Read My Lips: No New Taxes
Nossa carga tributaria e absurdamente alta. Sua redu9ao depende da revisao do Estado. A reforma tributaria e
essencial, mas outras reformas (como a da previdencia) sao tao ou mais importantes.
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Esta frase, dita por George H. W. Bush[l] (George Bush senior[2]) em 1988, na campanha[3] que o levou a
presidencia dos Estados Unidos, pode ter lhe custado o segundo mandato em 1992, quando perdeu a elei9ao para
o democrata Bill Clinton. Durante o seu govemo, George Bush foi obrigado a aumentar tributos em fun9ao do
deficit criado por seu antecessor e companheiro de partido Republicano, Ronald Reagan[4]. A quebra da
promessa de campanha foi fortemente explorada por Bill Clinton, cuja vit6ria fez com que George Bush se
tomasse o quinto presidente americano a, desde 1900, perder uma reelei9ao[5].
0 Brasil vive o seu pr6prio drama tributario.
Na greve geral do mes passado, a popula9ao brasileira usou as vozes dos caminhoneiros para gritar: chega de
tributos ! Nao vamos analisar aqui se a greve foi ou nao correta, se houve ou nao abuso, se o govemo errou ou
acertou e nem se agiram corretamente aqueles que a apoiaram. Podemos deixar isto para uma pr6xima
oportunidade. 0 fato e que a popula9ao esta farta de pagar tributos. Paga-se muito e pouco se recebe de volta.
Fica-se ainda com a impressao de que abusos e corrup9ao esvaziam os cofres publicos. A ineficiencia dos
servi9os publicos e a corrup9ao comprovadamente - com base em estudos da OCDE[6] - reduzem a vontade da
sociedade de pagar tributos[7]. Como se diz la fora, reduz a "tax morale" da populai;ao.
Alias, este tema precisa ser trabalhado no Brasil. Os indices de "tax morale" aqui sao baixos se comparados com
o mundo desenvolvido. A popula9ao americana, embora conhecida por historicamente questionar sua carga
tributaria (desde a sua funda9ao ate o movimento do "tea party", ou mais recentemente na reforma tributaria do
govemo Trump), geralmente aceita sua obriga9ao de pagar impostos e tern orgulho de sua condi9ao de
"contribuinte". Se sentem cidadaos e se enxergam senhores de direitos por serem "taxpayers". 0 mesmo nao
podemos dizer do brasileiro, sujeito menos orgulhoso de ser contribuinte. "Ca pra nos", nao e tao dificil entender
o motivo...
Agora, o brasileiro tambem precisa apreender que "nao ha almo90 de grai;a". Alguem sempre tera que pagar a
conta.
Ouvi da boca de integrantes da Receita Federal que, no Brasil, todo empresario "quer um beneficio para chamar
de seu". Temos que, em alguns casos, concordar. Como dizia Roberto Campos: "O problema do empresario
brasileiro e que, quando o Estado nao esta interferindo, ele vai la e pede que o Estado interfira.".
Em debate promovido pelo Estadao[8], o presidente do Insper, Marcos Lisboa, explicou este fenomeno de
maneira brilhante. Todos se sentem mais importantes do que os outros e acreditam merecer tratamento especial
do Estado. Conclui que e nossa a culpa de o Brasil nao ter um melhor ambiente de neg6cios. A cultura dos
favores, das benesses, das exce9oes apenas atrasa o Pais. Deixa o sistema tributario mais complexo. Precisamos
tratar os iguais igualmente, particularmente no campo tributario, interrompendo um complicado hist6rico de
regimes excepcionais para alguns. Ao simplificar o sistema, sera reduzida a necessidade <lesses alguns pedirem
privilegios.
No mesmo evento, o ex-ministro da fazenda de Fernando Henrique Cardoso, Pedro Malan, alertou que o
brasileiro quer menos imposto, mas ainda assim quer Estado grande, prestando muitos servi9os. Segundo ele, "a
popula9ao brasileira precisa decidir se prefere pagar menos impostos ou se quer um Estado que resolva todos os
seus problemas.".

Ninguem discorda de que precisamos de uma reforma tributaria. Mas tam.hem temos que come9ar a repensar o
Estado. A reforma tributaria nao tera, por si s6, a capacidade de reduzir a carga. 0 problema esta no gasto.
Estado grande com gastos ineficientes, igual a tributo grande. Estado pequeno e eficiente, igual a tributo menor.
Nao adianta pedirmos a redu9ao da carga tributaria e nao apoiarmos, por exemplo, a reforma da previdencia.
Precisamos dela desesperadamente. Estudos da OCDE de 2017[9] apontam que, de 2013 a 2015, tivemos um
gasto publico de cerca de 9,1% do nosso PIB com previdencia, um volume maior do que a media dos membros
da OCDE (8,9%) e equivalente a paises desenvolvidos com popula96es muito mais velhas (como Irlanda, Israel,
Rolanda e Reino Unido). Se nada for feito, a previdencia consumira aproximadamente 16,8% do nosso PIB em
2050, demandando mais aumento de carga tributaria.
Os nossos candidatos a presidencia nao poderao prometer aquilo que foi prometido por George Bush em 1988.
Se prometerem, tambem descumprirao, a nao ser que o Estado passe por uma profunda revisao. A popula9ao
brasileira deve se conscientizar de que esta revisao e todas as reformas, especialmente a previdenciaria, devem
ser feitas para o seu pr6prio bem. Feito isto, poderemos dizer: "Por favor, leiam os meus labios: chega de mais
tributa9ao ! ".
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