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COLUNA IBÁ

O Brasil vem se desenvolvendo em velocidade 
e tempo muito aquém do desejado pela 
população e pelas empresas. Soma-se a isso 
uma máquina governativa que prioriza o 

patrimonialismo e o privilégio, levando o Brasil para 
longe da igualdade de oportunidades, da inclusão social e 
do desenvolvimento socioeconômico sustentável. 

Uma das causas do baixo crescimento e desenvol-
vimento da economia brasileira é o sistema tributário, 
disfuncional, confuso e complexo, exigindo alto nível de 
especialização. Esta complexidade tem um custo muito 
elevado para as empresas, especialmente para aquelas que 
buscam seguir à risca as normas.

Assim, um sistema tributário ruim, inseguro e burocrá-
tico eleva o custo de produção e da prestação destes servi-
ços, gerando uma espiral que termina com o achatamento 
dos salários, redução dos investimentos e até a elevação 
do custo de vida. A insegurança imposta por esse sistema 
afasta ou limita novos projetos privados e reduz também 
as chances de novas oportunidades de emprego, renda e 
desenvolvimento. 

Para o economista Bernard Appy, um dos autores da 
proposta que está em tramitação na Câmara dos Deputa-
dos, um projeto bem estruturado na área de tributos pode 
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acelerar o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) bra-
sileiro em 10 pontos percentuais nos próximos  15 anos. A 
efetivação das reformas estruturais é um passo necessário 
para prover sustentabilidade para a retomada econômica 
cíclica em curso. 

Com o aquecimento do debate sobre a reforma tribu-
tária e diversos pleitos envolvendo produtos do segmento, 
a IBÁ fortaleceu sua área tributária com a contratação de 
Maurício Cazati Jr., advogado especializado no tema. Ca-
zati tem como missão auxiliar e representar setorialmente 
as associadas no debate tributário, de forma a melhorar 
o ambiente de negócios. Temos que incentivar o Brasil a 
avançar com a aprovação de leis que melhorem o ambiente 
de negócios e deem segurança para novos investimentos. 

Uma reforma tributária, que equacione desvios, im-
pulsionaria a competitividade.   A simplificação reduzirá 
custos das empresas, o que pode gerar um grande avanço 
para o aumento da atividade econômica. 

O Brasil está atrasado na evolução da agenda de 
reformas estruturantes. Mas estamos, em função de todas 
as dificuldades vividas pela população, passando por um 
momento de ampla licença social em prol das mudanças.   
Esta é uma janela de oportunidade inédita. Precisamos agir 
rápido e não perder esse momento.         n

REFORMA TRIBUTÁRIA 
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SOBRE A IBÁ – A Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ) é a associação responsável pela representação institucional da cadeia 
 produtiva de árvores plantadas, do campo à indústria, junto a seus principais públicos de interesse. Saiba mais em: www.iba.org.br
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