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Não vemos o futuro. O impacto da revolução
digital, que avança rapidamente.
Não vemos como isso criará ainda maiores
dificuldades corrigir os graves problemas
enfrentados pela nossa federação.





Mais de um século após as inovações tecnológicas
que desencadearam a revolução industrial, os novos
modelos de negócios que surgem com o advento da
Revolução Digital põem em xeque os paradigmas
tributários que se consolidaram ao longo do século
XX.
Em paralelo provocam impactos significativos no
mundo do trabalho, erodindo as tradicionais bases
de financiamento do regime de proteção social que
marcou o surgimento do Estado do Bem Estar Social,
demandando uma atenção especial a esse problema.







Novos modelos de negócios surgem com a desintermediação das
operações , a queda vertiginosa nos custos de transação e a escala
da globalização, que acompanha a irrelevância das distâncias.
Desmaterialização das transações. Na velha economia, o fluxo de
informações era físico – moeda, cheque, faturas, cartas, relatórios...
Na nova economia tudo é digital; o valor adicionado é criado pelo
cérebro e a inovação é a chave para o sucesso.
A transmutação das espécies. A firma que conhecemos está se
partindo. Na internetworked enterprise (Tapscott) a organização
integra-se a uma rede que estabelece laços com clientes,
fornecedores, grupos com afinidade ao negócio, e até mesmo
competidores. Todos eles na internet interagem para provocar
mudanças no modo como produtos e serviços são criados,
divulgados no mercado e distribuídos.







O sucesso demanda inventar novos negócios, novos
processos para os negócios, novas indústrias e novos
consumidores, ao invés de rearranjar os existentes.
Tamanho não é documento. Inovação, agilidade e
capacidade da organização para aprender é o que conta.
Necessário repensar a cadeia de valor pois as transações
passam a ser cada vez mais virtuais. Ao invés de valor
adicionado (value-added) trata-se de valor criado (value
creation). Na rede de valor, as relações horizontais se
entrecruzam tornando difícil aferir o valor gerado em
cada etapa do processo produtivo.
A rigor, como produtores, consumidores e fornecedores
interagem durante este processo, é a própria divisão do
processo produtivo em etapas que fica difícil de definir.

As bases - identificação e
mensuração
 Os fatos – quando e onde ocorrem?
 As fronteiras- como visualizá-las?
 Os conflitos- como solucioná-los?
 A capacidade de adaptação à
velocidade das mudanças.












O avanço da economia digital altera de modo
significativo os paradigmas que alicerçaram o regime
tributário da economia industrial.
Os novos modelos de geração de valor
As dificuldades para usar princípios tradicionais para
alocar a competência tributária no plano
internacional.
A tributação do lucro das multinacionais -Residência
versus fonte
O principio do destino e a tributação do consumo.
O mundo do trabalho e o financiamento da
previdência social
O caso particular das federações. Um novo modelo de
federalismo fiscal



A economia industrial e o surgimento do IVA
◦ A ineficiência econômica do velho modelo de
tributação das vendas
◦ Os custos de transação e o método do valor agregado.
◦ As origens do IVA e sua adoção no Brasil



A economia digital e a tributação das vendas
◦ Quais os problemas suscitados pela nova economia
digital?
◦ Qual será o novo modelo de tributação das vendas no
século XXI?







Se limitam a propor a fusão dos tributos que incidem
sobre a produção, circulação e consumo de
mercadorias e serviços e efetuar uma redistribuição
do valor arrecadado entre a União, estados e
municípios, para manter a parcela que cada ente
federado recebe com os tributos de sua competência.
Na PEC 45 a repartição das receitas se fará por meio
de alíquotas de referência fixadas em LC (9% para a
União, 14% para os estados e 2% para os municípios).
Na PEC 110 o total arrecadado seria redistribuído
com base em percentuais que deveriam preservar a
situação vigente, com ajustes a serem feitos durante
a transição.





Caberia ao Comitê Gestor do novo imposto – o
IBS – editar o regulamento a ser aplicado em
âmbito nacional e proceder à gestão do tributos
utilizando-se das informações hoje disponíveis
para operar a distribuição mencionada. Esse
comitê seria formado por representantes do
governo federal, estados e municípios, mas não
são conhecidos os detalhes com respeito à sua
formação, bem como sobre as regras a serem
aplicadas à tomada de decisões.
A PEC 110 cria uma Autoridade Administrativa
tributária- uma espécie de fisco nacional





Na PEC 45, o novo imposto seria cobrado a uma
alíquota de 1% durante dois anos , após o qual a
alíquota do IBS seria gradualmente incrementada e a
dos impostos que substituiria seria reduzida ,
durante dez anos. Ao fim desse percurso, uma nova
trilha seria percorrida para alcançar o destino,
supondo que tudo ocorra como imaginado.
Na PEC 110, a transição inicial seria de 6 anos após o
que tomaria mais 9 anos. Ademais o IBS seria criado
por intermédio do Congresso, no âmbito da
competência dos estados (artigo 154) com a entrega
ao governo federal de parte da arrecadação para
financiar a seguridade social. (onde entram os
municípios - será que estamos na Alemanha?)







Durante pelo menos dez anos ( ou seis) os
contribuintes terão que conviver com dois
regimes distintos de cobrança dos impostos- o
antigo e o novo. Dificuldades vão aumentar e as
chances de litígio também – pressões por
alteração da proposta crescem e reforma
fracassa, ou se arrasta no tempo
A tradição brasileira nessa matéria é ignorada:
sempre que um prazo para mudar se aproxima,
ele é prorrogado.
E a fogueira de vaidades também não facilita o
acordo







A alíquota seria uniforme por natureza das transações
mas poderia variar por território mediante legislação dos
estados e municípios.
A simplicidade que a adoção de um IVA com base
uniforme, cobrado segundo o principio do destino com
uma alíquota única, é seriamente afetada. Na singular
característica do federalismo brasileiro, com respeito à
autonomia dos municípios, no limite poderíamos ter 5.597
alíquotas em todo o território nacional.
Dentro um mesmo estado, a diversidade de alíquotas
também seria muito grande, aumentando o potencial de
conflito no plano das relações federativas e dificultando a
busca de um acordo que viabilize a cooperação
intergovernamental na administração e na fiscalização do
tributo.








A recusa em aceitar a inovação no campo tributário
adia a solução para eliminar o deficit previdenciário
A decisão de ignorar os problemas da federação pode
ser uma opção para não expor o tema, mas constitui
o principal obstáculo à reforma – mais um fracasso
De um lado, a fusão dos impostos estaduais e
municipais geram aumento das disparidades de
receitas entre estados de distintas regiõesdiferenças na concentração da nova base tributária.
De outro, ampliam as disparidades entre municípios
localizados em distintas regiões,em razão do
tamanho das populações e da rigidez das regras que
determinam o repasse dos fundos constitucionais,
que crescerão à medida que a transição avançar.











Nenhuma das propostas abordou as causas da deterioração do nosso regime
tributário e dos desequilíbrios federativos, para desenhar um projeto de
reforma – a única fonte de consulta foi o livro texto –
Disparidades regionais sempre estiveram presentes na história da formação
da nação brasileira. Mas o único momento em que o federalismo fiscal foi
levado a sério ocorreu em 1963 durante os trabalhos conduzidos na
comissão instalada em 1963, na FGV- – cujas recomendações foram adotas
em 1965 e depois incorporadas à Constituição de 1967.
O federalismo fiscal na reforma de 1965 e os equívocos de 1988 – a
destruição dos pilares do modelo e suas consequências – agravamento das
disparidades e dos conflitos e desatenção à necessidade de reunir estados e
municípios num debate conjunto sobre o tema
A rigidez institucional e a organização das representações de estados e
municípios na esfera política, contribuem para a ausência de entendimento
entre eles.
Os problemas da federação não serão resolvidos com as propostas
apresentadas. ao contrário serão prejudicados. É necessário discutir o novo
modelo de federalismo fiscal, caso contrario conflitos e desequilíbrios serão
agravados.








O Estado assumiu novas responsabilidades, mas a
repartição das responsabilidades na federação não
foram tratadas
Demandas de estados e municípios reproduziram
velho padrão: redistribuir receitas tributárias,
ignorando riscos das medidas adotadas para
implementar a nova agenda.
Nova agenda do Estado foi centralizada no governo
federal– financiamento e regulação.
Medidas defendidas pelos estados e municípios para
redistribuir receitas facilitaram a ampliação de
conflitos (impostos únicos, alíquotas, desequilíbrios
na representação, serviços, Confaz, base fundos,
congelamento de percentuais...)






Pela dualidade de regimes tributários instituida
em 1988 – a seguridade social
Pela opção adotada para promover o ajuste fiscal
Pelo ritmo acelerado da urbanização
◦ Concentração populacional e urbanização da pobreza





Pela velocidade das mudanças no perfil
demográfico e socioeconômico da população.
Pelo novo contexto político - fragmentação
partidária e meios utilizados para sustentar a
governabilidade democrática

Evolução da Arrecadação de Contribuições Sociais e dos
Gastos com Seguridade Social e Seguro-Desemprego: 1995 – 2010
Índice calculado com base em valores corrigidos pelo DI do PIB (1995 =100)











O regime de financiamento da seguridade social não cumpriu suas
finalidades e não mais atende às demandas de financiamento da
previdência social. É necessário tratar da nova base de
financiamento do regime de proteção social do Estado moderno
Apesar do acúmulo de problemas o federalismo fiscal continua
preso na rigidez das regras que comandam a repartição dos fundos
constitucionais que deveriam cuida de aplanar o terreno. Os
desníveis são enormes e o risco de não ir longe são muito grandes
Para escapar dessa armadilha é necessário construir um novo acordo
entre estados e municípios por meio da promoção de um diálogo
federativo, que poderia ocorrer em paralelo com uma proposta de
reforma dos tributos federais. Reunir tudo em uma mesma PEC é o
o caminho do fracasso.
Para isso é importante implantar um diálogo federativo que esteja
ancorado numa Estratégia Nacional de Desenvolvimento Regional .
Há mais de trinta anos que o tema foi relegado ao esquecimento.
Reforma é um processo é preciso definir o modelo e traçar o
caminho










Remendos não vão funcionar por muito
tempo. Está na hora de por em debate as bases

tributárias da economia digital e traçar os
caminhos para evoluir nessa direção.
Os conflitos políticos criam obstáculos ao avanço
desse debate
As mudanças no mercado de trabalho e a erosão
das bases tradicionais de financiamento do
regime de previdência social
A classificação econômica das atividades
produtivas já não serve de referência para
repartir as bases tributárias numa federação.
Por onde começar?








Estudos indicam mudanças rápidas na natureza do emprego.
O envelhecimento da população e o aumento do

coeficiente de dependência. Estimativa da OIT (2017) é um
aumento de 50% entre 2015 e 2030, alcançando 18 neste
ultimo ano.
De outra parte, o número de robôs utilizados na atividade
produtiva cresceu a uma taxa média de 9% ao ano entre
2010 e 2015, alcançando 1,6 milhões de unidades nesse
ultimo ano, embora por enquanto apenas 10% deles
localizados em países emergentes.,
Outro estudo da MCKinsey estima que até 2030 a
automação pode deslocar, em média cerca de 15% dos
trabalhadores, índice que poderia duplicar nos casos em
que a velocidade desse processo for mais rápida. Para o
Brasil, estimam que o indice deve ser de 16%.







Adicionalmente, o impacto no mercado de trabalho não se
limita ao numero de pessoas trabalhando, mas também na
natureza do emprego futuro.
Segundo o Fórum Econômico Mundial, já em 2022 não menos
de 54% dos empregados vão precisar passar por processos de
requalificação, com possibilidade de aumentos em empregos
temporários e menos seguros.
De outra parte, a natureza do emprego em atividades de alta
tecnologia é diferente e não segue o padrão do emprego
gerado por grandes corporações industriais. Empregos
melhores e mais bem remunerados não integrarão a atual
base de financiamento da previdência.









A reforma da previdência precisará por em
debate um novo modelo de financiamento para o
setor que combine as seguintes qualidades:
Estabilidade da base de financiamento, para
evitar crescentes déficits no setor e maiores
dificuldades financeiras em momentos de
reversão do ciclo econômico.
A adoção de um tributo sobre as transações
financeiras, com a concomitante desoneração da
folha de salários, é o passo recomendado para
lidar com essa inovação no campo tributário.
Toda a inovação que chega antes da hora é
sumariamente rejeitada. Está na hora de aplicar
essa inovação.











As disparidades interestaduais- a divisão macrorregional em
dois grupos não mais explica o problema
O Índice de Desenvolvimento Federativo desenvolvido por Sérgio
Prado mostra mostra que desníveis entre os estados se
distribuem em quatro patamares
Onze estados do Norte do Nordeste- quase todos do Nordeste :
Al, MA,PI, PB, PA,BA, AC, SE, CE, PE e RN apresentam um índice
baixo, inferior a 25 numa escala de zero a 100. Três deles, AL,
MA e PI apresentam um índice inferior a 5.
Quatro estados, um da região Norte e os demais do CentroOeste estão no patamar Médio Baixo, índices entre 30 e 50:
TO,AM,RO e RR
Outros cinco, três do Centro- Oeste e dois do SUL-SE:
GO,MS,MG.MT,PR estão na faixa média alta, entre 50 e 70
Os outros quatro, do SUL-SE: RS,ES,SC e SP estão no patamar
superior, com índices considerados altos - entre 70 e 100





O desenho original (de 1963) foi sendo alterado
durante a transição para a democracia e
destruído em 1988, mas todos fingem que isso
não ocorreu.
As três principais alterações que destruíram esse
modelo foram: o pré rateio do FPM entre os
estados; a revogação d proibição de remunerar
vereadores em municípios com menos de 300
mil habitantes; e a atribuição aos estados da
competência para regular o repasse de ¼ cotaparte do ICMS a seus municípios, que foi
aumentada para 25%.





Ninguém enxerga o fato de que a tradicional divisão dos
municípios com base no tamanho das populações já não se
justifica.
O efeito combinado das mudanças apontadas foi deflagrar um
novo e acelerado processo de multiplicação de municípios de
pequeno porte- menos de 20 mil habitantes.

◦ Do final de1940 ao final da década de 1980.foram criados 2.917 novos
municípios em todo o Brasil, com destaque para os estados de Minas
Gerais (435), São Paulo (302), Paraná (274), Bahia (265), Rio Grande do Sul
(245) e Santa Catarina (173). 70% dos municipios tem menos de 20 mil
habs e 90% menos de noventa.
◦ A receita per capita dos municípios com menos de 20 mil habitantes é
mais de 2,5 vezes maior do que a dos municípios com mais de 1 milhão
de habitantes -: R$ 2.400 e 920,00, respectivamente



Os desníveis se multiplicaram com formatos e alturas distintas.
◦ No grupo de municípios com menos de 20 mil habitantes as diferenças
também são grandes.











Os pequenos municípios vestem camisas com cores distintas mas se
acomodam numa situação em que a distribuição dos ganhos e
perdas são muito diferentes
Mas a forma como os municípios se organizam para atuar
politicamente no plano nacional não foi alterada.
O mesmo ocorre com os grandes, embora eles sejam altamente
prejudicados
Como o cenário é multifacetado, aumenta a dificuldade para
compor um entendimento sobre a construção de um novo modelo
de federalismo fiscal.
Como ninguém enxerga o que poderá acontecer se mudar, melhor
ficar onde está.
É necessário promover um diálogo federativo. O fato acima
mencionado com respeito à ampliação das disparidades com a
eventual adoção do IBS poderia ajudar a promover esse diálogo?







É preciso cuidado para não congelar o
futuro.Profundas alterações no texto
constitucional e longas transições não são
compatíveis.
É importante ter flexibilidade para permitir
progressivas alterações nas regras tributárias
num mundo em transformação.
É preciso abandonar as ilusões. O Brasil
precisa se reconciliar com seu futuro.

