


Sobre o Pra Ser Justo

O que as brasileiras e 
os brasileiros sonham 
para 2023?

Reforma Tributária: 
a base para um novo 
Brasil

Quais reformas 
tributárias precisamos?

Principais tópicos da 
reforma do consumo

Desigualdade regional

Desigualdade social

Contas públicas e 
transparência

Complexidade tributária

Crescimento econômico 
e competitividade

2023 é o momento de 
aprovação da reforma 
tributária do consumo

Índice
3

4

5

7

8

8 

10 

12

14 

16

17



O Pra Ser Justo é um movimento suprapartidá-
rio e não-setorial, organizado por entidades e 
organizações da sociedade civil empenhadas 
na aprovação da reforma tributária.

Reunimos entidades, instituições, empresárias/
os, empreendedoras/es, especialistas, acadê-
micas/os, formadoras/es de opinião e deciso-
ras/es que querem contribuir para que o país 
passe a ter um novo e moderno sistema tribu-
tário. A reforma que defendemos produz justiça 
social, colocando os tributos como instrumento 
de redução das desigualdades. O modelo tribu-
tário que advogamos para o país também tem 
como pilares a simplificação e a transparência, o 
fortalecimento da cidadania e a capacidade de 
reativar a economia, impulsionar o emprego e o 
empreendedorismo por meio de uma estrutura 
condizente com as condições de competitivida-
de observadas no resto do mundo.

Apoie essa causa
Se você acredita que o sistema tributário bra-
sileiro pode ser mais justo para as pessoas, as 
empresas e o país, junte-se a nós! Siga o Pra Ser 
Justo nas redes sociais e compartilhe os nossos 
conteúdos e/ou escreva para o e-mail: 
marina.thiago@endeavor.org.br
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Pandemia causada pela covid-19. Guerra. Inflação. Quebra nas ca-
deias logísticas. Mudança climática. Esses são alguns dos problemas 
que assolam todo o mundo. 

No Brasil, o cenário é ainda pior: estagnação econômica, baixa pro-
dutividade, desemprego, a maior desigualdade social nos últimos 
anos1 e o retorno da miséria e da fome a patamares dos anos 902. 
Essas são barreiras sistêmicas que estão no caminho do desenvolvi-
mento e da justiça social no país. 

Hoje, o sonho das brasileiras e dos brasileiros é de um futuro melhor 
para si e para o país. Por isso, enxergam como prioridades do próxi-
mo governo3:

O que as brasileiras e os 
brasileiros sonham para 2023?

1 O índice de Gini, medida para a desigualdade, cresceu para 0,674 no primeiro trimestre de 2021. NERI, M. (2021). FGV Social.
2 Aproximadamente 33,1 milhões de brasileiros passam fome no Brasil em 2022. Em 1993, esse volume era de 32 milhões de pessoas, segundo dados 
do IPEA. Nexo (2022). Fome no Brasil atinge 33 milhões e volta ao patamar dos anos 90.
3 EXAME/IDEIA (2022) Especial eleições 2022. 19 de maio de 2022. Público entrevistado: 1500 eleitores. 
4 Respostas múltiplas.

Mais qualidade e investimentos 
em educação

69%
Criação de empregos

65%

Segurança

52%

Diminuição da pobreza

42%

39%
Mais suporte para empreender

61%
Saúde

Transporte público

37%

Combate à corrupção

50%

Qual deveria ser a prioridade do(a) próximo(a) 
presidente do Brasil?4

Exame/Ideia (maio de 2022)

4Agenda Pra Ser Justo l Eleições 2022



Pense numa casa. Para que possa abrigar uma família, ela preci-
sa de uma base sólida. O mesmo acontece com o nosso país. Para 
construir o futuro com que sonham brasileiras e brasileiros, as ações 
adotadas pelo próximo governo precisarão estar firmadas sobre uma 
base sólida que dê suporte aos seus planos para o país.

Essa base, que sustenta políticas econômicas e sociais, é 
o sistema tributário. 

É ele que sustenta o desenvolvimento da economia, da competiti-
vidade e da produtividade, com a geração de mais investimentos 
privados e de empregos. É ele que dá capacidade para o governo 
investir em políticas públicas e para o combate à pobreza e à desi-
gualdade social e regional. 

Mas, se o sistema tributário é base para o projeto do nosso país, o 
Brasil está estabelecido sob alicerces frágeis. É como se a nossa 
casa estivesse construída em uma base de areia, que cede e se en-
fraquece cada vez mais. 

Hoje, o principal componente dessa base é a tributação sobre o con-
sumo. De um lado, ela representa 44% de tudo que é arrecadado 
para investimento público5, de outro, é injusta e complexa. Para a po-
pulação mais pobre, essa tributação onera 26% de todo o orçamento 
familiar, enquanto para os mais ricos, apenas 10%6. Para as empre-
sas, ela é considerada a pior do mundo. Segundo o Global Competi-
tiveness Index, realizado pelo Fórum Econômico Mundial, o Brasil é o 
mais caro, dentre 141 países, para se manter em dia com regulações 
e obrigações, como as tributárias7. 

A tributação brasileira sobre o consumo é injusta, complexa e gera 
inúmeras distorções. Isso agrava instabilidades existentes no país e 

Reforma tributária: 
a base para um novo Brasil

5 OCDE (2022). Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2022 - Brazil. Dados de 2020. 
6 SILVEIRA, F. G. Equidade Fiscal: impactos distributivos da tributação e do gasto social. In: Secretaria do Tesouro Nacional. (Org.). Finanças Públicas: 
XVII Prêmio Tesouro Nacional, 2012: coletânea de monografias. 1ed.Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional, 2012.
7 FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL (2019) The Global Competitiveness Report 2019.
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põe em risco todas as políticas e programas que forem, sobre ela, 
firmadas. 

É por isso que candidatas e candidatos que estão compro-
metidos com a construção do futuro do país devem estar 
também comprometidos com a reforma e a consolidação 
da sua base, o sistema tributário.  

Sabemos que não é fácil reformar a estrutura de uma casa. Do mes-
mo modo, transformar o sistema tributário não será simples. Porém, 
não há dúvidas de que a reforma tributária é inadiável para resolver 
questões estruturais que afetam o Brasil. Novos adiamentos, impro-
visos e puxadinhos apenas comprometem ainda mais a já instável 
sustentação do país. 

Não há outra escolha para o desenvolvimento e a justiça econômica 
e social que o Brasil tanto precisa.

O sistema tributário é a base que sustenta 
os sonhos das brasileiras e brasileiros.
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Todas as bases tributárias (consumo, renda, folha e propriedade) 
precisam passar por profundas mudanças, mas, inicialmente, o mo-
vimento Pra Ser Justo atua pela reforma na tributação sobre o con-
sumo, dado que este é o debate que está mais avançado e maduro.

Mas não basta fazermos uma reforma tributária, ela precisa também 
ser boa, endereçando os principais problemas que enfraquecem a 
nossa base atual. Por isso, listamos os sete pontos para uma boa 
reforma tributária sobre o consumo, que estimule o crescimento de 
empresas, a cidadania e a redução das desigualdades do país. In-
dividualmente, cada um dos sete pontos endereçam aspectos im-
portantes da reforma, mas, em conjunto, podem promover transfor-
mações mais profundas e de impacto para o Brasil e as brasileiras e 
brasileiros.

Princípios mínimos para uma boa reforma tributária

Quais reformas 
tributárias precisamos?

Unificação dos tributos federais, estaduais e municipais sobre o con-
sumo em um tributo sobre valor agregado de base ampla.

Adoção do crédito financeiro.

Adoção do princípio do destino com mecanismos que assegurem per-
das mínimas e graduais para os estados e municípios mais impactados.

Existência mínima de benefícios fiscais (idealmente nenhum).

Existência do mínimo de alíquotas (idealmente apenas uma).

Manutenção da carga tributária global.

Justiça social e redução de desigualdades, especialmente via meca-
nismo de devolução dos tributos para pessoas de menor renda.
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Para que os planos de um novo Brasil sejam efetivos do norte ao 
sul do país, a base tributária que os sustenta deve promover uma 
distribuição equitativa de receitas e reduzir as desigualdades entre 
regiões ricas e pobres. 89% da população concorda que esta deve 
ser uma das prioridades do governo8.

Hoje, baseada no princípio da origem, a arrecadação ocorre em 
áreas onde as empresas produzem, e não onde as pessoas con-
somem, concentrando os recursos em locais mais desenvolvidos:

Há, então, a tentativa de atrair empresas por meio da redução de 
tributos na guerra fiscal, que também penaliza estados e municípios 
mais pobres, gerando um ciclo vicioso de desigualdade:

Os 20% dos municípios mais ricos do país detêm 29,6% dos benefí-
cios fiscais federais, enquanto os 20% mais pobres, apenas 2,4%11.

Os estados perderam R$ 148 bilhões em renúncias do ICMS em 
2020, o equivalente a 2% do PIB12.

O sudeste detém 51,7% da arrecadação nacional de 
ICMS, contra 17,1% do sul, 16,1% do nordeste, 9,3% do 
centro-oeste e apenas 5,8% do norte9.

O município do país com o maior ICMS/ISS por cidadão 
arrecada 202 vezes mais do que o com a menor arre-
cadação per capita10.

8  OXFAM BRASIL (2021). Nós e as Desigualdades. Pesquisa Oxfam Brasil/Datafolha. Percepções sobre desigualdades no Brasil. 
9 ORAIR, R., GOBETTI, S. (2019). Texto para Discussão 2530 — Reforma Tributária e Federalismo Fiscal: Uma Análise das Propostas de Criação de um 
Novo Imposto Sobre o Valor Adicionado Para o Brasil.
10 GOBETTI, W. S. (2022). Nota Técnica: Modelo de estimação do impacto distributivo da unificação do ISS e do ICMS.Estimativas atualizadas baseadas 
no Texto para Discussão n. 2530, do IPEA.
11 SECAP/Ministério da Economia (2019). Boletim Sobre os Subsídios da União — Distribuição Regional de Subsídios.
12 TESOURO NACIONAL (2021). Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais. Ano base: 2020.

Desigualdade regional 

Principais tópicos da 
reforma do consumo
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A reforma tributária é fundamental para resolver esse problema porque: 

Substitui o princípio da origem pelo princípio do destino, modelo 
adotado em todos os países com IBS no mundo. Ou seja, desloca a 
tributação de onde estão as empresas e leva para onde estão os 
cidadãos. 

Cria um Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR), autofinanciado 
pelo IBS, para permitir que os estados e municípios sigam investindo 
nos seus territórios e na sua população, e encoraja políticas orça-
mentárias que visem o desenvolvimento de empresas produtivas e de 
grande potencial para a região13.

Prevê uma transição longa para não haver prejuízos à economia e ao 
desenvolvimento de nenhum estado ou município14.

13 Com a evolução do debate, entende-se hoje que é mais eficiente tornar o Fundo auto financiando por uma porcentagem das receitas do IBS, ao invés 
de um financiamento exclusivamente por parte da União, dado seus desafios na área fiscal. Gobetti (2022) estima que um FDR financiado por 3% da 
receita IBS terá R$ 10,4 bilhões de recursos por ano.
14 Na proposta atual (PEC 110), prevista em 40 anos.
15+16 Ibid. GOBETTI, W. S. (2022).
17+18 Considerando efeitos de crescimento econômico ao longo de 40 anos. GOBETTI, W. S. (2022).

COM O PRINCÍPIO DO DESTINO:

87% dos municípios15 terão mais re-
ceita, permitindo que cidades pobres 
tenham mais recursos.

Queda de 202 para 20 vezes na di-
ferença entre a maior e menor recei-
ta de ICMS e ISS do país16.

+2,1% de receita para as capitais17. 

+ Receita para as 27 unidades da 
federação. o Amazonas, por exem-
plo, terminará o período de transição 
com uma receita 112% maior18.

A arrecadação sai 
da origem produtiva

Com destino aos 
que mais precisam

SOMADO A UM CRESCIMENTO ECONÔMICO ESTRUTURAL, 
REDUZIMOS DESIGUALDADES REGIONAIS:
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19 GALVÃO, M. C., ALMEIDA A. N. (2018). O padrão de consumo e comportamento familiar por gênero no Brasil: uma análise usando a pesquisa de orça-
mentos familiares 2008/2009. Planejamento e políticas públicas, n. 50. 
20 II Vigisan (2022). Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil.
21 SILVEIRA, F. G. Equidade Fiscal: impactos distributivos da tributação e do gasto social. In: Secretaria do Tesouro Nacional. (Org.). Finanças Públicas: 
XVII Prêmio Tesouro Nacional, 2012: coletânea de monografias. 1ed.Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional, 2012.
22 ORAIR, R., GOBETTI, S. (2019). Texto para Discussão 2530 — Reforma Tributária e Federalismo Fiscal: Uma Análise das Propostas de Criação de um 
Novo Imposto Sobre o Valor Adicionado Para o Brasil e FLEURY, E., et al. (2021). Indirect Tax Incidence in Brazil Assessing the Distributional Effects of 
Potential Tax Reforms. Working Paper Banco Mundial.

Mais do que alocar melhor os recursos entre regiões, aprovar a refor-
ma tributária é criar pilares para políticas que reduzam a pobreza e 
a desigualdade social em um país que carrega profundas marcas da 
injustiça racial e de gênero.

A tributação do consumo é um importante pilar do combate às in-
justiças: é a base que mais contribui para o orçamento das políticas 
públicas. Por outro lado, faz isso cobrando proporcionalmente mais 
das brasileiras e dos brasileiros pobres, pela elevada carga tributária 
sobre os bens consumidos por essas classes.

Isso significa que os lares mais penalizados pela tributação do con-
sumo atualmente são os chefiados por mulheres, que gastam mais 
com orçamento doméstico do que os homens19, e pessoas negras, 
que são 65% das famílias em insegurança alimentar atualmente20.

Desigualdade social

Atualmente, o principal mecanismo para tentar resolver a desigual-
dade na tributação do consumo são as isenções para produtos da 
cesta básica. Porém, elas se mostram cada vez mais ineficientes, 
uma vez que:

Os 10% mais pobres do país gastam 26,7% da renda mensal com tributos 
sobre consumo, enquanto os 10% mais ricos gastam apenas 10,1%21.

A reforma tributária melhora essa balança. Unificando 
as alíquotas, cobra bens e serviços na mesma medida. 
Assim, os 10% mais ricos pagarão mais, e os outros 90% 
da população — os mais pobres — pagarão menos22.
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Pessoas ricas também consomem produtos básicos. No Rio Grande 
do Sul, famílias ricas tiveram um benefício anual quase quatro vezes 
maior (R$ 345 anuais) do que as famílias pobres (R$ 95 anuais)23.

A depender do setor, o produtor não repassa a isenção para o preço, 
aumentando sua margem de lucro24. 

Há isenções para produtos consumidos pelos mais ricos como ca-
viar, salmão e foie gras25. 

É uma política cara com impacto quase nulo sobre a desigualdade: 
em 2016, custou R$ 18,6 bilhões para a União e reduziu em apenas 
0,1% o índice de Gini26.

A reforma tributária também corrige essas distorções. Ela foca a 
isenção nas pessoas e não no que elas consomem, criando um 
mecanismo recomendado internacionalmente27 e que já tem sua pri-
meira experiência de sucesso no Rio Grande do Sul28. O mecanis-
mo devolve o tributo pago diretamente para as famílias mais pobres, 
chamado de IBS-Personalizado (IBS-P).

A reforma tributária com o IBS-P:

23 FAZENDA DO ESTADO DO RS (2020). Análise econômica dos incentivos do ICMS.
24 MINISTÉRIO DA FAZENDA (2018). Boletim mensal sobre os Subsídios da União — nº 2: desoneração da cesta básica.
25 PRADO, M. (2017). Estado brasileiro está dando benefício fiscal até para salmão e filé mignon. Folha de S. Paulo. 
26 MINISTÉRIO DA FAZENDA (2017). Equilíbrio Geral e Avaliação de Subsídios. 2017.
27 Esse mecanismo é recomendado por uma série de organizações internacionais, como a OCDE, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o 
Institute for Fiscal Studies (IFS). Centro de Cidadania Fiscal (2021). Nota Técnica: Isenção Personalizada no âmbito do IBS.
28 FERNANDES, A. (2022). Projeto no Rio Grande do Sul entrega a mais pobres R$ 100 por trimestre. Estadão.
29 Incluindo os 33 milhões de brasileiras e brasileiros que estão com insegurança alimentar grave. II Vigisan (2022). Inquérito Nacional sobre Insegurança 
Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil.
30 PRA SER JUSTO (2021). Como a devolução de impostos pode ajudar a reduzir a desigualdade no Brasil? Impactos econômicos e sociais do IBS-Per-
sonalizado. Relatório baseado em modelo de Débora Freire e Edson Domingues (UFMG).

Tira a isenção do 
que é consumido

e a entrega diretamente 
para quem + precisa

Beneficia 72 milhões 
das pessoas mais 
pobres do país29

72% dos beneficiários 
são pessoas negras 
e 57% mulheres 

42% dos beneficiários 
serão da região Nordeste

Reduz a desigualdade, 
medida pelo índice Gini, 
em 3,2%30
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31 INSTITUIÇÃO FISCAL INDEPENDENTE (2021). Relatório de Acompanhamento Fiscal - Dezembro 2021.
32  RODRIGUES, D. (2022). Renúncia fiscal: Brasil abrirá mão de R$ 442 bilhões em 2022. Poder360.
33  TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (2018). Acórdão 1270/18.
34  CORCELLI, C. (2021) Gastos tributários e crescimento econômico no Brasil entre 2004 a 2015: uma avaliação empírica. Tesouro Nacional. 
35  FAZENDA DO ESTADO DO RS (2020). Análise econômica dos incentivos do ICMS.

Contas públicas e transparência

Um novo Brasil exige um sistema tributário que dê sustentação à 
transparência e à responsabilidade fiscal. Isso não ocorre atualmen-
te. Enquanto a dívida bruta federal subirá de 80,3% para 84,8% do 
PIB este ano, muito mais alta que a dos países emergentes31, os be-
nefícios fiscais federais em 2022 somam R$ 442 bilhões, o equiva-
lente a 4,6% do PIB e uma alta de 5,7% em relação a 202132. 

Ou seja, o país se endivida cada vez mais, enquanto distorcemos a 
capacidade de arrecadação do Estado em benefícios pouco trans-
parentes e que não promovem o desenvolvimento:

44% das renúncias de 2018 não receberam nenhum tipo de fiscali-
zação feita por um órgão gestor e 85% não tinham prazo de validade 
para acabar33.

Estamos ficando mais pobres por causa de benefícios fiscais. Para 
cada 1 p.p. de aumento nos gastos tributários da União sobre o PIB, 
o crescimento do PIB per capita caiu 0,013 p.p.34.

2 entre as mais de 
1000 empresas gaúchas 
que fabricam veículos 
concentraram 99,7% 
de todos os benefícios  
do setor35.

No Rio Grande do Sul, 
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2 entre as mais de 
1000 empresas gaúchas 
que fabricam veículos 
concentraram 99,7% 
de todos os benefícios  
do setor35.

36 BRASIL (2022). Auxílio Brasil atinge 18 milhões de famílias no mês de março.
37 UFRJ (2022). Maior universidade federal do Brasil não tem verba para funcionar nos próximos meses. Conexão UFRJ.
38 FEDERAÇÃO RS. (2022). Para 2022, Ministério da Saúde perde 20% do orçamento de 2021.
39 ROUBICEK, M. (2022). Quais os problemas e distorções do Imposto de Renda brasileiro. Nexo.
40 ENDEAVOR (2017). Burocracia no Ciclo de Vida das Empresas.
41+43 FAZENDA DO ESTADO DE SP (2016). Pesquisa sobre percepção da população em relação aos tributos e gastos públicos — Região Metropolitana de São Paulo. 
42 EXAME/IDEIA (2021). 24 de maio de 2021. Público entrevistado: 1243 pessoas.

Impostos deveriam ser instrumento da cidadania, sobretudo os tribu-
tos sobre consumo, que são pagos por toda a população. Hoje, eles 
são menos conhecidos que os tributos diretos, como o Imposto de 
Renda e o IPTU, que são pagos por uma minoria39. A tributação sobre 
o consumo é tão complexa, que nem mesmo as empresas sabem 
calcular devidamente o que devem — 86,2% têm alguma pendência 
em órgãos federais40. O resultado para a população é que:

Simplificando o sistema e reduzindo os benefícios fiscais, a reforma 
tributária devolve ao cidadão o controle social do dinheiro público. 

A nota fiscal, amplamente requisitada e conhecida pela população, 
será um documento realmente relevante, com a indicação de quanto 
foi pago;

Aumentos e diminuições nos tributos serão visíveis e claros ao longo 
do tempo, aumentando a capacidade da sociedade em fiscalizar e 
contestar o governo;

Benefícios fiscais são substituídos por políticas orçamentárias, po-
dendo ser acompanhados em todos os níveis da federação. 

1.100 anos 
do orçamento 
da UFRJ37

5 anos de Auxilio Brasil, 
que beneficia 18 milhões 
de brasileiros por mês36

51% não conhece 
o ISS e 37% não 
conhece o ICMS43  

68% considera ruim ou 
muito ruim a disponibilidade 
de informações sobre 
questões tributárias41

Apenas 40%42 
afirma saber quanto 
paga em tributos 
sobre consumo

2 anos de toda 
a saúde pública 
do Brasil38

Os R$ 442 bilhões que deixaram de ser arrecadados 
pela União em 2022 seriam capaz de cobrir os custos de:
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44 OCDE (2020). Consumption Taxes Trends: 2020.
45 FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL (2019). The Global Competitiveness Report 2019.
46 IBPT (2021). Quantidade de Normas Editadas no Brasil: 33 anos da Constituição de 1988. 
47 ENDEAVOR (2017). Burocracia no Ciclo de Vida das Empresas.
48 INSPER (2021). Contencioso Tributário no Brasil.

Complexidade tributária

Quando um negócio tem sua operação prejudicada e corre risco de 
encerrar suas atividades por causa do sistema tributário, o impacto 
não é apenas da empresa: é sentido por toda a sociedade. 

A complexidade brasileira começa no excesso de tributos sobre o 
consumo. Enquanto 170 países do mundo adotam apenas um44 (o 
IBS), o Brasil adota cinco (PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS). Isso gera di-
versos efeitos negativos:

Somos o país mais 
caro, dentre 141 países, 
para estar em dia com 
regulações e obrigações, 
como as tributárias45.

443 mil normas tributárias 
foram editadas entre 1988 
e 2021, mais de quatro normas 
por hora a cada dia útil46. No Rio 
Grande do Sul, o ICMS foi altera-
do 558 vezes em quatro anos47.

75% do PIB (R$ 5,44 
trilhões) travado em 
processos judiciais 
entre Fisco e empresas48.

Dos cinco tributos, o ISS e o ICMS são os mais complexos e proble-
máticos. A coexistência deles divide artificialmente as mercadorias 
— que pagam ICMS, com a alíquota média mais elevada —, e os ser-
viços — que pagam ISS, com alíquota média mais baixa.
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49 APPY, B. (2018). Por que o sistema brasileiro precisa ser reformado. CCiF. 
50 Ibid Insper, 2021.
51 OCDE (2020). Consumption Taxes Trends: 2020.
52 Endeavor, EY (2020). Reforma Tributária e Doing Business.

Além deste tipo de divisão não ser vista em nenhum outro país do 
mundo49 e ser o motivo pelo qual a população mais pobre é injus-
tamente onerada, outros efeitos insustentáveis são gerados:

A quantidade de recursos travados em processos judiciais do ICMS 
é tão grande que equivale a 136,2% de toda a arrecadação que os 
estados e o DF fizeram em 2019 com esse imposto50.

A segmentação entre ICMS e ISS gera pagamento de tributo sobre 
tributo, a chamada cumulatividade. Já quando há direito a crédito, o 
seu resgate, além de ter critérios subjetivos e variados na legislação, 
é um processo demorado e custoso. 

Está cada vez mais difícil classificar juridicamente se um item é um 
produto tangível, um produto intangível (marcas, patentes, softwa-
res) ou um serviço.

O resultado é que o departamento tributário de uma empresa precisa 
ser tão grande quanto áreas realmente estratégicas para o negócio. 
Em alguns casos, prefere-se ganhar e crescer menos do que lidar 
com uma modalidade tributária mais complexa; ou uma localização 
menos eficiente para logística, mas que reduz os custos tributários.

A solução é uma só:

Um IBS de base ampla, que inclua bens, serviços e intangíveis, e 
que simplifique todos os cinco tributos51, seguindo as melhores prá-
ticas internacionais: legislação unificada, crédito financeiro e mínimo 
de alíquotas e exceções.

Com o IBS, um novo tributo simples e racional, estima-se uma re-
dução de 68% nos custos e tempo que as empresas gastam para 
pagar tributos52. É tempo e dinheiro sendo investidos no que impor-
ta, gerando empregos e renda, e aumentando a competitividade do 
Brasil em direção a uma nova era de crescimento. 
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A reforma tributária também reverte a crise que aflige os setores 
econômicos. Nas últimas duas décadas, apenas o agro conseguiu 
aumentar sua produtividade, enquanto a indústria e o setor de servi-
ços estagnaram58. Gerando impactos estruturais, a reforma bene-
ficia a todos.

53 ROUBICEK, M. (2021). Década perdida: a queda do PIB em 2020 sob perspectiva histórica. Nexo.
54 Ibid. CCiF (2020b). Resultado obtido a partir da multiplicação entre o crescimento esperado no fator trabalho (cenário 2) pela população ocupada atual.
55 CENTRO DE CIDADANIA FISCAL (2020b). Simulações dos impactos macroeconômicos, setoriais e distributivos da PEC 45/2019.
56 CENTRO DE CIDADANIA FISCAL (2020a). Impactos macroeconômicos estimados da proposta de reforma tributária consubstanciada na PEC 45/2019. 
Realizado por Bráulio Borges. 
57 Ibid. CCiF (2020a).
58 VELOSO, F. et al.(2022). Produtividade do trabalho no Brasil: uma análise dos resultados setoriais desde meados da década de 1990. FGV IBRE.

Crescimento econômico e competitividade

11,3 milhões de desempregados. Uma década em que o PIB cres-
ceu em média apenas 0,26% por ano53. Não é à toa que as últimas 
pesquisas apontam um Brasil pessimista em relação aos rumos da 
economia e que ela será decisiva para a escolha do eleitor. Apesar 
de reformas estruturais não estarem na ponta da língua da popula-
ção, o desemprego, a inflação, a informalidade e a pobreza estão. 

São problemas que, como mostramos, a reforma tributária é a base 
da solução. E, uma vez resolvidos, dão lugar a uma verdadeira trans-
formação da economia nacional. A reforma gera impactos comprova-
dos por estudos e experiências internacionais, como:

+20% no PIB em 
15 anos, mais do 
que o Brasil cresceu 
na última década56.

Queda da dívida (% PIB) para 30% em 15 anos, 
contribuindo para a solvência fiscal, redução do risco-país, 
da taxa de juros e da taxa de câmbio real57.

+25% nos 
investimentos55.

+11,9 milhões de 
empregos gerados 
no total54.
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Agro
     15,59% nos custos de produção
     18,19% nas atividades

Serviços
     12,6% nos custos de produção
     18,2% nas atividades60

Indústria
     11,19% nos custos de produção
     25,69% nas atividades

-

-

-

+

Redução dos custos de produção
Aumento nas atividades

+

+

A necessidade de uma reforma que torne a nossa estrutura tributária mais só-
lida, justa e eficiente para sustentar o desenvolvimento do país é consenso. 
A dificuldade encontrada ao longo dos últimos 32 anos foi como fazê-la em 
alinhamento com entes federativos, setores econômicos e, especialmente, em 
benefício de toda a população.

2023 é o momento de aprovação 
da reforma tributária do consumo

Por fim, a reforma tributária é uma 
porta de entrada para a economia 
global. Hoje, estamos entre os cinco 
piores países do mundo no nível de 
distorção que a tributação causa na 
concorrência das empresas59. Um sis-
tema tributário semelhante ao dos pa-
íses da OCDE torna nossa economia 
mais competitiva e pode ser um pilar 
para a adesão do Brasil à organiza-
ção. Isso significa influenciar políticas 
globais, expandir parceiros de inves-
timento e colaborar para um cresci-
mento sustentável e inclusivo. 

Mas antes da OCDE bater à porta, 
temos um dever de casa: transpa-
rência, simplicidade e neutralidade 
no sistema tributário são importantes 
para entrar na organização. Ter um 
Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), 
como fazem 36 países do bloco e 170 
países do mundo, também. 

59 FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL (2019). The Global Competitiveness Report 2019.
60 Ibid. CCiF (2020b).

-
+
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A PEC 110 da reforma tributária, discutida no Congresso entre 2019 
e 2022, trouxe avanços e consensos importantes. Isso porque incor-
pora os aprendizados dos mais de 30 anos de debate e, em especial, 
das 400 emendas e 20 audiências públicas analisadas na última le-
gislatura sobre o tema. Uma das propostas base para a construção 
da PEC 110 foi a PEC 45, discutida na Câmara, e instrumento essen-
cial para que essas evoluções e debates ocorressem.  

Esse alinhamento e amadurecimento são processos longos e co-
muns quando se trata de uma mudança tão significativa para o país. 
Austrália e Índia, por exemplo, são duas federações que iniciaram 
em 1970 as discussões sobre a adoção do imposto sobre bens e 
serviços (IBS), para realizarem suas reformas em 1999 e 2017, res-
pectivamente61. Nesse meio tempo, tentativas frustradas de reforma 
ocorreram até que o debate avançou, amadureceu e a mudança fi-
nalmente aconteceu. Isso nos mostra que idas e vindas são parte do 
processo de aprovação. 

O tempo de amadurecimento do debate é condição essen-
cial para o sucesso. E esse tempo chegou para o Brasil. 

A PEC 110 atingiu um nível de consenso histórico — recebeu apoio 
dos representantes dos entes federativos62, setores econômicos63, 
Fiscos64, sociedade civil65 e economistas66. No entanto, teve baixo 
engajamento por parte do governo federal — apoio essencial para 
garantir que as novas bases do sistema tributário sejam cons-
truídas visando sustentar políticas que sejam melhores para todo o 
Brasil, e não apenas para pequenos grupos organizados. Sem esse 
apoio, pequenos grupos de interesse tiveram mais espaço para atuar 
e impedir o avanço da pauta. 

A tributação sobre o consumo brasileira é a pior do mundo. Esse 
problema pode virar mudança num momento em que o país tanto 
precisa.

61 ENDEAVOR (2019). Implementando uma reforma tributária de sucesso: O que o Brasil pode aprender com Austrália, Canadá e Índia. 
62 Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do DF (Comsefaz) e Confederação Nacional dos Municípios (CNM).
63 Confederação Nacional da Indústria (CNI), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Federação Brasileira de Bancos (Febraban), 
   Organização das Cooperativas do Brasil (OCB) e Câmara Americana de Comércio (Amcham Brasil).
64 Anfip, Febrafisco, Febrafite, Fenafisco, Fenafim, Sindireceita, Sindifisco Nacional e Unafisco Nacional.
65 Centro de Cidadania Fiscal (CCiF), Centro de Liderança Pública (CLP), Movimento Destrava Brasil e Movimento Pra Ser Justo.
66 Affonso Celso Pastore, Ana Carla Abrão, Armínio Fraga Neto, Bernard Appy, Edmar Lisboa Bacha, Elena Landau, Gustavo Jorge Laboissière Loyola, José 
Roberto Mendonça de Barros, Maílson da Nóbrega, Marcos José Mendes, Nelson Henrique Barbosa Filho, Pérsio Arida, Samuel Pessôa e Sérgio Gobetti.

Para reconstruir a nossa casa, precisamos trabalhar na 
sua base. Para reconstruir o Brasil, precisamos da 
reforma tributária. 
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