
SEGURIDADE SOCIAL
Revista de

Ano XVI - Nº 98 
Brasília, janeiro/março de 2009

A arte de falar em público e dominar a platéia

Cuidados c
om o se

u co
raçã

o

é   domável

A

Sistema bancário sólido e taxa de juros alta estão entre as 
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Editorial

Quando o muro de Berlim ruiu definitivamente 
e a gigantesca União Soviética se esfacelou em 
multifacetadas nações sedentas por independência, 
apregoou-se mundo afora que o socialismo 
experimentava a sua derrocada irreversível. 
Recentemente a nação capitalista mais poderosa do 
planeta fez pipocar uma crise de efeito dominó cujas 
conseqüências tenebrosas ainda não se esgotaram, mas 
nem por isso falou-se em derrocada do capitalismo. Em 
ambos os casos, caberia a dedução de que os postulados 
de ambos os sistemas não resistiram à realidade que se 
experimenta fora dos compêndios que dão base teórica 
às ideologias, sejam elas de direita ou de esquerda. A 
direita mais uma vez pode ter vencido por força do 
discurso que mais amordaça do que se expressa, numa 
aparente democracia que se constitui no seu maior 
sustentáculo ao longo dos anos.

O que cabe indagar, a essa altura, é qual o 
caminho que trilhará a Humanidade. Quando eclodiu a 
guerra fria, numa época em que era costume calcular-
se o poder que detinha cada uma das nações que se 
digladiavam de destruir a adversária com bombas, 
os filósofos, historiadores e políticos esperançosos 
falavam na necessidade de se buscar uma “terceira via”. 
Esse debate arrefeceu ao som do poderio crescente da 
grande nação do norte, que passou a não ter mais um 
contrapeso político capaz de detê-la, embora tenha 
sido humilhada pelo estrondo dos aviões que fizeram 
desabar as torres gêmeas. Em meio a essa seqüência 
de cochichos, barulhos e nuvens cinzentas, emerge a 
figura de uma nova liderança que desafia os racistas, 
os clérigos e os ideólogos, falando o que bem entende 
para uma platéia embevecida que parece ainda buscar 
essa “terceira via” que represente sobretudo um 
acalanto para os desesperados, que são efetivamente 
a maioria no mundo todo.

O progresso tecnológico é célere, tanto quanto 

lento é o amadurecimento humanístico e político do 
homo sapiens. Numa fração de tempo equivalente 
a pouco mais de meio século (uma grandeza 
ridiculamente insignificante diante da extensão do 
universo), o Homem viu nascer a televisão, o gravador 
de rolo, o video-cassete, o dvd player, o celular, os 
megacomputadores e as minúsculas unidades de 
armazenamento de dados que reduzem uma biblioteca 
ao tamanho do botão de uma camisa. Enquanto isso, os 
fossos sociais apenas se aprofundam, os pés-descalços 
comem com as mãos, os miseráveis não dispõem de 
uma moedinha para poder falar sequer ao orelhão, e 
o ruído ensurdecedor da aparelhagem ultramoderna 
encobre os gritos, choros e sussurros do lúmpen  que 
não sabe identificar que barulho é esse que estão 
fazendo.

Ideologias não podem desafiar a natureza 
humana. O Homem é competitivo por natureza. 
Na abastança, é orgulhoso. Na miséria, pode sentir 
inveja. Sem esperança, pode tornar-se perigoso. O 
ciclo natural da vida há de ensinar os ideólogos a 
perceberem que a verdadeira ideologia é aquela que 
apregoa a sociedade organizada, tendo como meta 
o equilíbrio e como diretriz a felicidade ao alcance de 
todos. A autofagia pode estar à direita ou à esquerda, 
dependendo do alheamento ou da insensibilidade 
às angústias do ser humano, que age, mas que 
também reage, eliminando o espaço que deveria estar 
reservado à tranqüilidade de todos. E este espaço tanto 
será maior quando, independentemente de cores e de 
matizes, se edificarem os caminhos para as políticas 
sociais produtivas e de profundo alcance. Se assim não 
for, resta-nos esperar sempre pelo próximo salvador do 
mundo, que se desfaz em cinzas quando o seu tempo 
se esgota porque ele não consegue produzir coisas 
novas com velhas e viciadas estruturas. A Humanidade 
é suficientemente inteligente para produzir um tempo 
melhor. Falta o querer. 

Tempo de espera
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De contornos ainda nebulosos, a crise econômica 
que surpreendeu o mundo no apagar das luzes do 
governo Bush é ainda uma ameaça em torno da qual 
parece não haver muitas convergências. Embora muitos 
economistas acreditem que ela ainda reserva a todas as 
economias do mundo muitas angústias e aflições, há 
governantes, como o próprio presidente Lula, garantindo 
que “o pior já passou”. Em meio a essas divergências de 
opinião, o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, já 
admite os estragos provocados no Brasil, mas procura 
adotar discurso precavido, ciente de que o pânico pode 
agravar ainda mais os desdobramentos da peraltice 
norte-americana. 

Nesta edição, o ministro fala sobre a crise e sobre 
a agenda do governo em relação aos servidores públicos 
da União, garantindo que a intenção é manter o foco de 
2009 nas ações para incentivar o melhor funcionamento 
da administração federal. Prudência, precaução e 
conselhos do gênero parecem ser dominantes nesse 
panorama de incertezas próprio do mundo capitalista.

Para que o coração agüente tantas aflições, é bom 
estar preparado. As receitas estão em reportagem onde 
se deixa claro que a culpa nem sempre é do destino, 
pois há quem abuse da sorte e não tome as precauções 
indispensáveis ao bem viver. Exercícios e boa alimentação 
fazem parte do cardápio básico da boa sobrevivência. É 
ver para crer, e crer para viver. 

Quanto às divergências em nome da crise, tudo 
depende dos fundamentos e das bases do discurso de 
quem o pronuncia. Falar e dizer parecem ser a mesma 
coisa, mas não são. Este é um dos segredos de quem 
domina as técnicas do discurso, outra das reportagens 
desta edição, que entrevistou um especialista para 
ensinar as artimanhas de quem fala em público. Temas 
como Expressão Verbal e Técnicas de Apresentação – 
Falar para Liderar – estão entre os pontos que o professor 
Osório aborda com desenvoltura e conhecimento. Trata-
se de ciência que interessa a todo mundo, em especial 
aos auditores fiscais da RFB, que participam com 
freqüência de seminários e de outros tipos de evento 
onde a expressão verbal é pressuposto determinante 
para o sucesso.

Boa leitura    
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envie suA CArtA 
Envie sua carta, com nome e endereço completos, para 

o seguinte email: comunicacao-social@anfip.org.br

CArtAs
Inicialmente, gostaria de desejar aos senhores 

um bom ano repleto de realizações pessoais e 
materiais. O meu nome é Juliana. Sou uma jovem 
advogada. É com muito prazer e uma profunda alegria 
que recebo periodicamente a Revista de Seguridade 
Social, que em cada edição se torna mais interessante.

Gostaria de continuar recebendo. E através 
desta, gostaria de manifestar minhas opiniões.

Um grande abraço,

Juliana Funck 

Conheci a revista Seguridade Social através 
de uma amiga que é auditora aposentada. É um belo 
trabalho. Parabéns. Estou fazendo pós-graduação em 
Direito Previdenciário e ter os exemplares seria de 
muita utilidade para mim, portanto gostaria de estar 
recebendo-os. Se possível envie para o endereço (...).

Desde já agradeço.

Aldeíza Gurgel Batista Albuquerque - CE
Técnico do Seguro Social
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suMÁrio
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Contribuir e participar

Uma democracia participativa depende não apenas de que os 
integrantes de uma comunidade paguem regularmente seus 
tributos. É preciso também educar-se no sentido de cobrar resultados 
do Estado, mantendo a vigilância de modo a coibir abusos 
com o dinheiro público. Sem consciência política, proliferam o 
assistencialismo e o clientelismo. 

Reforma sem desmonte

Um grupo de entidades, entre as quais a ANFIP, que se posicionam 
em “defesa dos direitos sociais sob ameaça na reforma tributária”,  
está divulgando um manifesto onde adverte sobre os prejuízos que 
o atual texto do projeto do governo poderá acarretar para o sistema 
de Seguridade Social. Além de não avançar rumo à desejável 
e necessária justiça tributária – alerta o manifesto – o projeto 
subtrai da Seguridade a exclusividade de parte de suas receitas e a 
pluralidade de suas fontes de fi nanciamento.

Homem de palavra

Pela profi ssão que exerce e pelas tarefas que executa, o auditor 
fi scal da Receita Federal do Brasil tem que saber superar todos os 
obstáculos que difi cultem o falar e o ser compreendido. E isso não 
vale apenas quando se está diante de uma platéia. A oratória pode 
ajudar em todas as circunstâncias do dia-a-dia. 
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Assessoria Econômica

A movimentação fi nanceira da Previdência Social em 2008 teve 
crescimento nominal de 12,5% e real de 5,6%, saltando de R$ 
216,5 bilhões, em 2007, para R$ 243,5 bilhões em 2008. As Receitas 
Previdenciárias Próprias (Recebimentos Próprios) atingiram, em 2008, 
o equivalente a R$ 180 bilhões. Este é um dos balanços apresentados 
na seção da Assessoria Econômica, que revela ainda que o Resultado 
da Ação Fiscal (RAF) em 2008 foi de cerca de R$ 7 bilhões. 

Sob controle (quase)

Nem marolinha, nem tsunami. A crise econômica que colocou 
em pânico as bolsas de valores está afetando, sim, o Brasil, mas o 
ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, garante que há armas 
para enfrentá-la. Ele diz que o governo manterá também a agenda 
de aperfeiçoamento do serviço público. De qualquer modo, é preciso 
manter-se em alerta.

Bate, coração

Nas próximas três décadas, a incidência de doenças cardiovasculares 
irá quase dobrar no mundo inteiro, passando de 85 milhões de 
incapacitados anuais, registrados em 1990, para 160 milhões em 
2020. Problemas no coração não decorrem apenas, no entanto, de 
meras “fatalidades”. Saiba até onde você pode ajudar a manter seu 
coração saudável.  

Idéias & Debates

A saúde no Brasil está doente. Não se trata de analisar a questão 
apenas sob o prisma das políticas públicas. Há um aspecto que tem 
sido deixado em segundo plano nas críticas, mas que se mostra cada 
vez mais grave: a baixa qualifi cação dos médicos, conforme reafi rma o 
mais recente exame de avaliação do Conselho Regional de Medicina de 
São Paulo (Cremesp). O índice de recém-formados reprovados, ou seja, 
dos estudantes que saem da faculdade sem dominar conhecimentos 
básicos do atendimento clínico, dobrou entre 2005 e 2008. 

29

25

34
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depende (também) de você
Coração saudável 

Saúde



A Sociedade Européia de Cardiologia divulgou 
recentemente estimativas apontando que, nas próximas 
três décadas, a incidência de doenças cardiovasculares 
irá quase dobrar no mundo inteiro, passando de 85 
milhões de incapacitados anuais, registrados em 
1990, para 160 milhões em 2020. Segundo o informe 
divulgado pela agência Excelência em Comunicação 
na Saúde, de São Paulo, o mais alarmante dessa 
estimativa é o fato de que 80% dessas ocorrências 
recairão sobre os países em desenvolvimento, grupo 
no qual o Brasil está incluído.

No entanto, o mesmo informe faz uma 
advertência que precisa ser levada em conta por todos 
os que atribuem somente ao “destino” os problemas 
de saúde: por mais que o ser humano resista em 
compreender a influência do estilo de vida como 
determinante da saúde cardiovascular, as evidências 
científicas são cada vez mais contundentes em revelar 
que ter um coração saudável ou doente é uma questão 
de escolha pessoal e não uma fatalidade.

Ter um coração saudável, portanto, depende 
de muita coisa, mas depende sobretudo de como as 
pessoas se comportam em relação à própria saúde. 
Embora os exames genéticos tenham revelado 
predisposição de algumas pessoas para doenças 
como hipertensão, infarto do miocárdio, tromboses e 
derrames (o chamado AVC – acidente vascular cerebral), 
o fato é que o comportamento das pessoas em relação 
a outros fatores determinantes, como a alimentação, 
tem um peso considerável quanto à ocorrência ou não 
desse tipo de aparente “obra do destino” em nossas 
vidas. Ou seja: fatores genéticos ligados, por exemplo, 
à hereditariedade, exercem influência na hora de se 
avaliar essa predisposição, mas não são exclusivamente 
determinantes e podem mesmo se tornar secundários 
caso haja maior conscientização quanto aos demais 
aspectos que têm que ser, obrigatoriamente, levados 
em consideração. 

Sendo assim, se é verdade que os filhos de 
pessoas com doenças cardiovasculares apresentam 
maior propensão para desenvolverem doenças desse 

grupo, e que descendentes de raça negra revelam-se 
estatisticamente mais propensos à hipertensão arterial 
e a uma evolução mais severa dessas ocorrências, 
tal realidade deve servir sobretudo como alerta para 
que todos os que pertencem a esses grupos passem a 
encarar a necessidade de redobrar a atenção quanto a 
todos os demais aspectos de importância igualmente 
crucial.  A “fatalidade” também pode estar no prato 
de comida, sendo que a prática regular de exercícios 
físicos evidencia-se como outra importante questão 
que não pode ser negligenciada pelos que têm o 
desejo de prolongar a própria vida. 

Segundo demonstra o informe da agência 
Excelência em Comunicação na Saúde, o aumento 
das doenças cardiovasculares em países em 
desenvolvimento resulta de três fatores principais: 
a queda da mortalidade por doenças infecciosas, o 
que aumenta a expectativa de vida; mudanças no 
estilo de vida associadas à urbanização nas nações em 
desenvolvimento e, em especial, à susceptibilidade 
genética de certas populações expostas anteriormente 
a situações de privação, com seleção de genes 
que favorecem o estoque de energia e obesidade. 
“Estamos vivendo mais, adoecendo menos por 
causas infecciosas e sobrevivendo incautamente, nos 
expondo de maneira ingênua a dietas aterogênicas 
e hipercalóricas associadas à inatividade física, ao 
tabagismo e ao estresse da vida moderna”, alerta o 
geriatra Eduardo Gomes, diretor de uma das redes 
de clínica que tem se especializado nas avaliações 
genéticas direcionadas à prevenção desses males. 

“Hoje, segundo dados da Sociedade Brasileira 
de Cardiologia (SBC), a principal causa de mortalidade 
no Brasil é o AVC (acidente vascular cerebral), seguido 
pelo IAM (infarto agudo do miocárdio). Nas regiões Sul 
e Sudeste, o infarto torna-se a principal causa, seguida 
pelo AVC”, diz o informe. O medico Eduardo Gomes 
adverte ainda: “Sabemos que a maioria das mortes 
por doenças cardiovasculares, em geral, e por infarto 
agudo do miocárdio, em especial, poderia ser evitada, 
caso houvesse uma intervenção precoce no sentido de 
esclarecer e mudar o estilo de vida desses pacientes”.
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O estilo de vida de uma pessoa é influenciando 
por muitos fatores: pela prática de atividade física, 
pelo tabagismo, pela alimentação... “A alimentação 
é de fundamental importância na prevenção e no 
tratamento das doenças cardiovasculares, uma vez 
que interfere nos vários mecanismos causadores das 
doenças do coração, tais como: o aumento do colesterol 
e da pressão arterial, a tendência para arritmias 
cardíacas, a redução da sensibilidade à insulina e o 
aumento do peso corporal”, destaca Eduardo Gomes, 
que também é especialista em terapia ortomolecular.

Sob controle: nem tudo está perdido

As potenciais vítimas de doenças cardíacas 
estão sujeitas a fatores de risco de natureza diversa. 
O primeiro grupo se refere aos chamados “fatores 
imutáveis”, sobre os quais o paciente não tem controle, 
ou seja, não depende de sua vontade altera-los. 
Entre esses fatores estão a hereditariedade, a idade 
e o sexo. Sendo assim, quem tem história familiar 
de doenças cardiovasculares está mais propenso a 
desenvolver essas doenças. O fator de risco aumenta 
após os 65 anos de idade, havendo maior propensão 
no caso dos homens, que estão mais sujeitos a 
ataques cardíacos mesmo em faixas etárias menores 
do que as mulheres. Estatisticamente, foi verificado 
que, mesmo após a menopausa, quando se verifica 
um aumento da incidência entre as mulheres, as 
ocorrências não são em número mais elevado do que 
no caso dos homens. 

Existem, no entanto, os fatores mutáveis, ou 
seja, aqueles sobre os quais pode-se exercer controle, 
dependendo evidentemente da vontade da pessoa e 
de sua determinação em adotar um estilo de vida mais 
saudável. Entre esses fatores, destacam-se: o fumo, 
que agrava significativamente o risco de ataques 
cardíacos; o colesterol (taxa de gordura no sangue) 
elevado; pressão arterial elevada, que também 
aumenta o risco de um acidente vascular cerebral 
(AVC), o chamado “derrame cerebral”; a obesidade; 
a vida sedentária, daí a relevância de se adotar uma 
atividade física regular, mesmo que moderada, sendo 

de fundamental importância a prática de exercícios 
aeróbicos. 

Também certas doenças, como o diabetes 
melito, revelam-se como fatores de risco, tornando-se 
ainda mais graves caso os demais estejam presentes. 
É importante verificar que a soma desses fatores 
sempre aumenta o risco. Assim, o fumo é ainda mais 
grave no caso das pessoas obesas, e mais grave ainda 
quando a esses fatores se junta um terceiro, como 
o colesterol alto, e assim por diante. Há ainda as 
características pessoais que potencializam os riscos à 
saúde. Por exemplo: o excesso de tensão emocional 
(estresse) pode fazer com que a pessoa acabe se 
alimentando de forma mais desregrada ou passe a 
fumar mais. Com isso, pode se tornar obesa, o que, 
junto com o fumo, tenderá a aumentar sua pressão 
arterial e, desta forma, potencializar os riscos. Por 
todas essas razões, é indispensável a orientação 
médica e nutricional para ter maior controle sobre 
todos esses fatores.  

Artérias estreitas: começa aí o perigo

Os médicos costumam chamar de DAC 
(doença arterial coronariana) aquilo que comumente 
chamamos de doenças cardíacas. As pessoas 
começam a se mostrar mais suscetíveis com a idade, 
devido ao endurecimento progressivo das artérias. 
Os vasos sanguíneos, que levam o oxigênio para o 
coração, vão ficando mais estreitos e podem até ficar 
totalmente obstruídos. Esse estreitamento é causado 
pela aterosclerose (placa de gordura na parede do 
vaso), ou pela agregação de plaquetas sobre essas 
placas de gordura. Surge então o risco do infarto 
do miocárdio e da angina (dor no peito).  Existem 
medicamentos que ajudam a evitar a formação 
dessas placas de gordura e pode também surgir 
a necessidade de intervenção cirúrgica quando a 
obstrução exige a substituição desses condutores de 
sangue – a chamada cirurgia para implante de ponte 
de safena. Em casos mais agudos, pode-se verificar 
até mesmo a necessidade de transplante cardíaco. Em 
países como o Brasil, existe ainda (notadamente em 
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determinadas regiões) o risco de se contrair a doença 
de Chagas, transmitida pelo barbeiro, um inseto que 
é bastante conhecido especialmente na área rural. O 
barbeiro se alimenta de sangue e transmite ao homem 
o parasita identificado como trypanosoma cruzi. A 
doença de Chagas ataca diretamente o coração, que 
vai aos poucos se dilatando, o que potencializa o 
risco das doenças cardíacas.

O controle das taxas de colesterol é feito não 
apenas mediante a prática de exercícios regulares 
como também por meio de uma alimentação saudável. 
Existe o colesterol ruim (o LDL) e o bom colesterol (HDL). 
Ambos estão presentes nos alimentos, que devem 
ser contrabalanceados para manter o equilíbrio do 
organismo. Assim, as carnes gordurosas, leite integral 
e derivados, a gema de ovo, o chocolate e as frituras 
de um modo geral contêm o chamado “mau colestrol”. 
A ingestão de peixes, frutas, legumes, verduras e 
alimentos ricos em fibras contribui para o combate ao 
mau colesterol.  

Ocorre que, mesmo fazendo esse controle 
alimentar, algumas pessoas não conseguem manter 
os níveis ideais de colesterol de forma eficaz, tendo 
que recorrer a medicamentos. Mesmo nesses casos, 
no entanto, é importante manter a alimentação 
saudável, pois apenas os remédios não são suficientes. 
Da mesma forma, é fundamental manter sempre o 
controle dos níveis de colesterol no sangue, por meio 
de exames periódicos. 

Em resumo: viver bem é uma conseqüência 
natural de comer bem (e nunca de “comer muito”), de 
evitar álcool, fumo e estresse, e de praticar exercícios 
regulares. Junto com outros mecanismos de controle que 
são colocados à disposição do ser humano pela medicina, 
como os exames preventivos e avaliações genéticas, 
viver pode se tornar um “passeio”. A estrada que leva a 
isso é a informação, a conscientização e a determinação. 
E o ser humano hoje tem à sua disposição formas de 
controle que há algum tempo eram inexistentes. Viver 
bem (também) depende de você. Faça-o. 
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A arte de falar  

Timidez, dificuldades com o idioma, 
vícios de linguagem, insegurança, baixa 

auto-estima. São muitos os fatores que 
contribuem para um bom ou um mau 

desempenho diante de uma platéia. Mas 
existem técnicas direcionadas para superar 

as dificuldades. 

para ser compreendido

Formação profissional
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Tremedeira, garganta seca, vontade de tomar 
“umas” antes de falar em público. O dom da oratória 
não é para todo mundo, mas ninguém que tenha um 
mínimo de preparo e conhecimento pode duvidar 
de sua própria capacidade de falar em público. Um 
dos obstáculos a ser superado é a timidez, que causa 
inibição em certas situações e pode vir acompanhada 
até mesmo de alterações fi siológicas, como aceleração 
da respiração e dos batimentos cardíacos. Isso leva à 
difi culdade de expressar com exatidão os pensamentos 
e sentimentos, criando barreiras também para uma 
interação ativa com os interlocutores. 

Pela profi ssão que exerce e pelas tarefas que 
executa, o auditor fi scal da Receita Federal do Brasil 
tem que saber superar todos esses obstáculos, não só 
no dia-a-dia, como também pela óbvia necessidade 
de participar de cursos de especialização, palestras, 
seminários e uma série de outros compromissos em 
que precisa não apenas ouvir, como também – e muitas 
vezes – falar. Há técnicas específi cas para superar 
todas essas barreiras, cursos, treinamentos e uma série 
de providências que podem transformar uma pessoa 
relativamente tímida num orador desenvolto. A Revista 
de Seguridade Social foi ouvir um profi ssional no 
assunto para ajudar quem quer dominar a técnica de 
falar em público, e falar bem, assim como de interagir 
com mais facilidade em todas as situações em que a 
função de AFRFB exige desenvoltura na hora de expor 
pensamentos, idéias, raciocínios e – por que não? – de 
fazer advertências. 

O professor Osório Antônio Cândido da Silva 
respondeu às perguntas da Revista de Seguridade 
Social relativas à unifi cação dos Fiscos e também 
(objetivo principal da nossa reportagem) no que 
se refere à arte de dominar a platéia quando há 
necessidade de falar em público. Osório é bacharel 
em Ciência da Computação, graduado pela Faculdade 
de Educação da Unicamp e mestrando em Ciências 
da Comunicação na Faculdade Cásper Líbero. O 
Management Institute, Divisão de Educação Executiva 
da Robins School of Business da University of Richmond 
(Virginia, EUA) o certifi cou como professor especialista 

em Comunicação Verbal. Temas como Expressão Verbal 
e Técnicas de Apresentação: Falar para Liderar estão 
entre os pontos que o professor Osório aborda com 
desenvoltura e conhecimento. Leia a seguir as “dicas” 
do professor sobre a arte de falar (e ser entendido) e 
de atuar como líder diante de uma platéia. 

recentemente o governo promoveu a 
unifi cação da receita Previdenciária e da receita 
Federal, criando a receita Federal do Brasil. Há 
agora em andamento um processo de integração 
entre duas carreiras, que antes eram distintas – a de 
auditor fi scal da Previdência e a de auditor fi scal da 
receita Federal. A seu ver, o que deve ser priorizado 
nesse processo de integração entre duas carreiras?

Do ponto de vista da Comunicação, deve-
se trabalhar para criar um discurso homogêneo, 
que seja integrador das duas carreiras, uma vez 
que auditores fi scais estão sempre participando de 
inúmeros eventos por todo o país. É fundamental, 
para a credibilidade junto ao público, que o discurso 
seja único, integrado, coeso, de tal forma que algo dito 
num evento em Brasília possa ser complementado 
num evento que ocorra em São Paulo ou em Porto 
Alegre, sem interferências ou qualquer outro tipo de 
ruído. A palavra chave é unidade.ruído. A palavra chave é unidade.

Professor Osório Antônio Cândido da Silva 
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Auditores fiscais precisam constantemente 
participar de cursos e eventos, não apenas 
como ouvintes, mas também como palestrantes. 
Quais as principais características que devem 
ser desenvolvidas para se transformar num bom 
comunicador?

Há três pilares que sustentam nossa 
comunicação:

- a voz: é o primeiro fator de conexão com o 
nosso interlocutor; é através dela que revelamos muito 
da nossa capacidade de comunicação; é necessário 
desenvolver uma boa dicção, uma boa pronúncia, uma 
boa articulação das palavras, o que leva a pessoa a falar 
de forma clara - e clareza é essencial para a compreensão 
da mensagem; outros aspectos relacionados à voz são 
a intensidade (volume) e a velocidade da fala, que são 
reveladores das nossas emoções. Tudo isso pode ser 
aprendido através de treinamentos específicos.

- o vocabulário: deve ser simples, objetivo e 
suficiente para representar todas as nossas idéias; um 
vocabulário muito rico, empolado, cheio de palavras 
difíceis, afasta as pessoas que não entendem o que 
está sendo dito; outro aspecto importante aqui é o 
respeito às regras gramaticais - não se torne escravo da 
gramática, mas também não a trate com pouco caso.

- o conhecimento: estudar e saber muito do 
que está falando dá ao palestrante a naturalidade 
necessária para despertar em seu público a confiança 
em suas palavras e a credibilidade em suas idéias, 
além de permitir ao próprio palestrante a segurança 
necessária para ter um bom desempenho no palco.

Frequentemente observa-se que os 
palestrantes optam por utilizar meios audiovisuais 
para tornar mais atraentes suas apresentações. no 
entanto, a comunicação verbal e a gestual são ainda 
os componentes mais importantes. Quais as técnicas 
de apresentação que devem ser desenvolvidas para 
quem pretende se tornar um bom palestrante?

Existem hoje muitas ferramentas de apoio aos 
palestrantes, recursos audiovisuais sem os quais uma 
apresentação pode parecer pobre e sem atrativos. 
Porém, é no indivíduo que está o maior apelo à razão 
e aos sentimentos da platéia; é na sua capacidade de 
envolver o público, de fazê-lo sentir-se participante 
daquele momento, de sentir-se tocado pelas 
mensagens que a fala transmite. Aprender a explorar 
bem os canais de comunicação entre o orador e seu 
público é algo que deve fazer parte da formação de 
todo palestrante. Alguns ensinamentos dessa arte 
nos chegam da antiga Grécia, com Sócrates e seus 
discípulos Platão, Aristóteles e Demóstenes, trezentos 
anos antes de Cristo. No entanto, vem de Roma, cerca 
de duzentos anos depois de Sócrates, uma lição 
deixada por Marco Túlio Cícero, senador, considerado 
o maior orador do império romano. Ele ensina que as 
pessoas recebem a nossa comunicação através de três 
canais:

- a cabeça - quando a mensagem tem lógica, 
favorece a dialética, apresenta rigor cartesiano, 
coerência e racionalidade;

- o coração - quando a mensagem é 
transportada através da linguagem das emoções, da 
sensibilidade, do estímulo que comove e inspira;

- o estômago - quando a mensagem mostra os 
benefícios (lucros) que todos poderão obter a partir 
do que está sendo exposto.

Cícero dizia que não é tarefa fácil conquistar 
o seu interlocutor, mas chegar a ele por um canal 
já cria uma aproximação importante; por dois, o 
envolvimento é fortíssimo e, quando o conquistamos 
pelos três canais, o interlocutor está definitivamente 
fechado conosco. 

Essas lições de Cícero são eternas - estão aí a 
serviço da publicidade, da política, das religiões, de 
inúmeros segmentos profissionais que delas fazem 
uso na prática da comunicação. 
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Professor Osório Antônio Cândido da Silva 
é bacharel em Ciência da Computação, 
graduado pela Faculdade de Educação 

da Unicamp e mestrando em Ciências da 
Comunicação na Faculdade Cásper Líbero.

Muitas pessoas, ao participarem de um evento 
em que há a abertura de inscrições para debates, 
acabam deixando se envolver por excessiva timidez 
a ponto de não conseguirem formular perguntas em 
razão desses bloqueios. Como quebrá-los? Há uma 
técnica específi ca para essas situações?

A arte da comunicação verbal, hoje também 
vista como uma ciência, tem recebido de outras 
áreas do conhecimento, especialmente da Psicologia 
Social, um enorme apoio no sentido de entender e 
compreender os mecanismos que tornam uma pessoa 
mais tímida do que outras, mais extrovertida do que 
outras, mais contida ou mais afoita, mais objetiva ou 
mais prolixa; enfi m, mecanismos que “regulamentam” 
o desempenho das pessoas diante de situações de 
exposição a pequenos ou grandes grupos. Numa 
dessas pesquisas, divulgada há não muito tempo, 
buscava-se entender o que está na origem dos nossos 
medos, e uma descoberta notável aconteceu. Não 
conseguir disfarçar os sintomas do pânico revela a 
presença do que chamamos crítico interno, fi gura que 
representa a soma de todas as pessoas críticas da 
nossa vida, começando pelos nossos pais. Estudiosos 
do comportamento garantem que até os 18 anos uma 
pessoa ouve entre 65 mil e 130 mil frases de retaliação - 
não é de admirar que a pessoa tenha medo de se expor. 
Avaliar essa situação, descobrir o grau de nosso crítico 
interno e considerar que ele foi criado em nós pela 
ação danosa de terceiros, à nossa revelia, é um passo 
importante na recuperação de nossa auto-estima e 
na remoção de tantos bloqueios que impedem um 
bom desempenho em sociedade. A partir daí, técnicas 
específi cas para falar em público com desinibição e 
fl uidez podem ser aprendidas e incorporadas ao perfi l 
de qualquer pessoa. 

 “Falar para liderar” é um dos seus temas de 
especialização. Gostaríamos que o sr. discorresse 
sobre esse assunto, abordando os principais 
aspectos que envolvem a questão. 

Sempre que alguém estiver diante de pessoas 
para falar, estará ali para “vender” algo: vender um 

produto, uma solução, vender conhecimento, uma 
idéia, sua imagem, vender seus talentos. A pessoa 
assume uma posição conhecida como liderança 
emergencial. Durante essa permanência diante da 
platéia ela é o foco das atenções. Nenhuma outra 
situação favorece tanto a que alguém assuma sua 
condição de líder. Porém, essa condição só será 
validada pelo público se o orador praticar a boa 
comunicação. E praticar a boa comunicação signifi ca 
evitar as armadilhas que sempre se colocam diante 
de quem está ali exposto diante das pessoas. Signifi ca 
falar objetivamente, com clareza, de forma articulada, 
lembrando-se que um bom discurso é um processo - 
tem começo, meio e fi m. Evitar os implícitos da língua 
que são os pressupostos e os subentendidos. Jamais 
praticar a falácia. Considerar que a audiência está ali e 
traz expectativas porque acredita que o orador pode 
lhe acrescentar algo. Portanto, é indispensável uma 
boa preparação para o evento, levar conhecimento 
sufi ciente para mais do que foi programado e ter 
sempre em mente que o público merece a sua atenção, 
o seu respeito e o seu melhor desempenho. 
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não é apenas pagar tributos

Educação Fiscal
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Os brasileiros são convocados, anualmente, 
a prestar sua declaração de rendas, num ritual que 
muitas vezes não é compreendido por grande parte 
da população devido à inexistência, em pleno século 
XXI, da consciência de um componente fundamental 
nesse processo: a educação fi scal. Esta não se resume 
a pagar tributos, mas também a fazer com que o 
cidadão se torne participativo, exigindo do Estado a 
contrapartida em serviços e benefícios fundamentais, 
que devem ser oferecidos a toda a sociedade.

Em trabalho escrito quando se especializava 
em educação fi scal e cidadania na Escola de 
Administração Fazendária (ESAF), o administrador 
de empresas Cleiton de Lima Tavares chama a 
atenção para essa questão crucial, ao frisar que 
uma democracia participativa depende não apenas 
de que seus membros paguem seus tributos, mas 
que participem dessa democracia de modo ativo, 
garantindo que esses recursos sejam aplicados em 
políticas públicas que atendam às suas necessidades, 
diminuindo as desigualdades sociais. “Quando a 
cidadania é confundida apenas com o pagamento 
de tributos ou com a mera escolha de seus 
representantes, há então lugar para que estes últimos 
possam, aproveitando-se dos cargos ou das posições 
que ocupam dentro do Estado, utilizar-se da força e 
dos recursos deste para satisfazerem seus interesses 
particulares em detrimento do interesse comum”. 

Mais adiante, Cleiton Tavares enfatiza que “a 
educação fi scal é uma poderosa ferramenta que, aliada 
à ética, torna-se capaz de despertar nos cidadãos a 
consciência do poder que possuem para garantir que 
a vontade expressa pelo corpo político, pelo Estado, 
por seus representantes, seja realmente o interesse 
comum e não interesses particulares, e que somente 
um povo ativo e participativo consegue exercer 

realmente a soberania. Se a soberania não emanar do 
povo – completa – e se o povo não conseguir controlá-
la, corre-se o risco de que os direitos fundamentais 
e a liberdade dos cidadãos sejam confundidos com 
práticas voltadas apenas para o assistencialismo e o 
clientelismo, de modo a impedir o pleno exercício da 
cidadania pelos membros da sociedade. 

Ditos dessa forma, tais conceitos parecem 
meramente teóricos, mas isso não passa de 
fugaz impressão. Educação fi scal e ética (ambas 
entrelaçadas) são elementos que compõem um 
complexo conjunto que, se conhecido mais a fundo e 
praticado com mais rigor pelos brasileiros, os levaria 
a dar um novo direcionamento à aplicação dos 
recursos públicos, propiciando assim maior justiça 
social e fazendo com que aos poucos se aplacasse 
aquela sensação que toma conta de todos nós 
quando preenchemos nossa declaração de Imposto 
de Renda, de que o dinheiro que nos é cobrado não 
está sendo bem empregado. Em resumo: educação 
fi scal produz a contrapartida em benefícios que, 
por sua vez, aguça e amplia a educação fi scal, numa 
espiral seguramente propiciadora de novos rumos 
para o país, com a crescente conscientização de toda 
a sociedade quanto aos seus deveres e direitos. São 
esses os pressupostos que distinguem os países com 
administrações voltadas para o progresso humano 
daqueles países onde impera o assistencialismo e o 
clientelismo, componentes destinados a aprofundar 
e a perpetuar as injustiças sociais. 

 Programa nacional

Embora muitos brasileiros não saibam, o Brasil 
possui um Programa Nacional de Educação Fiscal – 
PNEF. Sabe-se que a tributação é o principal caminho 
utilizado pelo Estado para a obtenção dos recursos 
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que lhe permitam a consecução de seus fi ns, mas 
diversos fatores, tais como a falta de conhecimento 
da função socioeconômica do tributo, a deterioração 
dos serviços públicos, a falta de transparência nas 
ações governamentais, combinados com aspectos 
culturais, difi cultam a obtenção de resultados 
concretos.

O Programa Nacional de Educação Fiscal 
nasceu com o objetivo de educar a sociedade para a 
cidadania e para a consciência fi scal, visando a uma 
sociedade consciente de direitos e deveres e melhoria 
da saúde fi nanceira do Estado.

O Programa de Educação Fiscal propõe o 
seguinte:

É requisito da cidadania a participação 
individual na defi nição da política fi scal e na 
elaboração das leis para sua execução;

Os serviços públicos somente poderão ser 
oferecidos à população se o governo arrecadar 
tributos;

Os recursos públicos são geridos pelos 
representantes do povo, cabendo ao cidadão votar 
responsavelmente, acompanhar as ações de seus 
representantes e cobrar resultados;

A sociedade tem limitada capacidade de 
pagar tributos; portanto, os recursos públicos devem 
ser aplicados segundo prioridades estabelecidas em 
orçamento e com efetivo controle de gastos.

O consultor Rudá Ricci explica que o conceito 
de educação fi scal  compreende o de educação 
tributária. Alguns estados brasileiros, imaginando 

que a palavra fi scal poderia criar uma noção de 
imposição, adotaram o nome de educação tributária. 
Este é o caso da SEFAZ de São Paulo. Contudo, logo 
perceberam que tributação reduziria o conceito 
para o processo de arrecadação. No site http://www.
etymonline.com/ , dedicado à origem dos conceitos, 
é possível perceber que desde o século XIV, o 
conceito de tributo já se limitava à taxa para garantir 
segurança e proteção. 

c.1340, “tax paid to a ruler or master for security 
or protection,” from L. tributum “tribute,” lit. “a thing 
contributed or paid,” noun use of tributus, neuter pp. 
of tribuere “to pay, assign, grant,” also “allot among 
the tribes or to a tribe,” from tribus (see tribe). Sense 
of “off ering, gift, token” is fi rst recorded 1585. 

Ao contrário, a educação fi scal sugere a relação 
entre tributos e gastos, articulando este conceito com 
o de política econômica ou de desenvolvimento. A 
conceituação dada pela teoria econômica, portanto, 
é a seguinte: Política Fiscal é a manipulação dos 
tributos e dos gastos do governo para regular a 
atividade econômica. Ela é usada para neutralizar as 
tendências à depressão e à infl ação.

É necessário ressaltar que o Programa de 
Educação Fiscal deve ser compreendido como 
a abordagem didático-pedagógica capaz de 
interpretar as vertentes fi nanceiras da arrecadação 
e dos gastos públicos, de modo a estimular o 
contribuinte a garantir arrecadação e acompanhar 
a aplicação dos recursos públicos, em benefício da 
sociedade, buscando o comprometimento com a 
construção da cidadania, da justiça, da transparência, 
da honestidade, da efi ciência, da solidariedade, da 
ética, da responsabilidade fi scal e social, expressos 
nos seguintes pressupostos:
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Na educação – formação de um ser humano 
integral, como agente de transformação social, 
priorizando o processo ensino/aprendizagem.

Na cidadania – estimular o crescente poder do 
cidadão quanto ao controle democrático do Estado, 
incentivando-o à participação individual e coletiva 
na defi nição de políticas públicas e na elaboração das 
leis a serem executadas.

Na ética – gestão pública efi ciente, 
transparente e honesta quanto à alocação, aplicação 
dos recursos e realização dos gastos públicos.

Na política – o exercício da boa governança 
que conte com uma gestão pública responsável, 
transparente e voltada à justiça social.

Cleiton Tavares ressalta, por sua vez, que, 
ao desenvolver junto aos cidadãos os meios para 
promoção de uma consciência quanto à função e 
importância sócio-econômica do tributo, a educação 
fi scal, além de educar de forma ética, está propiciando 
condições favoráveis para a espontaneidade do 
pagamento dos tributos, de modo a levar as pessoas 
ou entidades a cumprirem suas obrigações dentro 
dos limites e prazos estipulados pela lei. 

Ele cita Rousseau para lembrar que na vida 
em sociedade, onde o pacto social é compreendido 
e aceito por todos, não há mais preferência para a 
liberdade natural de cada um, para seus desejos, 
mas antes todos se sujeitam à vontade geral e, ao 
procederem dessa forma, o ganho é a liberdade civil. 

E ressalta: “Aqueles que não respeitam as leis 
vigentes, na verdade desrespeitam todos que a ela 
estão sujeitos, ou seja, a sonegação,  mais que um 

problema fi scal, é um problema social que precisa ser 
trabalhado”.  Cidadãos conscientes – frisa ainda – têm 
o poder de fazer com que a lei expresse a vontade 
geral, outro ponto defendido por Rousseau. “Este é 
sem dúvida um dos grandes desafi os para o Brasil. 

As práticas patrimonialistas brasileiras têm 
origem na própria história de seu colonizador. O 
patrimonialismo continua presente nas estruturas 
político-administrativas do setor público sob a 
forma de clientelismo e fi siologismo, além de que, 
historicamente, assim como o patrimonialismo, a 
corrupção parece estar enraizada no Brasil desde sua 
colonização. Tais práticas podem ser observadas em 
todo território nacional, mas muito mais freqüentes 
em pequenos municípios aonde a educação é precária 
e o analfabetismo impera. Utilizando as palavras 
do educador Paulo Freire, há muito a ser mudado 
no Brasil e certamente a educação não conseguirá 
fazer todas estas transformações sociais sozinha, 
mas sem ela tais transformações são praticamente 
impossíveis de se consolidarem. A educação fi scal 
vem de encontro a este anseio de modo a preparar 
a população para exercer a soberania que é de sua 
titularidade.

Quando o cidadão adquire esse caráter 
participativo – sintetiza – torna-se possível a prática 
de controles sociais sobre as decisões políticas a 
que estão sujeitos; sobre a  gestão dos recursos 
arrecadados; sobre a implementação de políticas 
públicas que venham ao encontro dos anseios da 
sociedade; sobre a questão da sonegação onde não 
apenas o Estado trabalharia para combate-la mas a 
própria sociedade criaria meios e promoveria ações 
que diminuiriam suas ocorrências.  

A educação fi scal é, portanto, uma política 
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voltada para a cidadania, ou seja, para a garantia 
de direitos. A tributação está incluída na educação 
fi scal, mas é apenas uma pequena parte do conjunto 
de temas. Talvez, o tema mais importante seja o de 
capital social, desenvolvido por Robert Putnam, e que 
signifi ca “grau de confi ança de uma coletividade no 
seu poder de superar problemas comuns”. A questão 
central do Programa de Educação Fiscal passa a ser, 
portanto, o do  aumento da democracia e do controle 
social sobre o governo e sobre o Estado. 

Educação Fiscal como Democratização do 
Estado

Rudá Ricci enfatiza que Estado brasileiro, pelas 
características burocráticas e pela herança portuguesa 
(forte burocracia somada ao personalismo) é marcado 
por uma ambivalência entre espaços e processos 
decisórios semi-públicos ou semi-privados. A 
privatização das políticas públicas capturadas pelos 
interesses corporativos já foi amplamente estudada, 
desde Victor Nunes Leal (no seu livro “Coronelismo, 
Enxada e Voto) ou Raimundo Faoro (“Os Donos do 
Poder”). Contudo, surge uma modalidade nova 
de apropriação do Estado por parte dos partidos 
políticos, acelerada neste início de século. Os 
partidos, na medida em que a disputa eleitoral é mais 
dinâmica e cruel, tornam-se “empresas eleitorais” e 
aumentam signifi cativamente sua burocracia interna 
(controle de diretórios, acordos políticos, elaboração 
de programas, marketing). E essa estrutura, invisível 
para o eleitor, tem um custo, e um custo muito elevado 
que, após a vitória eleitoral, se instala no interior do 
Estado, gerando um governo das sombras. 

Por esse motivo, a educação fi scal revela-
se como muito superior à educação tributária, 
porque enfrenta tais privatismos da vida pública. Se 

limitarmos sua ação à mera arrecadação ou coleta de 
notas fi scais, não romperemos com a secular dívida 
social. Como ilustração, Brasil, Coréia e Japão foram 
os países que mais cresceram economicamente 
no último século. Contudo, o Brasil foi o que mais 
concentrou rendas no período. Portanto, não 
podemos nos limitar ao aumento da arrecadação 
pública, mas à transparência do gasto do dinheiro 
arrecadado. Mais ainda: ao efetivo controle do 
contribuinte-cidadão em relação ao seu dinheiro.

O Programa de Educação Fiscal tem, como 
um de seus motes, a revelação de quem comanda 
a economia, como ela funciona, como se arrecada, 
como se gasta, como se compõe um orçamento 
público, como se contingencia, quem tem poder real 
de decisão, quais os espaços e instrumentos para o 
cidadão acompanhar e fi scalizar sua execução, como 
elaborar e exigir projetos para sua comunidade e 
território.

Mas o servidor público tem esta função maior 
de destruir a corrupção, justamente porque é pago 
com dinheiro público para realizar um serviço público, 
um serviço para aqueles que geram os recursos 
públicos, ou seja, para o contribuinte-cidadão.

É assim que se deve compreender a educação 
fi scal, como um programa ambicioso, corajoso, ético, 
público, de moralização do Estado e da política 
nacionais. 
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Paulo Bernardo, 
Ministro do Planejamento, 

Orçamento e Gestão

Entrevista



 “A

Crise
   já está afetando o

Brasil”
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Nem marolinha, nem tsunami. A crise 
internacional certamente não destruirá o Brasil, mas 
também não deixará o país incólume. O ministro do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo 
Silva, admite que os efeitos da crise já não podem 
mais ser ignorados, diante da desaceleração da 
atividade econômica. Mas não demonstra pessimismo. 
Segundo o ministro, o Brasil se encontra numa posição 
privilegiada para enfrentar a crise, porque dispõe de 
amplo espaço de manobra, que ele explica citando 
números.

Paulista, com três mandatos como deputado 
federal pelo PT do Paraná, Paulo Bernardo foi vice-
líder de seu partido e presidente da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. Em 1999 
assumiu o cargo de secretário de Fazenda do Estado 
do Mato Grosso do Sul, onde permaneceu até o fi m 
de 2000. Foi ainda secretário de Fazenda do município 
de Londrina (PR), de janeiro de 2001 a março de 
2002, quando foi eleito para o seu terceiro mandato, 
ocupando cargos de destaque na Câmara Federal. Foi, 
novamente, vice líder do PT e presidente da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 
Licenciou-se em março 2005 para assumir o ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Cauteloso, Bernardo não quis se pronunciar 
sobre a Receita Federal do Brasil, novo órgão criado 
a partir da unificação das secretarias da Receita 
Federal e da Receita Previdenciária, preferindo 
lançar uma visão “macro” sobre a economia e a 
crise internacional. A Administração pública, área 
diretamente concernente à sua Pasta, mereceu 
enfoque mais detalhado, que certamente agradará o 
funcionalismo público. Segundo sintetiza o ministro, 
“o processo de profissionalização da administração 
publica é um desafio central na agenda de melhoria 
da gestão do governo federal”. A atenção do governo 
em 2009 estará centrada, segundo garante, nas 
ações visando a incentivar o melhor funcionamento 

da administração federal

A seguir, a entrevista exclusiva do ministro à 
Revista de Seguridade Social:

Qual a sua expectativa quanto à relação entre 
o Brasil e os Estados Unidos a partir da posse do 
novo governo, tendo à frente o presidente Barack 
Obama? 

O Brasil sempre manteve boas relações com os 
EUA, importante parceiro comercial. Temos agenda 
em comum com os EUA, com destaque para o meio 
ambiente.

Em termos econômicos, há alguma vantagem 
para o Brasil que possa ser prevista na relação entre 
os dois países? 

O presidente Barack Obama, em um de seus 
pronunciamentos, sinalizou para a possibilidade de 
redução dos subsídios agrícolas norte-americanos, o 
que irá benefi ciar as exportações brasileiras no futuro. 
Mas a questão central é a crise econômica que teve 
origem nos EUA e abalou os mercados fi nanceiros 
mundiais que, esperamos, o presidente Obama com 
sua enorme popularidade consiga resolver. Então, 
não só para o Brasil, mas para a economia mundial, 
é importante que os EUA resolvam o problema da 
solvência de seu sistema bancário.

Qual a sua expectativa em relação à atual 
crise econômica mundial, a partir dessa mudança de 
governo nos Estados Unidos? 

O presidente dos EUA, do Partido Democrata, 
tem maioria na Câmara e equilíbrio no Senado. Isso 
torna mais fácil aprovar os pacotes de ajuda econômica 
propostos pelo governo americano para socorrer 
o sistema bancário, seguradoras e montadoras 
de automóveis, abaladas pelo estouro da bolha 
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imobiliária, que marcou o início do aprofundamento 
da crise e já causou perdas de milhões de empregos. 
Parece que o Congresso americano entendeu que é 
importante e urgente uma solução para tirar os EUA 
da desaceleração econômica e  perda de empregos. 
Os EUA perderam 4,4 milhões de empregos desde que 
a crise começou, em dezembro de 2007, sendo 2,6 
milhões somente nos últimos 4 meses.

O Brasil ingressa no ano de 2009 sob o impacto 
dessa crise, anunciando mudanças nos impostos e 
sob a expectativa de uma reforma tributária cujas 
discussões, mais uma vez, aparentemente tendem a 
se arrastar por um longo período. O sr. acredita que 
esse cenário de incertezas possa trazer malefícios ao 
país? Como mudar esse panorama? 

Realmente, a crise já está afetando o Brasil, 
como se pode ver pelos dados da produção 
industrial. A atividade econômica como um todo está 
desacelerando. Dados do IBGE divulgados no último 
dia 6 de março, indicaram queda de 17% em janeiro 
de 2009 na produção industrial em comparação 
com janeiro de 2008. Entretanto, em comparação a 
dezembro de 2008, a produção industrial mostrou leve 
aumento de 2,3%. Esse aumento mostra que o Brasil 
é um dos poucos países que conseguiram pequeno 
crescimento após a quase paralisia da produção 
que assolou o mundo no fi nal de 2008.  O Brasil se 
encontra numa posição privilegiada para enfrentar a 
crise porque tem amplo espaço de manobra. Temos 
uma taxa de compulsório muito elevada – 50% dos 
depósitos à vista, o que mostra espaço para redução. 
Então, na grave crise de liquidez que se abateu sobre 
o mundo, o Banco Central teve como ampliar o crédito 
só reduzindo o compulsório. Outra vantagem brasileira 
é seu sistema bancário que  é sólido e regulamentado, 
além de pouco  alavancado, cerca de 8/9 vezes, 
enquanto nos EUA alguns bancos, como os grandes 
bancos de investimento, chegavam a 30 vezes o seu 
patrimônio, como o Lehman Brothers, que quebrou  

em setembro de 2008, causando pânico no mercado 
fi nanceiro mundial e o acirramento da crise.

Além disso, o Brasil tem espaço para executar 
política monetária porque ainda tem uma taxa de juros 
alta se comparada com o resto do mundo. A  Inglaterra, 
que tem taxa de juros de 0,5% a/a, por exemplo, tem 
pouco espaço para usar o instrumento da política 
monetária. O Brasil, com a manutenção da infl ação em 
queda, tem espaço para baixar a taxa de juros.

Também na política fi scal, fi zemos o dever de 
casa. Mantivemos altos superávits por mais de 10 
anos, o que trouxe a relação dívida/PIB para cerca de 
36% em 2008, de um patamar de mais de 60% em 
2002. Esta relação dívida/PIB nos coloca numa posição 
confortável. Além disso, o défi cit nominal brasileiro 
é de 1,5% do PIB, enquanto na Europa está acima de 
3%. 

 E ainda temos o Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC – para ampliar o investimento 
público e manter ativa a roda da economia. O governo 
promoveu algumas desonerações, como a redução 
do IPI para a venda de automóveis novos, o que 
elevou as vendas que tinham sofrido quedas de quase 
50%. Então, o governo atua para manter a economia 
brasileira funcionando e evitar mais desemprego.

Ainda em relação à crise, quais são os refl exos 
sobre a Administração pública/funcionalismo/
políticas de investimento etc? 

O governo está atento ao comportamento da 
economia e às estimativas que apontam no sentido de 
uma queda na arrecadação. Se isso ocorrer, o governo 
terá que rever alguns investimentos e suas despesas 
de custeio. Entretanto, os investimentos do PAC e os 
programas sociais não serão afetados.

   Independentemente dos aspectos mais 
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urgentes do cenário internacional, o sr. tem uma 
proposta para a Administração pública no tocante 
à política para o funcionalismo (profi ssionalização, 
treinamento, benefícios etc)? Há uma política em 
relação ao servidor para 2009?

 O processo de profi ssionalização da 
administração pública é um desafi o central na 
agenda de melhoria da gestão do governo federal. 
As prioridades se voltam para a capacitação da força 
de trabalho, defi nição de critérios para a ocupação de 
cargos, uso de talentos, criação de novas carreiras.

Depois de recompor a força de trabalho, o 
foco de 2009 serão as ações para incentivar o melhor 
funcionamento da administração federal. Estão em 
consulta pública duas medidas com esse tema e uma 
proposta de decreto para simplifi car o atendimento 
ao cidadão nas repartições federais, com a eliminação 
de exigências de documentos e um anteprojeto de lei 
que prevê autonomia aos órgãos que, mediante metas 
estabelecidas, melhorem o desempenho e reduzam 
custos.

Qual a sua posição em relação ao projeto de 
aposentadoria complementar do servidor público? 
Isso é prioridade para o governo? Em relação aos 
fundos de pensão, o sr. é a favor de um único sistema 
de aposentadoria ou da divisão de sistemas por 
Poder, por categorias ou por segmentos, como tem 
sido especulado nas discussões? 

O governo federal enviou em 2007 o 
anteprojeto de lei que regulamenta a aposentadoria 
complementar do servidor público e a proposta é 
de um único fundo para a União, além de abrir a 
possibilidade de participação de Estados e municípios. 
Mas o Congresso é uma Casa democrática e estamos 
abertos ao diálogo.

No Congresso há projetos para extinção 

do fator previdenciário e de correção no valor das 
aposentadorias. Qual a sua posição em relação a 
esses projetos? 

Ambos os projetos têm impacto expressivo 
nas contas públicas, de mais de R$ 70 bilhões/ano e, 
portanto, são questões que devem ser estudadas com 
muito cuidado.

Os problemas do Brasil são frequentemente 
apontados como resultado da inexistência de um 
projeto nacional de médio e longo prazo para o país. 
Como o sr. vê essa questão, em sua área de atuação, 
que é de importância fundamental nesse aspecto? 

O Brasil conviveu durante mais de 20 anos com a 
hiperinfl ação, que não permitia que se planejasse nada 
além do prazo de um ano. Um ano já era considerado 
longo prazo, uma vez que tudo era corroído pela espiral 
infl acionária. A partir do Plano Real, com a estabilização 
da economia, foi possível retomar o processo de 
planejamento e montar planos de desenvolvimento 
para o país. Entretanto, com o fi m da infl ação, o 
governo foi obrigado a promover severo ajuste fi scal 
em suas contas, o que prejudicou os investimentos 
públicos, que começaram a ser retomados com o 
crescimento promovido pelo modelo do plano de 
desenvolvimento elaborado em 2003 que era apoiado 
em um modelo de consumo de massas que visava à 
recuperação do poder de compra do 
salário mínimo, aliado a programas 
sociais como o Bolsa Família. 
Posteriormente, o lançamento 
do Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC – em 2007 
veio dar maior ênfase às ações 
de infraestrutura de transporte 
e energia, necessárias para 
sustentar o crescimento 
da economia 
brasileira.
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Economia

Manifesto em defesa dos 
direitos sociais básicos

sob ameaça na reforma tributária1

1. Assinam a carta: ABEPSS Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em 
Serviço Social; ABRES – Associação Brasileira de Economia da Saúde; ABONG 
– Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais; ABRASCO 
– Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva; ABRES – 
Associação Brasileira de Economia da Saúde; AMB – Articulação de Mulheres 
Brasileiras; AMPASA - Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da 
Saúde; ANAPAR- Associação Nacional de Participantes de Fundos de Pensão; 
ANASPS – Associação Nacional dos Servidores da Previdência e Seguridade 
Social; ANFIP – Associação Nacional dos Auditores Fiscais da RFB; Auditoria 
Cidadã da Dívida; Bamidelê (Ong de Mulheres Negras da Paraíba); Campanha 
Nacional pelo Direito à Educação; CAPINA – Cooperação e Apoio a Projetos de 
Inspiração Alternativa
Cáritas Brasileira; CEBES- Centro Brasileiro de Estudo de Saúde; CEBRAPRAZ – 
Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta Pela Paz; CESIT – Centro 
de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho – IE-Unicamp; CFEMEA – 
Centro Feminista de Estudo e Assessoria; CFESS – Conselho Federal de Serviço 
Social;CMP – Central de Movimentos Populares; CNLB - Conselho Nacional 
do Laicato do Brasil; CNS – Conselho Nacional de Saúde; Comissão Episcopal 
Pastoral da Caridade, da Justiça e da Paz da CNBB; Comissão Episcopal Pastoral 
para o Laicato da CNBB; CNTI - Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Indústria; CNTS – Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde; 
COBAP – Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas; CONASEMS 
- Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde; CONASS – Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde;  CONLUTAS - Coordenação Nacional de 
Lutas; CONSED - Conselho Nacional de Secretários de Educação; CONTAG 
– Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura; CORECON-RJ  
Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro; CRIOLA - Articulação de 
Mulheres Negras; CTB - Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil; 
CUT - Central Única dos Trabalhadores; FALA PRETA - Organização de Mulheres 
Negras; FASE – Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional; 
FBO – Fórum Brasil de Orçamento
FPORJ  Fórum Popular do Orçamento do Rio de Janeiro; Força Sindical; Frente 
de Deputados Federais; FST – Fórum Sindical dos Trabalhadores; Fundação 
ANFIP; GESST - Grupo de Estudos e Pesquisas em Seguridade Social e Trabalho 
da UnB; GOPSS - Grupo de Estudos e Pesquisas do Orçamento Público e da 
Seguridade Social da UERJ;Grupo de Teatro Loucas de Pedras Lilás – Recife/ PE; 
IBASE – Instituto Brasileiro de Análises Sociais e econômicas; IDISA – Instituto 
de Direito Sanitário Aplicado; INESC- Instituto de Estudos Socioeconômicos; 
Instituto AMMA Psique e Negritude; Instituto Reage Brasil; MAB – Movimento 
dos Atingidos por Barragens; MMC - Movimento de Mulheres Camponesas; 
MMM – Marcha Mundial de Mulheres; MST - Movimento dos Trabalhadores 
sem Terra; NCST - Nova Central Sindical de Trabalhadores; NEPPOS - Núcleo de 
Estudos e Pesquisas em Política Social da UnB; NEPSAS - Núcleo de Estudos e 
Pesquisas sobre Seguridade e Assistência Social da PUC/SP; Programa de Estudos 
da Esfera Pública da EBAPE/FGV; Programa Justiça Econômica (Pastorais Sociais/
CNBB, Grito do Excluídos/as Continental, Rede Jubileu Sul/Brasil,  Comissão 
Brasileira de Justiça e Paz CBJP/CNBB e CAFOD); Rede Social de Justiça e Direitos 
Humanos; SINAIT – Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho; SOS 
Corpo, Gênero e Cidadania; UGT – União Geral dos Trabalhadores; UNDIME - 
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação.  
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Um grupo de entidades em “defesa dos 

direitos sociais sob ameaça na reforma tributária” 

entregou no dia 4 de março uma Carta-Manifesto 

ao presidente da Câmara dos Deputados, Michel 

Temer, a qual será também divulgada a toda a 

sociedade. 

 O texto da carta, reproduzido a seguir, 

ressalta que as iminentes mudanças inseridas na 

Proposta de Emenda Constitucional - PEC nº 233/08, 

relativa à Reforma Tributária, inviabilizam o atual 

ordenamento dos direitos sociais da Constituição 

Federal de 1988, particularmente do seu sistema 

de Seguridade Social. 

 O processo constituinte produziu grandes 

avanços no campo social com o advento da 

Constituição Cidadã. Contudo, a não implementação 

ou o descumprimento de várias dessas leis colocam 

em risco a efetividade de muitos desses direitos, 

especialmente os relacionados à Seguridade 

Social, principalmente agora, com o projeto de lei 

da Reforma Tributária. Além de não avançar rumo à 

desejável e necessária justiça tributária, subtrai da 

Seguridade a exclusividade de parte de suas receitas 

e a pluralidade de suas fontes de financiamento, 

representadas pela existência das contribuições 

sociais sobre o lucro e o faturamento.

A não efetivação do Orçamento da 

Seguridade Social, separando-o do Orçamento 

Fiscal, a subtração de suas receitas exclusivas e 

a alocação de despesas estranhas à Seguridade 

não refletem o seu conceito constitucional e 

põem em risco os direitos que a Seguridade 

Social deveria garantir:

Segue a carta-manifesto:

“As entidades signatárias vêm a público 

manifestar sua preocupação com as ameaças ao 

ordenamento e financiamento dos direitos sociais 

da Constituição de 1988, particularmente sobre a 

Seguridade Social, contidas na proposta de Reforma 

Tributária (PEC 233/08), originária do Governo Federal, 

ora em tramitação na Câmara dos Deputados. 

A preocupação dessas entidades 

representativas da sociedade civil, das organizações 

populares, dos movimentos sociais e dos sindicatos 

de trabalhadores é sobre a necessidade de esclarecer 

e de difundir as implicações sociais e políticas dessa 

reforma. Este enfoque rompe com uma visão voltada 

para os interesses dos grandes grupos empresariais e 

financeiros que até agora impera nesse debate.  

A proposta de reforma tributária traz graves 

conseqüências ao financiamento das políticas sociais 

no Brasil, ameaçando de forma substancial as fontes 

exclusivas que dão suporte às políticas da Seguridade 

Social (Previdência, Saúde e Assistência Social), 

Educação e Trabalho. Em 2009, essas contribuições 

sociais, que serão extintas, deverão arrecadar R$ 

235 bilhões. Estão em jogo as fontes de custeio, 

como também as prioridades para aplicação desses 

recursos: a garantia dos direitos sociais no Brasil ou 

os grandes interesses econômicos, especialmente o 

pagamento de juros e encargos da dívida. 

Particularmente nas áreas da Seguridade 

Social, o Projeto de Reforma (oriundo do Executivo 

e já aprovado na Comissão Especial da Câmara 

dos Deputados) prejudicará ainda mais, em termos 



Revista de Seguridade Social - janeiro/março - 2009   |   27

quantitativos e qualitativos, a capacidade de 

atendimento do Sistema Único de Saúde nas suas 

múltiplas funções (vigilância sanitária, consultas, 

internações, vacinações etc.); afetará diretamente a 

vida de 26 milhões de titulares de benefícios pagos 

pelo INSS (Previdência e Assistência Social) e de 

cerca de 6 milhões de trabalhadores que recebem o 

Seguro Desemprego. Além desses credores de direitos 

protegidos pela Constituição (cujo piso de benefícios 

é de um salário mínimo), também são afetados os 

recursos das 11 milhões de famílias que participam 

do “Bolsa Família”.  Em seu conjunto, são dezenas 

de milhões de pessoas que recebem até um salário 

mínimo com esses benefícios. A proposta de reforma 

inviabilizará qualquer expansão dos programas 

de Saúde, de Previdência ou de Assistência Social, 

comprometendo igualmente qualquer projeto de 

sociedade, social e economicamente mais justo.

Esse projeto, se aprovado na forma atual, 

subtrai recursos e quebra salvaguardas constitucionais 

de benefícios e programas sociais e serviços públicos, 

atualmente protegidos pelo art. 195 da Constituição 

Federal de 1988. Desconstruída a capacidade de 

financiamento da Seguridade Social, desmoronam a 

construção e a efetividade de direitos declarados em 

várias partes do texto constitucional.

O modelo de Seguridade Social construído 

a partir da Constituição de 1988 garante recursos 

e oferece outras salvaguardas para assegurar os 

direitos à Saúde, Previdência, Assistência Social e 

Seguro Desemprego. E, mesmo depois de várias 

reformas, ainda hoje preserva um fundamento 

básico: a prioridade para atender a demanda legítima 

por direitos sociais já regulamentados, requeridos 

pelos cidadãos. Isto se faz por meio de garantias 

orçamentárias, com recursos exclusivos e vinculados. 

Esse foi um compromisso social construído em 1988, 

para resgatar os princípios de equidade e de justiça 

social, subjacentes à idéia de cidadania, com proteção 

social aos mais pobres.

Com a filosofia da Emenda da Reforma 

Tributária, que se explicita claramente nessa nova 

versão do Art. 195, desaparecem as garantias e 

salvaguardas de proteção aos pobres e de busca da 

igualdade. Os recursos anteriormente reservados 

a essa finalidade são remetidos à competição 

entre setores sociais com peso e poder econômicos 

substancialmente maiores que os “órfãos, viúvas, 

desempregados, idosos e incapacitados para o 

trabalho”, credores preferenciais de todos os sistemas 

de proteção social no mundo moderno.

O projeto de reforma, sob o manto da 

simplificação tributária, extingue as contribuições 

sociais e incorpora esses recursos a impostos. A 

Seguridade Social perderia essas fontes vinculadas 

e de uso exclusivo, em troca da receita de uma 

fração da arrecadação desses novos impostos. 

Assim, as políticas sociais deixariam de contar com 

recursos exclusivos e passariam a disputar no bolo 

do orçamento fiscal recursos com os governadores e 

prefeitos, Forças Armadas e dos Poderes, enfrentando 

ainda forte pressão de setores empresariais pelo 

aumento dos gastos com investimentos em infra-

estrutura ou por maior desoneração tributária. 

Além disso, 1/3 do orçamento fiscal é destinado ao 

pagamento de juros e amortização da dívida, que não 

passa por qualquer auditoria. Sem as contribuições 

sociais a prioridade de praticamente todos os gastos 
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públicos fica nivelada. Não se pode tratar igualmente 

os desiguais, nem submeter todas as políticas ao jugo 

predominante dos interesses financeiros.

O constituinte, pela sua visão em prol da 

cidadania e da proteção social, criou o Orçamento 

da Seguridade Social. Financiado principalmente 

com as contribuições sociais, conta com recursos 

e capacidade de responder tempestivamente aos 

atuais direitos relativos à Saúde, Assistência e 

Previdência e ainda às pressões da demanda futura. 

Isto porque essas contribuições possuem vantagens 

e garantias que não estão presentes nos impostos. 

Todas essas vantagens se perderão. Hoje, por exemplo, 

se decidíssemos melhorar a Saúde ou ampliar o 

Seguro Desemprego, fazer inclusão previdenciária 

ou expandir o Programa “Bolsa Família” teríamos 

os recursos arrecadados pelas contribuições sociais, 

de uso exclusivo para esse fim. Se aprovada a 

reforma, os níveis de recursos estariam congelados, 

independentemente da demanda por direitos ou 

melhoria dos serviços. Diante do atual quadro de 

injustiça social não se pode fazer tal opção.

 Como consequência da aprovação dessa 

reforma, aparecerão muitos elementos ruinosos aos 

direitos sociais, valendo citar: a) ao ficar dependendo 

de recursos de impostos, a Seguridade perde a 

possibilidade de rápida atenção às demandas (pois 

ao contrário das contribuições sociais, os impostos 

somente podem ser implementados ou majorados 

para o exercício seguinte); b) a fragilidade jurídica da 

reforma não garante a primazia dos direitos sociais; 

c) a manutenção de mecanismos de desvinculação 

de recursos: somente a DRU (Desvinculação de 

Recursos da União) subtraiu 39 bilhões de reais da 

Seguridade Social em 2008, para garantir a meta de 

superávit primário, ou seja, a reserva de recursos para 

o pagamento da dívida; d) com a perda dos recursos 

das contribuições, a Seguridade, hoje auto-suficiente, 

passará a depender de repasses do Orçamento Fiscal, 

dando razão aos que falsamente propagam o seu 

déficit, subterfúgio para justificar reformas restritivas 

de direitos.

Há outros efeitos da reforma igualmente 

prejudiciais: No que se refere à desoneração da folha 

de salários, por meio da redução da contribuição 

patronal para a Previdência Social, estimativas do 

Ministério da Fazenda indicam perda de cerca de 

R$ 24 bilhões nas receitas previdenciárias. Mesmo 

que o Orçamento da União supra essa perda, isto 

certamente fortalecerá o falso argumento de “déficit 

da Previdência”. Ocorre ainda a diminuição da 

tributação sobre o lucro dos bancos, que não estarão 

mais submetidos às alíquotas da contribuição sobre 

o lucro, maiores para o setor financeiro - o projeto 

incorpora essa contribuição ao imposto de renda, que 

não admite diferenciação por setor econômico. 

 Reconhecemos que a proposta de reforma 

tributária contém alguns objetivos positivos; mas 

permeada como está do joio de vícios que colocam 

em risco os direitos sociais, especialmente dos pobres, 

essa proposta requer madura reflexão da sociedade, 

do Congresso e do próprio Executivo que a gestou. 

Por todas essas razões, entendemos que o Projeto não 

pode tramitar nem deve ser submetido a voto, sem os 

esclarecimentos e correções necessários.  

Conclamamos toda a sociedade e, em especial, 

o Parlamento brasileiro para essa discussão.”  
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As atividades de fiscalização têm por objetivo a 
elevação do grau de risco ao contribuinte inadimplente, 
aumentando, dessa maneira, o nível de cumprimento 
voluntário de suas obrigações previdenciárias, com 
vistas a promover o incremento da arrecadação, quer 
sejam advindas das empresas, quer dos segurados.

O Resultado da Ação Fiscal (RAF) em 2008 foi 
de cerca de R$ 7 bilhões, conforme mostram Tabela 
e Gráfico. Comparando com o ano de 2007 (quando 
somou cerca de R$ 20 bilhões), vemos que houve uma 
queda nominal de aproximadamente 65% e real1 de 
67%.

1. Os valores reais estão atualizados pelo INPC acumulado em 2008.

Em 2008 foram fiscalizadas em todo o Brasil 
12.292 empresas e realizadas diligências em outras 101. 
O recolhimento alcançou a cifra de R$ 12,7 milhões 
(0,18% do RAF).

De maneira conjunta, os AIs (Autos de 
Infração) - lavrados pelo AFRFB toda vez que há infração 
à Legislação Previdenciária -, somados às NFLDs 
(Notificações Fiscais de Lançamento de Débito) - 
devidas ao atraso total ou parcial no recolhimento de 
contribuições ou à falta de pagamento de benefícios 
reembolsados - e às IFDs (Informações Fiscais de Débito), 
foram responsáveis pelo recolhimento de quase a 
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Resultado da Ação Fiscal (em R$ bilhões) 

2005

2006

2007

2008

21,92 19,90 19,97

6,99

Fonte: MPS. Elaboração ANFIP

2005 25.579 1.068 26.647 1.056.456,44 4,82 2.616.086,10 11,94 18.244.830,98 83,24 21.917.373,52

2006 28.602 1.439 30.041 943.776,10 4,74 3.080.164,66 15,48 15.875.309,99 79,78 19.899.250,75

2007 23.777 1.069 24.846 638.152,13 3,20 1.642.976,68 8,23 17.686.326,94 88,58 19.967.455,75

2008 12.292 101 12.393 12.715,50 0,18 60.892,71 0,87 6.913.498,24 98,95 6.987.106,45

Fonte: MPS. Elaboração ANFIP
Nota:  REC = Recolhimentos de Contribuições em Atraso; LDC=Lançamento de Débito Confessado; AI=Auto de Infração; NFLD=Notificação Fiscal de Lançamento de Débito; 
IFD=Informação Fiscal de Débito.

Quantidade de Ações RAF - RESULTADO DA AÇÃO FISCAL - acumulado por ano (em R$ mil)

Fiscalizações Diligências % TotalTotal REC %  LDC % NFLD /AI /IFD
Ano

Evolução do Resultado da Ação Fiscal (RAF) 
no período recente

Assessoria Econômica
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totalidade do RAF (99%). Além disso, foram emitidos 
R$ 61 milhões em LDCs (Lançamentos de Débitos 
Confessados), o equivalente a 0,9% do RAF.

Como podemos observar, em 2008 houve uma 
queda expressiva nos resultados das Ações Fiscais. O 
número de fiscalizações e diligências caiu pela metade, 
se comparado com 2007. Já o montante acumulado 
com a Ação Fiscal em 2008 teve resultado ainda pior, 
representando 1/3 da quantia percebida no ano 
anterior.

Existem algumas hipóteses, elaboradas pelo 
Conselho Executivo da ANFIP: “Consolidando a Secretaria 
da Receita Federal do Brasil criada pela Lei 11.457/2007” 
de Outubro de 2008, que explicam a redução nos 
resultados das fiscalizações previdenciárias, dentre 
outras:

Redistribuição de auditores fiscais para i. 
atividades internas, principalmente aquelas 
que eram executadas por servidores 
administrativos do INSS, bem como 
redistribuição da atividade de fiscalização 
externa das contribuições previdenciárias 
para tributos fazendários e outras funções, 
sem a devida contrapartida e treinamentos 
específicos;

Dificuldade no planejamento da Ação Fiscal. ii. 
Existe hoje um grande número de Auditores 
desempenhando funções internas. Não há, 
portanto, uma valorização da presença fiscal 
junto aos contribuintes;

Excesso de burocracia no encerramento da iii. 
fiscalização (com o advento do PAF e outras 
práticas) que acaba por consumir elevado 
número de horas dos Auditores, prejudicando 
o resultado da ação fiscal.

Esses são alguns pontos diagnosticados 
pela ANFIP que acarretaram a acentuada queda nas 

fiscalizações previdenciárias. Como forma de remediá-
los, são apresentadas algumas proposições:

Rever a quantidade de Auditores no trabalho i. 
externo de contribuições previdenciárias, 
para que sejam preservados os interesses da 
previdência social;

Solucionar a carência de servidores da ii. 
área de apoio para que não haja prejuízo 
no atendimento ao contribuinte e nem o 
deslocamento de Auditores para suprir essas 
necessidades;

Incrementar a presença fiscal buscando iii. 
conhecimento integral do contribuinte, sua 
estrutura e suas dependências, permitindo 
coibir práticas de sonegação;

Revitalizar os sistemas, os aplicativos e os iv. 
suportes, bem como realizar treinamentos 
periódicos dos Auditores para o uso dos diversos 
sistemas da RFB, com acompanhamento de 
sua utilização;

Promover a integração entre as áreas v. 
previdenciária e fazendária, visando à 
absorção de conhecimento histórico e técnico 
das duas áreas;

Incorporar ao processo de unificação vi. 
propostas que levem em conta as 
especificidades e metodologias inerentes à 
fiscalização das contribuições previdenciárias.

 A queda nos resultados das fiscalizações dos 
AFRFB não deve ser uma preocupação apenas da RFB. 
Portanto, é necessário que todos os representantes dos 
AFRFB responsáveis pelo planejamento, fiscalização 
e cobrança previdenciária façam um diagnóstico das 
causas da redução dos resultados das fiscalizações e 
proponham soluções para reversão deste quadro que 
se instalou no ano de 2008. 
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Analisando-se a movimentação financeira 
da Previdência Social, efetuada mediante o 
acompanhamento diário da entrada (recebimentos) 
e da saída (pagamentos) de recursos financeiros do 
caixa do INSS (Fluxo de Caixa do INSS) – em 2008, 
verifica-se que a Receita Total, que engloba todas 
as rubricas relativas aos recebimentos de caixa, 
teve crescimento nominal de 12,5% e real1 de 5,6%, 
saltando de R$ 216,5 bilhões, em 2007, para R$ 243,5 
bilhões em 2008.

As Receitas Previdenciárias Próprias 
(Recebimentos Próprios) atingiram, em 2008, 
o equivalente a R$ 180 bilhões. Deduzidas as 
Transferências a Terceiros, iguais a R$ 16,6 bilhões, 
apuram-se Receitas Próprias Líquidas equivalentes a 
R$ 163,4 bilhões. Se comparadas a 2007, quando o 
valor líquido totalizou R$ 140,4 bilhões, o crescimento 
nominal foi de 16,3%, e o real, de 9,3%.

A Arrecadação Bancária, rubrica mais 
expressiva das Receitas Previdenciárias Próprias, teve 
incremento nominal de 17,5% e real de 10,3%. Em 
valores monetários correntes, passou de R$ 142,8 
bilhões para R$ 167,8 bilhões em 2008. Em 2007 
ela representava, em termos reais, 71% das receitas 
próprias. Em 2008 esse valor subiu para 74%.

 A partir de agosto de 2007, foi incluída 
nos recebimentos próprios a rubrica Simples 

1. Os valores reais foram atualizados mensalmente pelo INPC a 
preços de setembro de 2008.

Nacional (“Supersimples”). Em contrapartida, houve 
diminuição da Arrecadação do Simples, conforme 
pode ser visto na Tabela. O Simples Nacional é um 
regime tributário diferenciado, simplificado, previsto 
na Lei Complementar nº 123 de 2006 (alterada pela 
LC nº 127 de 2007), aplicável às microempresas e às 
empresas de pequeno porte, a partir de 01.07.2007. 
Essa rubrica implica o recolhimento mensal, mediante 
documento único de arrecadação, dos seguintes 
tributos: Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica 
(IRPJ); Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social (COFINS); Contribuição para o PIS/Pasep; 
Contribuição para a Seguridade Social (cota patronal); 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação 
de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS) e Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISS). Representa a segunda maior 
fonte das Receitas Previdenciárias Próprias.

Já os recursos provenientes do Orçamento 
da Seguridade Social (Transferências da União) 
totalizaram no acumulado 2008 o equivalente a R$ 
62,4 bilhões, representando um crescimento nominal 
de 1%, mas um decréscimo em termos reais de 
-5,2% em relação a 2007, quando perfizeram R$ 61,8 
bilhões.

A Cofins/LOAS, rubrica que suporta o 
pagamento de benefícios pelo INSS, representou 
em 2008 cerca de 25% do total repassado pelo 

Arrecadação Bancária
tem crescimento real de 10,3% em 2008
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Ministério da Fazenda. Essa rubrica só perde para a 
Cofins/Plano de Seguridade Social do Servidor, que 
representa 46% do total de Transferências da União. 
Em valores nominais houve incremento da Cofins/
LOAS de 19,6% em relação ao total de 2007. Já em 
valores reais, considerando a inflação vigente no 
período, houve um aumento de 12,4%. Em valores 
monetários, comparando o ano de 2007 ao de 2008, 
o salto foi de R$ 12,9 bilhões em 2007 para R$ 15,5 
bilhões em 2008.

Sob a ótica das Despesas Totais (Pagamentos), 
o acumulado de 2008 foi de R$ 242,6 bilhões, o 
que expressa um aumento nominal de 9,3% e um 
crescimento real de 2,7%, haja vista que em 2007 o 
total foi de R$ 221,9 bilhões. As duas últimas colunas 
da Tabela do Fluxo de Caixa do INSS ressaltam a 
variação real entre os anos de 2006/2005 e 2008/2007. 
Percebe-se que na variação do primeiro houve um 
equilíbrio entre recebimentos e pagamentos. Já 
na segunda variação houve uma diminuição dos 
pagamentos em relação aos recebíveis pela metade.

A diferença entre as Receitas Próprias Líquidas2 
do INSS e o Total de Benefícios do RGPS foi de R$ 36,2 
bilhões negativos no acumulado de 2008. O saldo 
teve variação real de 24,2%, já que no ano de 2007 
somou R$ 47,8 bilhões negativos em termos reais 
(R$ 44,8 bilhões em termos nominais). É importante 
ressaltar que esse resultado não computa nenhuma 
outra receita do Orçamento da Seguridade Social, o 
qual se mantém superavitário.

Mesmo diante da crise financeira e da piora 
dos resultados das ocupações formais no final 
de 2008, a Receita Previdenciária apresentou 
resultados satisfatórios no acumulado. No entanto, 
o saldo de 2009 entre arrecadação líquida e 
despesas com benefícios poderá apresentar piora. 
O Gráfico elucida a evolução desse hiato a partir de 
2000. Verifica-se que após 2007 há uma tendência 
de redução dessa lacuna. Será preciso, no entanto, 
aguardar os próximos boletins do MPS para 
verificarmos o real impacto da crise nas receitas e 
despesas do INSS. 

2. Receitas Próprias Líquidas correspondem a Receitas 
Previdenciárias Próprias deduzidas as Transferências a Terceiros.
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Arrecadação Líquida Benefícios do RGPS

FONTE: Divisão de Programação Financeira do INSS. Boletins Estatísticos diversos.
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Idéias e debates

Luiz Gonzaga Bertelli 

Presidente executivo do 
Centro de Integração Empresa-

Escola – CIEE, da Academia 
Paulista de História – APH e 

diretor da Fiesp.

Muito se critica a Saúde no Brasil pelo viés de 
políticas públicas e poucos se arriscam a olhar uma das 
faces mais profundas do problema. Há, sim, longas filas 
de espera, falta de leito e de equipamentos nos hospitais. 
Porém, mais grave é a qualificação dos médicos, como 
reafirma o mais recente exame de avaliação do Conselho 
Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp): o índice 
de recém-formados reprovados, ou seja, dos estudantes 
que saem da faculdade sem dominar conhecimentos 
básicos do atendimento clínico, dobrou entre 2005 e 
2008, saltando de 31% para 61%. 

O percentual começa a se aproximar 
perigosamente do registrado no exame da Ordem 
dos Advogados do Brasil - Secção de São Paulo (OAB-
SP) que, em 2008, reprovou 77,3% dos inscritos. A 
diferença é que a prova da OAB-SP é obrigatória e a do 
Cremesp é feita voluntariamente, o que pode indicar 
que apenas os recém-graduados mais interessados 
participaram. A comparação entre as duas situações 
rende outra diferença e mais um ponto em comum. 
Tanto a Medicina quanto o Direito sofreram com 
a proliferação de cursos, já que quantidade não é 

sinônimo de qualidade. A história muda no que se 
refere ao treinamento que os estudantes dessas áreas 
podem receber antes de passar pelo teste.

Diferentemente dos futuros advogados, 
que antes mesmo da conclusão da faculdade são 
estimulados a participar de estágios nos quais 
aplicam na prática os conceitos teóricos e aprendem 
com a experiência de profissionais gabaritados, os 
futuros médicos esbarram numa série de dificuldades 
para entrar em programas de capacitação. Por não 
estarem autorizados a prestar atendimento direto 
a pacientes sem a devida graduação, eles precisam 
ganhar experiência desempenhando atividades não 
menos importantes na área da saúde, atuando em 
setores administrativos ou laboratoriais. Nem mesmo a 
residência médica, estágio de pós-graduação que visa 
à especialização, é obrigatória. Na ponta do lápis, um 
jovem pode conquistar o diploma de médico generalista 
sem ter exercido qualquer prática profissional e, o que 
é pior, ser contratado por um pronto-socorro em que 
tratará até mesmo dos problemas de saúde que mais 
matam no País: doenças cardiovasculares e traumas.

E há um outro problema: o direcionamento 
de carreira, mesmo entre aqueles que optam pela 
residência. Contando com mais de 50 opções de 
especialização, a maior procura recai em cirurgia 
plástica e dermatologia, carreiras com maior retorno 
financeiro, em detrimento das menos glamorosas e 
mais necessárias, como pneumologia e nefrologia 
– conforme aponta estudo do Conselho Federal de 
Medicina (CFM). 

de saúde
O país com problemas
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