam dispostas a

investir.

O resultado primário do setor público consolidado

passou de -0,84% do PIB em 2019 (déficit de R$ 61,87

bilhões) para -9,44% (déficit de R$ 702,95 bilhões) do

PIB em 2020, segundo dados do BCB. O resultado

primário é dado pela diferença entre receitas e despesas

não financeiras do Estado e pode ser considerado como

uma medida do esforço fiscal. Contudo, existem fatores

transitórios que distorcem a interpretação desse

indicador, impedindo uma boa avaliação do esforço

discricionário e recorrente do setor público.

Com isso em mente, o resultado fiscal estrutural

medido pela Secretaria de Política Econômica (SPE), é

um indicador mais adequado para avaliar a solvência de

longo prazo do país. Esse indicador consiste no

resultado primário descontado os efeitos das flutuações

cíclicas da economia. Em termos econômicos, é o nível

que seria observado com o PIB no seu nível potencial, o

preço do petróleo em equilíbrio, e sem receitas e

despesas não recorrentes. Por exemplo, caso ocorra

uma contração do PIB, as receitas caem e o resultado

fiscal piora independente da atuação da política

econômica. Ao separar esses fatores, o resultado

estrutural mede a ação da política econômica sobre a

política fiscal.

Nos ano passado, a forte recessão na atividade

econômica impactou negativamente as contas públicas,

principalmente pelas despesas atípicas ocorridas como

os auxílios financeiros de R$ 429,6 bilhões em créditos

extraordinários e R$ 78,2 bilhões de apoio financeiro a

estados e municípios.

Assim, as estimativas divulgadas pela SPE

indicaram um efeito líquido dos componentes

transitórios em -8,11% do PIB: -1,03% do PIB

relacionados ao componente cíclico e -7,08% do PIB

referente às despesas não recorrentes. Dessa forma, o

resultado estrutural para 2020 foi igual a -1,33% do

PIB, reforçando a insustentável tendência deficitária do

setor público brasileiro.

Resultado Fiscal Estrutural foi de -1,33% do PIB em 2020

Produção e emprego em alta e estoques ajustados na indústria gaúcha

Índice de intenção de investir

(em pontos)

Nota: Quanto maior o índice, maior a propensão a investir.

Fonte: FIERGS.
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DADOS E PROJEÇÕES PARA A ECONOMIA BRASILEIRA

Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS
www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos

Últimas previsões atualizadas.

Produto Interno Bruto Real  (% a.a.) 1

Agropecuária 14,2 1,3 0,6 2,0 3,9

Indústria -0,5 0,7 0,4 -3,5 5,8

Serviços 0,8 2,1 1,7 -4,5 4,0

Total 1,3 1,8 1,4 -4,1 4,6

Produto Interno Bruto Real  (Em trilhões correntes)

Em R$ 6,585 7,004 7,407 7,448 8,242

Em US$2 2,063 1,916 1,877 1,444 1,561

Inflação (% a.a.)

IGP-M -0,5 7,6 7,3 23,1 15,5

INPC 2,1 3,4 4,5 5,4 6,0

IPCA 2,9 3,7 4,3 4,5 5,8

Produção Física Industrial (% a.a.)

Extrativa Mineral 4,5 0,0 -9,7 -3,4 3,0

Transformação 2,2 1,1 0,2 -4,6 5,7

Indústria Total3 2,5 1,0 -1,1 -4,5 4,7

Empregos Gerados – Mercado Formal (Mil vínculos)

Agropecuária 34,3 2,2 13,0 61,6 11,9

Indústria -140,0 23,9 97,2 207,8 132,1

Indústria de Transformação -14,8 1,2 13,2 90,0 65,4

Construção -116,1 11,4 70,7 112,2 55,6

Extrativa e SIUP4 -9,0 11,2 13,3 5,6 11,1

Serviços 93,7 520,2 533,8 -124,5 572,5

Total -12,0 546,4 644,1 142,7 716,5

Taxa de desemprego (%)

Fim do ano 11,8 11,6 11,0 13,9 15,8

Média do ano 12,7 12,3 11,9 13,5 16,5

Setor Externo (US$ bilhões)

Exportações 217,7 239,3 225,4 209,8 240,0

Importações 150,7 181,2 177,3 158,9 174,8

Balança Comercial 67,0 58,0 48,0 50,9 65,2

Moeda e Juros

Meta da taxa Selic – Fim do ano (% a.a.) 7,00 6,50 4,50 2,00 6,50

Taxa de Câmbio – Desvalorização (%)5 1,5 17,1 4,0 29,2 -1,7

Taxa de Câmbio – Final do período (R$/US$) 3,31 3,87 4,03 5,20 5,11

Setor Público (% do PIB)

Resultado Primário -1,7 -1,6 -0,8 -9,5 -4,2

Juros Nominais -6,1 -5,4 -5,0 -4,2 -3,9

Resultado Nominal -7,8 -7,0 -5,8 -13,7 -8,1

Dívida Líquida do Setor Público 51,4 52,8 54,6 63,0 72,8

Dívida Bruta do Governo Geral 73,7 75,3 74,3 89,3 98,3
Fontes: IBGE, BCB, FGV, M inistério  da Economia, STN. * Pro jeções da Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS. 1 O PIB Total é pro jetado a preços de 

mercado; os PIBs Setoriais são pro jetados a valor adicionado. 2 Taxa de câmbio média anual utilizada para o cálculo e IPCA utilizado como inflação. 3 Não 

considera a Construção Civil e o  SIUP. 4 SIUP = Serviços Industriais de Utilidade Pública.  5 Variação em relação ao final do período anterior.

2017 2018 2019 2020 2021*

❑ Atualizada a projeção para a Selic.

Informações sobre as atualizações das projeções:

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos
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DADOS E PROJEÇÕES PARA A ECONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL

Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS
www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos

Últimas previsões atualizadas.

Produto Interno Bruto Real  (% a.a.) 1

Agropecuária 11,4 -7,1 6,0 -29,6 20,0

Indústria -1,8 2,8 1,7 -5,8 4,5

Serviços 1,6 2,6 1,6 -4,8 1,5

Total 1,8 2,0 2,0 -7,0 4,0

Produto Interno Bruto Real  (Em bilhões correntes)

Em R$ 423,270 457,294 475,175 473,743 521,269

Em US$2 132,608 125,108 120,435 91,861 98,742

Empregos Gerados – Mercado Formal (Mil vínculos)

Agropecuária -1,5 -1,4 -0,1 0,6 1,2

Indústria -12,1 1,5 -5,5 5,3 16,4

Indústria de Transformação -5,9 0,9 -1,5 4,2 11,1

Construção -3,9 0,9 -4,0 1,0 4,4

Extrativa e SIUP3 -2,3 -0,2 0,0 0,2 0,9

Serviços 5,4 20,4 26,0 -26,2 38,6

Total -8,3 20,5 20,4 -20,2 56,2

Taxa de desemprego (%)

Fim do ano 8,0 7,4 7,1 9,1 11,2

Média do ano 8,4 8,1 8,1 8,4 11,6

Setor Externo (US$ bilhões)

Exportações 17,8 18,1 18,3 14,3 17,2

Industriais 12,6 12,2 13,6 10,4 13,0

Importações 9,9 11,3 9,5 6,7 7,6

Balança Comercial 7,9 6,8 8,8 7,6 9,5

Arrecadação de ICMS (R$ bilhões) 31,9 34,8 35,7 36,2 40,6

Indicadores Industriais (% a.a.)

Faturamento real 3,8 2,7 3,0 -3,1 6,6

Compras -1,3 10,0 -2,7 -5,8 8,2

Utilização da capacidade instalada 1,2 1,6 0,7 -4,5 3,2

Massa salarial 1,2 -1,3 -0,8 -9,8 5,0

Emprego -1,1 0,9 0,0 -2,0 2,6

Horas trabalhadas na produção -1,6 0,0 -1,0 -5,5 10,4

Índice de Desempenho Industrial – IDI/RS 0,4 2,6 0,1 -4,9 6,2

Produção Física Industrial4 (% a.a.) 0,6 5,9 2,5 -5,4 6,3
Fontes: DEE/Seplag-RS, IBGE, BCB, M inistério  da Economia, SEFAZ-RS, UEE/FIERGS. * Pro jeções da Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS. 1 O PIB 

Total é pro jetado a preços de mercado; os PIBs Setoriais são pro jetados a valor adicionado. 2 Taxa de câmbio média anual utilizada para o cálculo e IPCA 

utilizado como inflação. 3 SIUP = Serviços Industriais de Utilidade Pública. 4 Não considera a Construção Civil e o  SIUP.

2017 2018 2019 2020 2021*

❑ Não houve alterações.

Informações sobre as atualizações das projeções:

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos

