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POR UMA RESTRUTURAÇÃO MAIS 
PROFUNDA DO PAPEL DO ESTADO

No Brasil, a gravidade da crise ética nas relações público-pri-
vadas – a corrupção – paralisou o País, gerou desemprego e 
congelou investimentos. O Brasil voltou no tempo. O cidadão 

brasileiro não suporta mais o desvio ético. E as empresas não podem 
mais arcar com a insegurança jurídica. As eleições deste ano serão a 
oportunidade de buscar um caminho para a construção de uma agenda 
ética de crescimento sustentável. 

As novas gerações estão chegando e mudando radicalmente a 
sociedade, costumes e relacionamentos, demandando engajamento e 
revisão da postura política. Na sua 18ª edição, o estudo global Edelman 
Trust Barometer 2018 indica que 41% dos entrevistados no Brasil 
afirmam que as empresas representam um caminho para um futuro 
melhor. Nós, da Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ), acompanhamos 
todos esses movimentos e acreditamos que o setor privado gera valor 
compartilhado e também é importante vetor de mudanças. 

Decidimos participar ativamente nesta eleição, suportando 
a sociedade e os políticos que queiram estabelecer políticas de 
longo prazo voltadas para um novo projeto de País, mais justo, 
que dê melhores condições de desenvolvimento, mais igualitário e 
condizente com o papel a ser desenvolvido por uma das maiores 
economias do mundo. 

Para nós da IBÁ, há a necessidade de uma restruturação mais 
profunda do papel do Estado e das suas atribuições. Lembramos que 
o “contrato social” brasileiro vigora praticamente intocado desde 
1989. O papel do Estado precisa ser redesenhado; o gigantismo e a 
falta de foco precisam ser eliminados. 

Não dá mais para conviver com a falta de clareza das regras, a in-
segurança jurídica, a desarmonia entre poderes, a confusão tributária, 
o desequilíbrio das contas públicas e a ineficiência da infraestrutura 
que resultam na disfunção do Estado brasileiro.

A IBÁ vai atuar ativamente na demanda para que os novos gover-
nantes passem a respeitar conceitos mínimos como transparência, éti-
ca, equilíbrio de contas, respeito às leis e à promoção da igualdade por 
meio da educação e da saúde de qualidade.

Algumas reformas precisam ocorrer. É necessário imediato ajuste do 
orçamento frente à realidade econômica, com a equalização do déficit 
da previdência. A consolidação de vários impostos e tributos, simplifi-
cação da atual legislação tributária, a desoneração total dos investi-

mentos produtivos e a promessa que não haverá aumento da carga 
tributária fazem parte de proposta já existente.

A constante mudança de parâmetros normativos, tributários e re-
gulatórios ou de suas interpretações deve ser combatida, de forma a 
permitir planejamento e investimento de longo prazo pelos setores 
público e privado. 

Desburocratização e melhoria, inclusive com participação da inicia-
tiva privada, nos investimentos em infraestrutura e, especialmente, re-
moção da influência dos interesses partidários, meramente regionais 
e de curto prazo nos planos de investimento em infraestrutura, são 
imperiosos. A modernização e a diversificação de modais logísticos – 
em especial o ferroviário e o portuário –, com o objetivo de aliviar os 
saturados ramais rodoviários, que também são restritos, ineficientes, 
são condições necessárias a proporcionar competitividade. 

Por fim, a IBÁ busca um País com igualdade de oportunidades para 
todos os seus cidadãos. Para que o Brasil deixe de ser um País que fo-
menta desigualdades e possa se tornar um País desenvolvido sustenta-
velmente é preciso que as diferenças sociais e diferenças entre gêneros 
sejam minimizadas e que os cidadãos brasileiros tenham equidade de 
oportunidades.

Seguem os pontos resumidos das defesas da IBÁ:
• Ética e transparência; 
• Equilíbrio das contas públicas para a retomada do desenvolvi-

mento sustentável;
• Eficiência no setor público;
• Estabilidade e a clareza das regras;
• Protagonismo do Brasil na conservação do meio ambiente; 
• Política tributária neutra, simples e estimuladora do desenvol-

vimento;
• Democracia moderna representativa e participativa, livre da 

mecânica perversa do presidencialismo sustentado por coali-
zões partidárias e cargos; 

• Fim dos benefícios setoriais, seletivos e desiguais. Foco na pro-
dução industrial moderna e inovadora e competitiva; 

• Melhoria do custo Brasil de infraestrutura do Brasil, logística 
e energia;

• Relação trabalhista moderna;
•  Igualdade de oportunidades para todos.         n
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