
MARCELOSANTOS

DAREDAÇÃO

O volume de impostos fede-
rais, estaduais e municipais
arrecadados dos santistas
cresceu 10% em um ano, se-
gundo o Impostômetro. No
dia 20, ele superou a marca
de R$ 1 bilhão, atingindo
R$1.008.898.345,38ontemàs
14h45.
Em20de agosto do anopas-

sado, o Impostômetro santista
marcava R$ 911.520.130,20.
A diferença de 10% em um
ano ganha fácil de qualquer
indicador. A inflação pelo
IGP-Mpara omesmo período
é de 6,7% (nomesmo período,
o setor público ficou com o
ganhode3,3%).
OImpostômetrotambémre-

vela queaarrecadação santista
superou a marca do R$ 1 bi-
lhãomais rápidonesteano.Ela
foi atingida no dia 20 último.
Noanopassado,issosófoiocor-
rerem13desetembro.
O contador integra a cam-

panhaHora deAgir, das asso-
ciações comerciais do Estado
(inclusive a de Santos) para
conscientizar sobre o peso da
carga tributária no bolso do
contribuinte.
No próximo final de sema-

na, será a vez do contador
eletrônico do Impostômetro
atingir a marca de R$ 1
trilhão arrecadados em tribu-
tos em todo o País. Patamar
esseque seráatingidoummês
antes em relação à contagem
feitanoanopassado.
A soma acumulada dos im-

postos recolhidos em todo o
País é feita todo ano a partir de
1ode janeiro, umserviço ideali-
zado pelo Instituto Brasileiro
de Planejamento Tributário
(IBPT)ebancadopelasassocia-
çõescomerciais.
“Demanhã,obrasileiroesco-

va os dentes e começa o dia
pagando 34% de impostos so-
bre a pasta de dente”, afirma o
coordenador daNúcleo Jovem
da Associação Comercial de

Santos (ACS Jovem), Pedro
Mesquita.
Segundo o presidente do

IBPT, João Eloi Olenike, em
2010, a carga tributária fe-
chou em 35,13% e deu novo
salto no ano passado para
36,04%.A superação damar-
ca nacional de R$ 1 trilhão
(ou a local de R$ 1 bilhão)
mais cedo do que o anopassa-
do pode refletir o aquecimen-

to da economia, mas ele diz
que há sinais de que a carga
de impostos também subiu.
AACSJovem, para lembrar

a passagemdoR$ 1 trilhão do
Impostômetro já neste final
de semana, promoverá cam-
panha de conscientização no
sábado – o horário depende
do andamentodo contador. A
atividade será feita na loja
Couraça e Rochedo na Rua
JoãoGuerra, 234, emSantos.
O caminhão itinerante da

campanha Hora de Agir este-
ve ontem em Santos. Além de
percorrer as ruas da Cidade, o
veículo ficou estacionado no
almoçonaPraçaMauá.
O veículo conta na parte ex-

terna com um painel eletrôni-
co que informa em tempo real
a arrecadação de impostos no
País. Em seu interior, o
Feirão de Produtos, idealiza-
do pela ConfederaçãoNacio-
nal de Jovens Empresários

(Conaje), exibe itens de ali-
mentos, higiene pessoal,
limpeza e bebidas com pre-
ço e percentual tributado.
O feirão mostra disparates

nos percentuais de impostos
decadaum.Asmenorescargas
ficam com o prato comum dos

brasileiros – o feijão e o arroz
têmalíquotade17%.
Mas há outros itens essen-

ciaisque,apesardisso, têmcar-
gas bem mais elevadas. Por
exemplo,oaçúcar tem32%em
impostos eo sabonete eodeso-
dorante,ambospagam37%.

AestudantedeDireito,Va-
nessa Kurashiki, visitou as
prateleiras do caminhão do
Impostômetro. “Ontemmes-
mooprofessordeDireitoTri-
butário falou sobreadiferen-
ça da carga tributária entre o
Brasil eosoutrospaíses”.

Produto Preçocom Preçosem Diferença
imposto (R$) imposto (R$) (em%)

>> Alimentos
Óleode soja 2,94 2,20 26
Arroz 2,15 1,80 17
Macarrão 2,70 2,25 16
Sal 1,38 1,20 15
Açúcar 2,49 1,70 32
Feijão 4,85 4,02 17
Catchup 3,73 2,20 40
Bala 2,56 1,75 32
Ervilha 1,90 1,40 26
Farinhade trigo 2,56 2,10 17
Leite 2,25 1,80 18
>> Bebidas
Cachaça 4,80 0,90 81
Cerveja 1,55 0,70 55
Refrigerante 1,19 0,60 46
Águamineral 0,95 0,50 44
Brinquedo 25,00 15,25 39
>> Higiene
Papel higiênico 4,59 2,79 39
Absorvente 2,56 1,70 34
Pastadedente 1,44 0,90 34
Desodorante 3,73 2,34 37
Sabonete 0,81 0,51 37
>> Limpeza
Detergente 0,95 0,70 30
>> Outros
Talheres 21,00 13,85 34
Baciaplástica 13,50 7,80 42
Fonte: IBPTeAssociaçõescomerciais

Pesodos impostosnodiaadia

Cargadeimpostossobe10%emSantos
Impostômetro, que mede a arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais, atingiu marca de R$ 1 bilhão no dia 20

❚❚❚ Uma série de distorções e
incoerênciasmarcaadefinição
das alíquotas de impostos dos
produtos mais consumidos.
Partedoproblemaestárelacio-
nada à cobrança dos impostos
de Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS) e de Produ-
tos Industrializados (IPI) e
também ao que é considerado
supérfluoounão.
SegundoopresidentedoIns-

tituto Brasileiro de Planeja-
mentoTributário (IBPT),João
Elói Olenike, uma das
distorções mais graves é a alí-
quota do ICMS do carro em
SãoPaulo, de 12%, enquanto a
dosmedicamentoséde18%.
Ele cita ainda omicro-ondas

que, antes de se tornar popular
no Brasil, pagava 30% de IPI
por ser considerado supérfluo.
Hoje,comamudançadoshábi-
tosfamiliares,oaparelhoconti-
nuataxadonosmesmos30%.
No setor de alimentos, pro-

dutos como feijão e arroz têm
as menores cargas tributárias,
que sãoabaixode20%,porém,
oaçúcarpaga32%.Neste caso,
explica Olenike, ele tem mais
impostos porque recolhe IPI e
outrosnão.
Apesardodiscursodogover-

no de que a carga realmente é
alta, Olenike diz que não há
demonstração de boa vontade
por parte das autoridades. O
projeto 1.472/2007, que prevê
a discriminação do peso dos
impostos nas notas fiscais, foi
aprovadopelo Senado,mas es-

táesquecidonaCâmaraenãoé
colocadoparavotação.
Issoacontece tambémcoma

presidente Dilma Rousseff,
quequerunificarPISeCofinse
permitiracompensaçãodocré-
dito desses tributos. Porém, o
governo admite que se fizer is-

so terá que aumentar a alíquo-
ta para compensar eventual
perdadearrecadação.
“Quandoogovernoacenapa-

raumareformatributáriames-
mo que fatiada, ele vem com
fatos que podemelevar a carga
tributária”,concluiele.

Bebidas alcoólicas, entre elas a cachaça, pagam as maiores alíquotas

“Demanhã,o
brasileiroescovaos
dentese começao
diapagando34%de
impostossobrea
pastadedente”
PedroMesquita, coordenadordaACSJovem

NIRLEYSENA

Capitalize a
sua experiência
Torne-se um ActionCOACH

Evento informativo organizado por:
ActionCOACH Brasil - Data: 4 de setembro
Local: CIESP Santos - Rua XV de Novembro, 204
2º andar - Centro - Santos/SP

Reserve seu lugar em:

www.registropalestra.com
Mais informações: (11) 2664.6810

Palestrante: José Luis López
Máster License
ActionCOACH
Brasil

INSCREVA-SE HOJE
EM NOSSA PALESTRA!

Santos está crescendo e suas empresas também.
Será que os empresários estão preparados para aproveitar
a oportunidade e levar seus negócios a um outro nível?

Se você tem paixão por ajudar e ensinar, capitalize sua
experiência assessorando os empresários com seu próprio
negócio. Invista na Franquia líder mundial em Business
Coaching (Coaching de Negócios).

Campanha

Incoerências definem alíquotas
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