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|   EDITORIAL

velho adágio é do 
conhecimento de todos: a 
mulher de César não precisa 
apenas ser séria. Tem que 

também parecer séria. A seriedade 
é pressuposto indispensável em 
qualquer situação, em qualquer 
segmento da vida pública, e precisa 
ser inquestionável, para que se torne 
também um exemplo e, mais do 
que isso, para que os honestos não 
tenham vergonha de sê-lo, como 
muitas vezes – ironicamente – ocorre 
hoje.

O Brasil não agüenta mais 
esperar pela seriedade, pois sem ela 
estaremos condenados eternamente 
ao atraso, o que leva à absoluta 
impossibilidade de o país se inserir 
no cenário das grandes nações. A 
“prova de fogo” ocorre agora, com 
a discussão e votação do projeto 
de reforma tributária, um tema que 
– pela sua relevância – mereceu 
uma edição especial da Revista de 
Seguridade Social. Mas essa seriedade 
indispensável parece ainda fora de 
foco, quando se ensaiam medidas 
que visam a prejudicar o sistema 
de Seguridade Social ou a subtrair 
recursos da educação. Conforme 
tem ressaltado a ANFIP nos muitos 
debates dos quais vem participando, 

qualquer reforma tributária, para ser 
justa, tem de ter dois pilares – o da 
simplificação e o da distribuição. Mas 
se a reforma elimina quase todas as 
fontes exclusivas de financiamento 
da Seguridade Social, sem que seja 
proposta uma fonte alternativa, não 
é uma reforma séria, nem haverá de 
parecer séria.

Não pairam dúvidas quanto à 
importância da reforma tributária num 
país em que o Estado tem dimensões 
tão avantajadas como no Brasil. Não 
que não precise ter. O Estado bem 
administrado pode exercer missão 
insubstituível quando interesses e 
necessidades da coletividade não 
podem permanecer escravizadas 
aos ditames do lucro. E o perfi l 
social brasileiro, com seus grandes 
fossos, desigualdades e injustiças, 
permanecerá ainda por muito tempo 
fazendo do Estado uma presença 
imprescindível. Essa realidade 
superdimensiona a importância de 
uma reforma tributária séria, pois, para 
o Estado, lucro é ver sua população 
com mais saúde, segurança, 
educação, amparo à velhice e, em 
resumo, índices sociais que por si só 
representem menos prejuízo para os 
cofres públicos. Sem seriedade não se 
obterá isso, em nenhuma hipótese.

Nesta edição, aborda-se 
sintomaticamente a necessidade de o 
Brasil formar pensadores, como receita 
para assegurar o seu desenvolvimento 
e progresso. Desponta a educação 
como elemento de crucial importância 
para que essa meta se concretize. E 
novamente a seriedade surge como 
pilar básico para a construção de um 
projeto nacional que esteja focado 
na distribuição de renda e na justiça 
social como forma de assegurar que 
desenvolvimento e progresso não 
continuem sendo privilégio de uma 
parcela mínima da sociedade, que 
permanece prisioneira das mazelas que 
ela própria produz, por invigilância, 
insensatez e, tantas vezes, por falta de 
seriedade. 

Com todo o seu 
subdesenvolvimento, o Brasil pode ser 
tido certamente como um país, ainda 
assim, privilegiado. Tudo está por ser 
construído. Seus recursos naturais são 
disputados internacionalmente e a 
vastidão de seu território é solo fértil 
para a consolidação de um projeto 
invejável. Não haverá quem duvide 
que, adicionando-se o máximo de 
seriedade a essa receita de nação, 
teremos o melhor dos mundos. 
Chegou o momento. Não vamos, mais 
uma vez, desperdiçá-lo.
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Desta vez sob a forma de artigo, a 
reforma tributária continua a ser um dos 
temas da Revista de Seguridade Social nesta 
edição. Mas, ao contrário da edição especial 
do trimestre anterior, temos uma abordagem 
mais ampla de assuntos em toda a revista. 
Isso também nos oferece a dimensão da 
importância da reforma, pois demonstra o 
quanto ela tem a ver com praticamente tudo 
o que nos cerca.

Falamos da necessidade de formar líderes 
e pensadores, o que tem a ver com educação, 
o que – por sua vez – tem a ver também com 
reforma tributária. Neste caso, é impossível 
novamente deixar de lamentar os rumos 
da reforma, pois os sinais até o momento 
não têm sido nada promissores em matéria 
de educação. Resta-nos esperar que os 
nossos líderes e pensadores dêem um jeito 
nisso a tempo, exercendo um duplo papel: 
o de comprovar a insanidade de qualquer 
tentativa destinada a retirar verbas do setor e, 
em segundo lugar, o de incentivar que essas 
verbas – ao contrário do que alguns ensaiam 
– sejam signifi cativamente ampliadas e que, 

paralelamente a isso, se criem mecanismos 
efi cazes para garantir o seu correto uso e 
a aplicação naquilo que efetivamente seja 
prioritário para melhorar o Brasil.

Mulher tem a ver com reforma tributária? 
Tem! Não só porque deve participar 
ativamente de qualquer debate a respeito, 
como efetivamente participará, levando-
se em conta o que mostram as estatísticas 
em relação à ampliação do quantitativo de 
mulheres no mercado de trabalho e em todos 
os segmentos de atuação na sociedade.

E saúde nem se fala. Esta não só tem tudo 
a ver com reforma tributária, como precisa 
dela urgentemente. Ninguém que tenha um 
pingo de responsabilidade haverá de negar 
que a saúde no Brasil hoje está um caos. E o 
problema não é somente de gestão, como 
muita gente pensa e como muita gente quer 
dar a entender. Falta mesmo dinheiro, que 
no Brasil tem demais, mas é pessimamente 
distribuído.

Boa leitura  
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Envie sua carta, com nome e endereço completos, para o seguinte email: comunicacao-social@anfip.org.br
envie sua Carta

CartasCartas
sucesso

Fiquei sabendo do sucesso que é a revista de vocês e 
gostaria de estar recebendo-a, pois contém muitas notícias 
importantes.

Desde já agradeço.
                    

Mário Lúcio de Oliveira
Analista do Seguro Social APS/Muriaé.

excelente

Com as minhas cordiais saudações e em nome do prefeito 
municipal, Dr. Dário Elias Berger, confirmo o recebimento 
da revista em epígrafe. Agradecido pela gentileza, 
manifesto meus sinceros cumprimentos pela excelência 
das matérias divulgadas, motivo pelo qual a publicação 
será incorporada ao acervo bibliográfico da Prefeitura 
Municipal de Florianópolis.

Na oportunidade, apresento votos de apreço e elevada 
consideração.

Sebastião José Machado
Secretário adjunto da Secretaria Municipal de Governo 
Florianópolis – SC 
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Pensar é liderar

Embora conte com um parque industrial bem montado, o Brasil é ainda 
hoje um universo contraditório, com parte da população perfeitamente 
instrumentalizada para enfrentar a vida e outra imensa parcela 
completamente órfã na hora de decidir seu destino. O mundo globalizado é 
sinônimo de competição, e para competir é preciso estar preparado. Para isso, 
o investimento em educação é de fundamental importância. Mas não basta.

Reforma Tributária

Da forma em que se encontra a PEC da reforma tributária, não serão 
alcançados itens importantes e comumente aceitos pelos especialistas, 
tais como: equidade, progressividade e tributação sobre a propriedade 
e a renda dela derivada (redistribuição da renda e da riqueza). Além de 
omitir-se frente a todos esses pontos, a proposta põe em risco importantes 
avanços da Seguridade Social alcançados pela Constituição de 1988.

Assessoria Econômica

A arrecadação bancária, rubrica mais expressiva das receitas 
previdenciárias próprias, teve incremento nominal de 18,8% e real de 
12,9%. Em valores monetários correntes, passou de R$ 41,94 bilhões no 
primeiro quadrimestre de 2007 para R$ 49,84 bilhões em 2008. Este é um 
dos dados da análise da movimentação financeira da Previdência Social – 
Fluxo de caixa do INSS – do primeiro quadrimestre de 2008. 

As mulheres avançam  

A história da mulher no mercado de trabalho, no Brasil, está sendo escrita 
com base, fundamentalmente, em dois quesitos: na queda da taxa de 
fecundidade e no aumento no nível de instrução da população feminina. 
Estes fatores vêm acompanhando a crescente inserção da mulher no 
mercado e a elevação de sua renda.

Destaque 

Pela primeira vez na história, uma mulher assume o cargo máximo na 
arrecadação. Lina Maria Vieira substitui Jorge Rachid na Receita Federal 
do Brasil. Ela é funcionária de carreira desde 1976 e exercia o cargo de 
superintendente regional da RFB na 4ª Região Fiscal.

Dormir e viver

Cientistas começam a recomendar maior cuidado com o sono, como forma 
de não acelerar o envelhecimento do organismo. Mais do que isso, a falta 
de sono, ou o sono “entrecortado” (que os estudiosos costumam chamar de 
“fragmentação” do sono) pode estar associada ao surgimento de doenças 
graves, como o mal de Parkinson e o mal de Alzheimer.

20

12

07

32

30

À flor da pele

Os consultórios médicos e psicológicos registram um constante aumento do 
número de pacientes com relatos de sintomas típicos da Síndrome de Burnout. 
O termo resulta da junção de burn (queima) e out (exterior), caracterizando 
um tipo de estresse ocupacional, durante o qual a pessoa consome-se física e 
emocionalmente, resultando em exaustão e em um comportamento agressivo 
e irritadiço. A psicóloga e hipnoterapeuta ericksoniana Adriana Araújo explica 
em detalhes essa nova “doença moderna”.
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| DESTAQUE

Lina Maria Vieira, que exercia o 
cargo de superintendente regional da 
Receita Federal do Brasil na 4ª Região 
Fiscal, é a nova secretária da Receita 
Federal do Brasil, no lugar de Jorge 
Antonio Deher Rachid. Lina Maria 
Vieira é funcionária de carreira desde 
1976 e foi, por duas vezes, secretária 
da Fazenda do Rio Grande do Norte. 
É presidente do Fórum Fiscal dos 
Estados Brasileiros. 

A nova secretária é formada em 
Direito pela Universidade Mackenzie, 
de São Paulo (1970/1974), e pós-
graduada em Direito Tributário 
(2002/2003) pela Faculdade de 
Direito da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE, Recife, PE), além 
de pós-graduação lato sensu da Escola 
de Administração Fazendária – ESAF.

Ingressou no Ministério da Fazenda 
por concurso público realizado em 
1976.

As funções exercidas no Ministério 
da Fazenda foram as seguintes:

1982 - Responsável pela supervisão 
do Grupo de Revisão de Declarações do 
Imposto de Renda de Pessoas Físicas; 
1983 – Responsável pela Divisão de 
Fiscalização da Delegacia da Receita 
Federal em Natal/RN; 1983 a 1985 – 
Assistente do Delegado da Receita 
Federal em Natal/RN; 1985 a 1987 – 
Coordenadora do Núcleo da Escola 
de Administração Fazendária em 
Natal/RN; 1987 a 1990 – Delegada do 
Ministério da Fazenda no Rio Grande 
do Norte; 1992 a 1993 – Conselheira 
representante do Ministério 
da Fazenda no 1º Conselho de 
Contribuintes; 1993 a 1995 – Delegada 
da Receita Federal em Natal/RN; 1999 
a 2002 – Conselheira, representante 
do Ministério da Fazenda, nos 1º e 2º 
Conselhos de Contribuintes.

Além disso, exerceu as seguintes 
funções fora do Ministério da Fazenda:

1995/1998 e 2003/2007  –  secretária 
de Estado do Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte (Secretaria da 
Tributação)

Conselho Nacional de Política 
Fazendária - Confaz

2006 a 2007 – Coordenadora dos 
Secretários de Fazenda, Receita, 
Tributação e Finanças dos Estados 
e do Distrito Federal junto ao 
Confaz.

2006 – Secretária-Executiva do 
Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros

2007 – Presidente do Fórum 
Fiscal dos Estados Brasileiros.

Experiências internacionais

1995 a 2005 – Intercâmbio de 
experiências com visitas técnicas ao 
Canadá, Austrália, Nova Zelândia, 
Portugal, Itália e Alemanha, com o 
objetivo de conhecer os sistemas 
tributários e fiscais desses países, no 
âmbito do Projeto de Cooperação 
Técnica, firmado entre o Ministério 
da Fazenda, os Estados Brasileiros 
e os seguintes organismos 
internacionais: Fundo Monetário 
Internacional, Banco Interamericano 
de Desenvolvimento, Banco 
Mundial, Centro Interamericano de 
Administrações Tributárias – CIAT e 
Associação de Planejamento Fiscal 
e Financeiro do Canadá – APFF.

Jun/2007 - Superintendente 
Regional da Receita Federal do 
Brasil da 4ª.Região Fiscal.

(Leia, a partir da página 12, 
matéria sobre o avanço das 
mulheres no mercado de trabalho)

Lina Maria vieira, 
uma mulher na rFB



O Pensador (Le Penseur) é uma das esculturas de bronze mais 

famosas do escultor francês Auguste Rodin. Retrata um homem 

em meditação soberba, lutando com uma poderosa força interna. 

Originalmente a peça era chamada de O Poeta e fazia parte de uma 

comissão do Museu de Arte Decorativa em Paris (França) para criar um 

portal monumental baseado na Divina Comédia, de Dante Alighieri. O 

Pensador originalmente procurava retratar Dante em frente aos Portões do 

Inferno, ponderando sobre seu grande poema. A escultura está nua porque 

Rodin queria uma fi gura heróica à la Michelangelo para representar o 

pensamento assim como a poesia. 

(Fonte: Wikipédia)
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Você sabe pensar
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Você sabe pensar

|   VIDA MODERNA



A pergunta parece estranha, 
mas para respondê-la é necessário 
exatamente isso: saber pensar. E 
que ninguém se iluda: pesquisas 
recentes comprovam que grande 
parte dos leitores brasileiros não 
demonstra condições de interpretar 
corretamente aquilo que lê. 

Boa parte da intelectualidade 
brasileira atribui o ato de “não pensar” 
à perda de espaço dos meios de 
comunicação impressos para os meios 
ditos “eletrônicos”, como a televisão, 
que entrega tudo “mastigado” para 
o espectador. Pode ser um equívoco 
ou um exagero, mas o fato é que 
o hábito de leitura do brasileiro é 
baixíssimo. Para piorar, nosso modelo 
educacional agrava ainda mais a 
situação, transformando muitas vezes 
a leitura numa verdadeira tortura, ao 
“prescrever” obras que, embora de 
qualidade, são mais indicadas para 
quem já possui o hábito de ler. De 
qualquer modo, não se trata de uma 
preocupação de cunho meramente 
educacional. Que o nosso ensino não 
é um modelo a ser copiado, disso 
ninguém duvida. Mas a questão vai 
muito além do aspecto meramente 

educacional. O mundo globalizado 
é sinônimo de competição, e para 
competir é preciso estar preparado. 

Embora conte com um parque 
industrial bem montado, o Brasil é 
ainda hoje um universo contraditório, 
com parte da população 
perfeitamente instrumentalizada 
para enfrentar a vida e outra imensa 
parcela completamente órfã na hora 
de decidir seu destino. Nem mesmo 
os mais elementares conceitos de 
cidadania são conhecidos e, pior, 
reivindicados. Quando isso acontece, o 
chamado “povão”, uma expressão que 
parece simpática, fi ca mais próximo de 
se transformar em massa de manobra 
que pode ser facilmente manipulada 
pela chamada “elite dominante”. Elite 
não apenas no aspecto fi nanceiro, 
mas também – ou principalmente 
– na hora de reivindicar direitos e 
de decidir os rumos de sua vida. O 
contraste é muito grande e coloca 
o Brasil em posição vulnerável. Até 
que ponto o país está preparado para 
competir no mundo globalizado? Seu 
parque industrial é moderno? Seu 
mercado de capitais é condizente com 
as exigências dessa competição em 

escala mundial? São perguntas que 
ainda preocupam quando se percebe 
o verdadeiro exército de crianças e 
jovens abandonados cuja atividade é 
pedir esmolas nos sinais de trânsito ou, 
quando muito, revender guloseimas e 
garrafi nhas de água sem ter a menor 
idéia do que sejam expressões como 
“margem de lucro”.

Em recente artigo, o especialista 
em CRM (Customer Relationship 
Management), atuante nas áreas 
de Negócios, Tecnologia, Marketing 
e no segmento comercial, Wagner 
Donizete Matheus, graduado em 
Tecnologia Elétrica e pós-graduado 
em Administração de Marketing 
pelo Instituto Mackenzie, de São 
Paulo, toca na ferida, ao indagar: 
“Como colaborar para a construção 
e a conquista da cidadania em 
uma sociedade que necessita de 
indivíduos capazes de criar, refletir, 
interpretar e estabelecer relações?” 
Em seguida, provoca: é importante 
que as pessoas se lancem ao mundo 
de forma crítica e criativa a fim de 
conquistar espaços em um mundo 
marcado pela competitividade e pela 
desumanização das relações.
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educacional. O mundo globalizado 
é sinônimo de competição, e para 
competir é preciso estar preparado. 

Embora conte com um parque 
industrial bem montado, o Brasil é 
ainda hoje um universo contraditório, 
com parte da população 
perfeitamente instrumentalizada 
para enfrentar a vida e outra imensa 
parcela completamente órfã na hora 
de decidir seu destino. Nem mesmo 
os mais elementares conceitos de 
cidadania são conhecidos e, pior, 
reivindicados. Quando isso acontece, o 
chamado “povão”, uma expressão que 
parece simpática, fi ca mais próximo de 
se transformar em massa de manobra 
que pode ser facilmente manipulada 
pela chamada “elite dominante”. Elite 
não apenas no aspecto fi nanceiro, 
mas também – ou principalmente 
– na hora de reivindicar direitos e 
de decidir os rumos de sua vida. O 
contraste é muito grande e coloca 
o Brasil em posição vulnerável. Até 
que ponto o país está preparado para 
competir no mundo globalizado? Seu 
parque industrial é moderno? Seu 
mercado de capitais é condizente com 
as exigências dessa competição em 

escala mundial? São perguntas que 
ainda preocupam quando se percebe 
o verdadeiro exército de crianças e 
jovens abandonados cuja atividade é 
pedir esmolas nos sinais de trânsito ou, 
quando muito, revender guloseimas e 
garrafi nhas de água sem ter a menor 
idéia do que sejam expressões como 
“margem de lucro”.

Em recente artigo, o especialista 
em CRM (Customer Relationship 
Management), atuante nas áreas 
de Negócios, Tecnologia, Marketing 
e no segmento comercial, Wagner 
Donizete Matheus, graduado em 
Tecnologia Elétrica e pós-graduado 
em Administração de Marketing 
pelo Instituto Mackenzie, de São 
Paulo, toca na ferida, ao indagar: 
“Como colaborar para a construção 
e a conquista da cidadania em 
uma sociedade que necessita de 
indivíduos capazes de criar, refletir, 
interpretar e estabelecer relações?” 
Em seguida, provoca: é importante 
que as pessoas se lancem ao mundo 
de forma crítica e criativa a fim de 
conquistar espaços em um mundo 
marcado pela competitividade e pela 
desumanização das relações.



Numa rápida entrevista, Wagner 

Matheus expõe algumas questões 

que são uma exigência num mundo 

onde, segundo observa, é necessário 

saber “produzir pensadores”. Por 

isso mesmo, ele aplaude a decisão 

recente do governo de reintroduzir 

nas escolas o ensino de disciplinas 

como Filosofia e Sociologia.

Como podemos classi� car o Brasil no 
quesito “formação de pensadores”?

Por várias décadas o país tirou de 
seu povo o direito de pensar. Sabemos 
que o homem é um ser inacabado e 
que precisa ser desenvolvido em todo 
o seu potencial. Tirando-lhe o direito de 
participar das disciplinas escolares que 
o levam a pensar, ele não terá condição 
de se preparar sozinho. Portanto, 
vemos, hoje, pessoas capazes de 
reproduzir, mas nunca de criar, sendo 
o sistema culpado pela não formação 
de pensadores.

O que contribui para essa situação?

O Brasil, achando que a busca 
acelerada por um desenvolvimento 
tecnológico seria o melhor caminho, 
fez com que a técnica e a matéria 
massifi cassem o nosso povo.

Seus direitos, deveres, seus valores 
e princípios, sua ética foram colocadas 
em segundo plano. Estamos hoje 
colhendo os resultados.

Mas temos que parabenizar 

todos aqueles que contribuíram para 
a volta da Filosofi a e da Sociologia em 
nossas escolas. 

Recentemente foi noticiado que o 
hábito de leitura do brasileiro tem 
aumentado. Isto é verdade?

Sim. Não podemos negar que 
a rede escolar faz o que pode, mas 
educadores de todos os níveis do 
ensino precisam estar preparados para 
ensinar não apenas a ler, mas a ler para 
julgar, para criticar, para interpretar, 
para aprender, despertando, assim, 
um grande interesse no leitor.

Como o Sr. classi� ca o nosso 
capitalismo, se é que assim pode ser 
chamado?

O nosso capitalismo é o mais 
cruel que pode existir. Mostra-se 
tudo para quem não tem condições 
de adquirir. Encoberto por um 
neoliberalismo globalizado, leva 
as pessoas a desejarem e a agirem 
de todas as formas, sem nenhum 
limite, sem nenhum escrúpulo, para 
a obtenção do que “Ele” oferece.
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O nosso processo de industrialização 
e o nosso mercado de capitais estão à 
altura do mundo desenvolvido?

Acredito que estamos caminhando 
para isto. Vemos em nosso país um 
desenvolvimento em vários setores 
da economia, seja  nas áreas de 
serviços, manufatura, construção 
civil, entre outras. 

Vemos também nosso país sendo 
classificado com um risco menor 
de investimento e isso mostra 
a seriedade com que os órgãos 
econômicos estão tratando a nossa 
economia.

Mas, infelizmente, em alguns 
setores verifica-se o contra-senso 
de todas as deficiências sociais que 
temos em nosso país.

 
Como o Sr. classificaria o brasileiro 
em matéria de consciência de 
cidadania?

Cidadania é participação, é 
autonomia, é poder de decisão com 
direitos civis e políticos. Será que o 

povo brasileiro foi preparado para ter 
consciência disso? Acredito que não, 
pois o respeito mútuo, o respeito 
à pátria, o respeito com a nossa 
miscigenação ainda está longe de 
acontecer.

O que basicamente falta em nossas 
escolas?

Temos muitas escolas e muitas 
delas são muito boas. O que 
falta é darmos valor a elas e aos 
educadores.

Não nascemos sabendo; então, 
necessitamos de reciclagem para 
podermos fazer o melhor. Ensinar é um 
ato de amor, mas com competência.

Durante o tempo que passamos 
na escola, temos que receber o 
conhecimento elaborado, como 
também aprender para quê esse 
conhecimento serve.

E acredito que isso só será 
possível com um aprendizado 
através de uma Educação para o 
Pensar. É isto o que falta.

Desenvolvimento e cidadania 
remetem à necessidade de boa 
educação, boa saúde  e boa 
previdência. Qual a sua visão sobre 
a atual situação do Brasil nesses 
setores?

O ser humano considerado um 
cidadão possui todos estes direitos. 
Para ser considerado desenvolvido, um 
país precisa pensar que seus cidadãos 
trabalham para o desenvolvimento, 
mas possuem também direitos 
referentes às necessidades básicas: 
Saúde, Educação, Previdência e 
consideraríamos também a Segurança 
Pública.

O Brasil hoje vive um faz de conta... 
Esses quatro setores são primordiais 
para que, a longo ou a médio prazo, 
o país saia do terceiro para o primeiro 
mundo.

Não adianta camuflarmos 
apontando como exemplos 
alguns setores ou algumas formas 
milagrosas para tirar nosso povo da 
miséria. Estes são direitos de todos e 
não podem ser substituídos.
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O avanço das
mulheres

|   MERCADO DE TRABALHO
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Muito se passou desde que a 
escritora, fi lósofa e feminista Simone de 
Beauvoir publicou O Segundo Sexo, em 
1949, onde defendia que a hierarquia 
entre os sexos não é uma fatalidade 
biológica e sim uma construção social. 
Ou desde 1919, quando foi realizada 
a Primeira Conferência do Conselho 
Feminino da Organização Internacional 
do Trabalho, evento que marcou a 
busca do salário igual para trabalho 
igual e contou com a participação de 
duas brasileiras: Bertha Lutz e Olga de 
Paiva Meira.

Em todo o mundo, a luta das 
mulheres pelo fi m das desigualdades 
tem se intensifi cado a cada dia. As 
conquistas foram muitas, mas ainda 
há muito a ser trilhado. E, no Brasil, o 
cenário não foge à regra. Mas é inegável 
a expressiva conquista de espaços pelas 
mulheres ao longo dos últimos anos, 
algumas ocupando cargos até então 
exclusivos dos homens, como é o caso 
das executivas de grandes empresas 
e das detentoras de outros postos de 
comando.

Na verdade, dois fatores têm 
caracterizado a maior presença da 
mulher no mercado de trabalho e 
sua melhor remuneração: a queda 
da taxa de fecundidade e o aumento 
no nível de instrução da população 
feminina. “Em 1990, a parcela 
feminina chegava a 34,4%. Em 2006, 
as mulheres ocupavam quase 42% dos 
postos de trabalho. A mão-de-obra 
feminina está permeada em todos 
os setores. São raros, atualmente, 
os segmentos exclusivamente 
masculinos. Elas estão cada vez mais 
conquistando posições. No entanto, 
ainda falta muito para alcançarem 
uma posição de igualdade em 
relação aos homens”, diz estudo 
divulgado pela agência Excelência 
em Comunicação, de São Paulo.

Mas a mulher vem pagando um 
preço por essa expansão de sua 
atividade laboral, adiando cada vez mais 
projetos pessoais, como a maternidade. 
“A redução da fecundidade ocorreu com 
mais intensidade nas décadas de 70 e 
80. Os anos 90 já começaram com uma 
taxa baixa de fecundidade: 2,6%, que 
cai para 2,3% no fi m da década. Com 
menos fi lhos, as mulheres puderam 
conciliar melhor o papel de mãe e 
trabalhadora”, afi rma o especialista em 
Reprodução Humana, o médico Joji 
Ueno, segundo o estudo divulgado.

De acordo com os Indicadores 
de Participação Econômica Brasil, 
no período de 1995 a 2005 houve 
crescimento acentuado no número de 
famílias chefi adas por mulheres. Elas já 
respondem por mais de 25% dos lares 
brasileiros. E, associado a isso, seguem 
mudanças no perfi l da mulher voltada 
para o trabalho remunerado. Enquanto 
no fi nal dos anos 70 as trabalhadoras 
eram jovens, solteiras e sem fi lhos, 
o século XXI apresenta o cenário 
inverso. Mais de 58% das mulheres 
casadas trabalham e 54% daquelas 
com faixa etária entre 50 e 59 anos são 
economicamente ativas. Essa inserção 
no mercado de trabalho provocou 
algumas idiossincrasias, como a queda 
da taxa de fecundidade, sobretudo nas 
regiões mais desenvolvidas

Algumas questões, porém, não 
mudaram. As mulheres são submetidas 
a jornadas duplas de trabalho, uma vez 
que, a despeito de exercerem atividades 
profi ssionais fora de casa, permanecem 
as responsabilidades pelas atividades 
domésticas e os cuidados com os 
fi lhos. Também nas áreas profi ssionais, 
algumas questões permanecem. O 
maior contingente de trabalhadoras 
ainda está em ocupações precárias e 
persiste o perfi l ocupacional voltado 
para áreas de trabalho tradicionalmente 

femininas, como aquelas relacionadas a 
serviços de limpeza.

Nesse aspecto da “dupla jornada”, no 
entanto, há que se questionar se o quadro 
não tem se alterado signifi cativamente 
nos últimos anos. As próprias mulheres 
já cobram maior atuação do homem 
nas tarefas domésticas, especialmente 
quando o casal não dispõe de 
recursos para contratar profi ssionais 
para esse tipo de serviço. A par disso, 
é exclusivamente aos homens que 
normalmente são atribuídas tarefas 
ditas “masculinas”, como o controle de 
gastos, as providências para reparos 
na residência, obras e consertos em 
geral, entre outras tarefas para as quais 
as mulheres normalmente se dizem 
“pouco habituadas” ou despreparadas.

salário: a grande diferença 

A questão fi nanceira também 
sustenta situações que geram disparates. 
Apesar de avanços signifi cativos que 
fi zeram com que as trabalhadoras 
mais instruídas ocupassem postos 
em profi ssões de prestígio – antes 
redutos masculinos –, permanecem as 
desigualdades salariais em relação aos 
colegas homens com igual nível de 
instrução.

 
Para a coordenadora da Bancada 

Feminina na Câmara, Sandra Rosado 
(PSB-RN), a questão da igualdade salarial 
deve ser discutida mais amplamente. 
“Ainda não é projeto, mas a igualdade 
salarial é uma luta que, sem dúvida, 
é muito interessante. É um problema 
concreto, que precisa ser aprofundado, 
porque é considerado meio abstrato 
ainda. A Constituição de 88 já garante 
nossos direitos de igualdade. Temos é 
que lutar para que a Constituição seja 
respeitada”.

Esse cenário é respaldado, ainda, 
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pela última pesquisa de perfi l social, 
racial e de gênero feita pelo Instituto 
Ethos e Ibope, também em 2005, que 
apontou que entre 500 das maiores 
empresas brasileiras o crescimento da 
participação das mulheres no quadro 
executivo foi menor que o esperado. 

Para tentar minimizar os efeitos 
negativos da situação, a Secretaria 
Especial de Políticas para as Mulheres 
criou um programa de estímulo à 
corporação no ambiente empresarial 
de modelos de gestão que tem como 
objetivo a eqüidade, a igualdade e a 
geração de oportunidade no interior 
das empresas. As empresas foram 
convidadas a participar do programa 
de Eqüidade de Gênero, que não lhes 
exige muita coisa, a não ser estar atentas 
a processos que validem a participação 
efetiva das mulheres.

Segundo a ministra Nilcéia Freire, 
responsável pelo programa, a idéia não 
é preterir os homens, mas possibilitar 
mais espaço para que homens e 
mulheres convivam solidariamente.

“Muitas empresas oferecem 
oportunidade de capacitação para que 
o sujeito que está no interior possa 
crescer e isso é levado em conta na 
ascensão da carreira. Ninguém diz que 
o treinamento só pode ser feito por 
homens, claro. Mas a empresa pode abrir 
a mesma oportunidade para homens e 
mulheres se pensar, simplesmente, em 
escolher um horário que seja acessível 
para homens e mulheres, levando em 
conta que as mulheres precisam, na 
maioria das vezes, levar e buscar os 
fi lhos na escola”, explicou a ministra.

Maternidade e amparo à infância

A maleabilidade defendida 
pela ministra ainda gera debates, 
sobretudo quando se aprofunda a 

questão da maternidade. Tramita na 
Câmara dos Deputados o Projeto de 
Lei, de autoria da senadora Patrícia 
Saboya (PDT-CE), que permite a 
prorrogação do período de licença-
maternidade de 120 para 180 dias. 
“É uma proposta que conta com o 
apoio de toda a Bancada, e não só: 
inclusive com o apoio de homens 
parlamentares. O filho que passa 
mais tempo na companhia da mãe 
nos primeiros meses tem uma 
infância mais saudável”, declarou 
Sandra Rosado. 

O Projeto estende o direito de 
prorrogação às mães adotivas. 
Segundo as condições apresentadas 
no texto, a funcionária terá o direito 
a remuneração integral durante 
o período de prorrogação da 
licença. Neste período, porém, a 
mulher não poderá exercer outra 
atividade remunerada e a criança 
não poderá ser mantida em creche. 
Se for descumprida essa exigência, a 
empregada perderá o direito.

 
Ainda segundo o Projeto, as 

empresas “tributadas com base 
no lucro real e as optantes pelo 
Sistema Integrado de Pagamentos 
de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Simples) poderão 
deduzir, do imposto devido, o total da 
remuneração integral da empregada 
paga nos 60 dias de prorrogação de 
sua licença-maternidade, não sendo 
permitida a dedução como despesa 
operacional”. Essa medida visa a 
estimular a adesão das empresas. 

“Vale registrar que o Projeto 
possibilita o aumenta do tempo de 
licença-maternidade apenas para 
as empregadas de empresas que 
aderirem a essa proposta, mediante 
troca de benefício fiscal. É opcional 

também para as mulheres, que devem 
definir isso após o parto. Não se trata 
de um benefício definitivo, extensivo 
e permanente”, esclareceu a assessora 
técnica do Centro Feminista de 
Estudos e Assessoria (Cfemea) para 
as áreas de Trabalho e Previdência, 
Eneida Dultra. Outro aspecto é que 
essa condição só atingirá as mulheres 
com emprego formal. Considerando 
que elas representam maior número 
de trabalhadores informais, essa 
mudança legal, especialmente dessa 
maneira facultativa, terá um impacto 
bastante limitado.

Perguntada sobre a possibilidade 
de as empresas pressionarem a 
trabalhadora para não utilizar os 
seis meses, Eneida é direta. “Se essa 
medida continuar penalizando as 
mães trabalhadoras, será um recuo 
e alimenta os velhos mecanismos 
de desigualdade social vivenciados 
cotidianamente pelas mulheres.”

A doutora em economia e 
professora associada do Instituto de 
Economia da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, Lena Lavinas, faz 
a análise do impacto do Projeto sob 
outra ótica. Segundo a especialista – 
em artigo intitulado Cortina de fumaça 
–, inúmeros estudos já demonstraram 
que o trabalho feminino é o fator que 
mais contribui para uma redução 
imediata da pobreza nas famílias 
carentes. “Logo, não se trata de 
manter as mulheres mais tempo fora 
do mercado de trabalho, mas de lhes 
garantir condições de elevar sua taxa 
de participação e de ampliar o bem-
estar de suas famílias, notadamente 
em um país em que a participação 
do Estado na provisão de condições 
mínimas de sobrevivência e 
equiparação de oportunidades é 
insuficiente e deficiente, quando 
não inócua.”
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apresentam proposta de aperfeiçoamento do 
sistema previdenciário

Mulheres
A igualdade de gêneros tão buscada 

passa por todos os campos da sociedade. 
E a questão previdenciária também é 
um dos temas onde as mulheres vão 
buscar a garantia dos seus direitos. Para 
isso, movimentos de mulheres de todo 
o Brasil – tanto de áreas urbanas quanto 
rurais – criaram, em abril de 2007, o 
Fórum Itinerante e Paralelo sobre a 
Previdência Social (Fipps).  

A articulação tem como objetivo dar 
visibilidade às desigualdades vividas 
pelas mulheres no mundo do trabalho, 
a situação de desproteção social a que 
estão submetidas, e apresentar suas 
propostas para a reforma do sistema 
previdenciário.

Entre as propostas apresentadas 
pelo grupo está a valorização do 
trabalho não remunerado no âmbito 
doméstico que, segundo o grupo, é 
“exercido predominantemente pelas 
mulheres, em atividades relacionadas à 
alimentação do grupo familiar, higiene 
da casa, educação dos fi lhos, cuidados 
com familiares idosos e enfermos”. As 
integrantes do Fórum pedem, ainda, a 
adoção de medidas que contribuam para 
a participação eqüitativa de homens e 
mulheres nos trabalhos remunerados e 
não remunerados.

O grupo pede, ainda, a criação de 
regime dos segurados urbanos, que 
incorpore as trabalhadoras informais que 
atuam em regime de economia familiar. 
De acordo com dados fornecidos pela 

própria organização, essa população 
representa atualmente 40% da força de 
trabalho, completamente desprotegida 
pelo sistema previdenciário. “Tal 
iniciativa atuaria como uma das mais 
importantes medidas de inclusão social 
dos desempregados e trabalhadoras 
informais”, pontuou o Fórum em 
documento encaminhado ao ministro 
da Previdência Social.

Independentemente do sucesso 
direto do pleito apresentado pelo 
grupo, o aspecto mais relevante é que 
tais movimentos têm conquistado a 
adesão de parlamentares e despertado o 
interesse da sociedade para a discussão 
dos temas.

Na atual legislatura, o Congresso 
Nacional conta com 46 deputadas e 
10 senadoras, em um universo de 594 
parlamentares. Apesar de ser menos 
de 10%, do total de membros da Casa, 
o grupo tem assumido a bandeira 
feminina. E os pleitos do Fórum já têm 
lugar na pauta de discussões de todas 
as integrantes da Bancada Feminina. 
De acordo com a coordenadora da 
Bancada, Sandra Rosado, “romper com 
traços culturais tão irracionalmente 
arraigados na nossa sociedade sempre 
é um processo embaraçado e repleto 
de resistências”. Todavia, a coragem 
para fazer os enfrentamentos 
necessários será “uma conquista 
que fulmina com o medo de romper 
com esta cultura covarde e nociva à 
igualdade entre os sexos”. 
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Elas também reivindicam (e 
conquistaram) quotas no Parlamento, 
assim como os afro-descendentes 
nas universidades. É verdade que 
não conseguem preencher todas 
as vagas disponíveis. Mas há as que 
se destacam sem que a lei precise 
ampará-las. No Dia Internacional 
da Mulher, comemorado em março, 
lá estavam cinco delas, recebendo 
as homenagens no Congresso 
Nacional, com a entrega do Diploma 
Mulher-Cidadã Bertha Lutz às que 
se destacaram na luta pela defesa 
dos direitos femininos: a escritora 
e patrona do Feminismo Brasileiro, 
Rose Marie Muraro; a médica e ex-
deputada federal Jandira Feghali; a 
aeromoça e especialista em missões 
à Antártica, Alice Editha Klauz; a 
parteira e presidente da Associação 
das Parteiras de Jaboatão dos 
Guararapes (PE), Maria dos Prazeres, 
e a médica geneticista Mayana Zatz. 
Foram homenageadas também 
a advogada Terezinha Zerbini e 
Leocádia Prestes (in memorian), mãe 
de Luiz Carlos Prestes.

Na Mesa da sessão solene estava 
Dilma Rousseff , ministra-chefe 
da Casa Civil da Presidência da 

República. Numa breve homenagem 
a cada uma das cinco agraciadas pelo 
prêmio, Dilma defi niu a cerimônia 
como uma  demonstração de que as 
mulheres estão presentes em todas 
as esferas do país. A ministra fez 
ainda um relato de seu passado junto 
à também homenageada Terezinha 
Zerbini, quando encarceradas no 
presídio Tiradentes, em 1970, época 
da Ditadura. “Ficou dois anos presa 
e sempre demonstrou generosidade 
e fi rmeza naquelas circunstâncias... 
lutou pela redemocratização do país 
e pelos direitos da mulher”, disse 
a agora  ministra, demonstrando 
emoção. 

Também compuseram a mesa 
Nilcéia Freire, ministra da Secretaria 
Especial de Políticas para as 
Mulheres; deputada Sandra Rosado, 
coordenadora da Bancada Feminina 
na Câmara dos Deputados; senadora 
Serys Slhessarenko, presidente do 
Conselho do Diploma Mulher-Cidadã 
Bertha Lutz, e Denise Pereira Alves, 
esposa do senador Garibaldi Alves.

O site “Observatório da Imprensa” 
registrou, à época, o tratamento 
dado pela imprensa ao tema. Num 

levantamento feito por Ligia Martins 
de Almeida, destacamos dois 
setores:

Mulheres no Parlamento: “O 
Brasil é o país da América do Sul 
com a segunda menor porcentagem 
de mulheres no Parlamento, à 
frente só da Colômbia. É o que 
apontam dados tabulados pelo 
demógrafo José Eustáquio Diniz 
Alves, da Escola Nacional de Ciências 
Estatísticas do IBGE. Desde 1974, 
quando foi eleita apenas uma 
deputada federal, o percentual de 
deputadas tem aumentado quase 
que constantemente, até chegar, 
em 2006, a 8,8%. O avanço é pífi o 
se comparado com a situação de 
outros países. Uma comparação 
internacional, atualizada anualmente 
pela organização internacional IPU 
(sigla em inglês para União Inter-
Parlamentar) mostra que, de uma 
lista de 188 países, atualizada em 
2007, o Brasil aparecia apenas na 146ª 
posição, pouco atrás da Índia e à frente 
do Congo. Um relatório divulgado em 
janeiro deste ano pelo BID (Banco 
Interamericano de Desenvolvimento) 
mostra que a situação se repete 
quando a comparação é de mulheres 

|   MERCADO DE TRABALHO

Mulheres que se destacam  no país das quotas
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no ministério. No Brasil, apenas 8% 
em 2006. Só o México tinha percentual 
menor (5%).” (Folha de S.Paulo, 
7/3/2008)

Mulheres no executivo: “A 
participação das mulheres em 
postos-chave do Executivo Federal 
não chega a 20%. Levantamento 
feito pelo Estado mostra que, dos 37 
ministérios do presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, pelo menos 11 não têm 
sequer uma mulher em cargos de 
relevância. O número de ministras 
também é considerado pequeno. 
São apenas quatro: Dilma Roussef 
(Casa Civil), Marta Suplicy (Turismo), 
Marina Silva (Meio Ambiente) e 
Nilcéia Freire (Secretaria de Política 
para Mulheres). Segundo a professora 
Tânia Fontenele Mourão, autora do 
livro Mulheres no Topo da Carreira, 
Flexibilidade e Persistência, na base 
da pirâmide – onde o ingresso dos 
servidores é por meio de concurso 
– a relação de homens e mulheres é 
quase eqüitativa. O mesmo não se 
observa nos cargos de confi ança. À 
medida que os cargos de decisão vão 
subindo, a participação da mulher 
é inversamente proporcional.” (O 
Estado de S.Paulo, 9/3/2008)

Mulheres que se destacam  no país das quotas
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Ativista brasileira nascida em São 
Paulo, uma das pioneiras do movimento 
feminista no Brasil e a quem as mulheres 
brasileiras devem a aprovação da 
legislação que lhes outorgou o direito 
de votar e serem votadas (1932). Filha 
da enfermeira inglesa Amy Fowler e do 
cientista e pioneiro da medicina tropical 
Adolfo Lutz, foi educada na Europa, 
onde tomou contato com a campanha 
sufragista inglesa. Formou-se em Biologia 
na Sorbonne e, voltando ao Brasil (1918), 
ingressou por concurso público como 
bióloga no Museu Nacional,  sendo a 
segunda mulher a ingressar no serviço 
público brasileiro. Empenhada na luta 
pelo voto feminino, ao lado de outras 
pioneiras criou a Liga para a Emancipação 
Intelectual da Mulher (1919), que foi o 
embrião da Federação Brasileira pelo 
Progresso Feminino, a FBPF. Representou 
as brasileiras na assembléia-geral da Liga 

das Mulheres Eleitoras, nos Estados 
Unidos (1922), onde foi eleita vice-

presidente da Sociedade Pan-Americana. 
Finalmente, dez anos depois (1932), 
em 24 de fevereiro, por decreto-lei do 
presidente Getúlio Vargas, foi assinado 
o novo Código Eleitoral, onde estava 
previsto o direito de voto às mulheres. 
Dois anos depois, a Constituição (1934), 
de cujo comitê elaborador participaram 
ela pela FBPF e Nathercia Silveira, da 
Aliança Nacional de Mulheres, garantiu às 
mulheres a igualdade de direitos políticos. 
Nas eleições parlamentares seguintes, 
candidatou-se pela Liga Eleitoral 
Independente, � cando na primeira 
suplência, mas assumindo a cadeira de 
deputada na Câmara Federal (1936), 
pela morte do titular, Cândido Pereira. 
No exercício parlamentar defendeu 
mudanças na legislação referente ao 
trabalho da mulher e do menor, a isenção 
do serviço militar, a licença de 3 meses 
para a gestante e a redução da jornada 
de trabalho, então de 13 horas. No 
ano seguinte (1937) Vargas fechou as 
casas legislativas, decretando o Estado 
Novo. Em 1975, Ano Internacional da 
Mulher, estabelecido pela ONU, integrou 
a delegação brasileira no primeiro 
Congresso Internacional da Mulher, 
realizado na capital do México, uma das 
suas últimas participações públicas em 
defesa dos direitos femininos. Faleceu 
no Rio de Janeiro, em setembro do 
ano seguinte, conhecida como a maior 
líder na luta pelos direitos políticos das 
mulheres brasileiras.

(Fonte: Netsaber Biogra� as)

Bertha Lutz
(Ativista brasileira - 1894 - 1976 )



|   ARTIGO

adeus às armas
Gerson Menezes,

Editor

Guerra dos sexos
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Nunca é demais pedir emprestado 
à alma do escritor Ernest Hemingway 
o título de um de seus mais famosos 
livros para sugerir aos dois sexos que 
abandonem as armas, pois o inimigo 
é outro. Homens e mulheres não 
têm que guerrear uns com os outros, 
mas sim construir a aliança de que o 
mundo necessita para combater as 
injustiças a que é submetido o ser 
humano, independentemente de 
sexo.

As diferenças biológicas entre 
homens e mulheres são óbvias demais 
para dar margem a qualquer discussão. 
E as derivações dessas diferenças, 
ao contrário do que se imagina ou 
se pretende impor, não são sentidas 
apenas pelas mulheres. Por carregar o 
fi lho no ventre durante a gestação, a 
mulher quase sempre é simbolicamente 
identifi cada como melhor cumpridora 
de seu papel de genitora, o que se 
desdobra em uma série de idéias 
preconcebidas contra os homens, 
especialmente em situações bastante 
específi cas, como os problemas 
conjugais que resultam em separação. 
Assim sendo, apesar da suposta 
“modernidade” do sistema judiciário, 
poucos togados até hoje conseguem 
compreender (e muito menos aceitar) 
a justeza de inovações como a guarda 
compartilhada, exatamente pela 
difi culdade em admitir que homens 
e mulheres formam um par que, 
para ser harmônico, não precisa ter 
características iguais, muito pelo 
contrário: são essas diferenças que 
produzem equilíbrio nas relações 
humanas, especialmente nas 
relações familiares. E por que não 
nas profissionais?

Wilhelm Reich, que pagou com 
a vida – ainda no cárcere – por suas 
polêmicas idéias relacionadas ao 
sexo, especialmente as contidas 
no seu famoso livro “A função do 
orgasmo”, divergia do pensamento 
freudiano em muitas questões, mas, 
a exemplo de Freud, enfatizava a 
influência do prazer no psique, 
derivada sobretudo da experiência 
humana na trajetória entre a infância 
e a fase adulta. Reich assinalava 
que a educação tradicional torna 
as pessoas incapazes para o prazer 
mediante a formação de “couraças” 
que praticamente “anestesiam” o 
corpo contra o contato humano 

prazeroso. “Prazer e alegria de 
viver – dizia o médico e intelectual 
austro-húngaro – são inconcebíveis 
sem luta, experiências dolorosas e 
embates desagradáveis  consigo 
mesmo. A saúde psíquica não se 
caracteriza pela teoria do nirvana 
dos iogues e dos budistas, nem pelo 
hedonismo dos epicuristas, nem pela 
renúncia monástica; caracteriza-
se, isso sim, pela alternância entre 
a luta desprazerosa e a felicidade, 
o erro e a verdade, o desvio e a 
correção da rota, a raiva racional 

e o amor racional; em suma, estar 
plenamente vivo em todas as 
situações da vida. A capacidade de 
suportar o desprazer e a dor, sem 
se tornar amargurado e sem se 
refugiar na rigidez, anda de mãos 
dadas com a capacidade de aceitar 
a felicidade e dar amor.”

Avaliar a capacidade profissional, 
intelectual, educacional e – em 
última instância – humana de 
homens e mulheres com base apenas 
no resultado genético que define o 
X ou o Y na composição embrionária 
é simplificar questões muito mais 
complexas do que possa supor a 
nossa vã filosofia, parafraseando 
Shakespeare. Menosprezar 
questões como essa, por sua vez, é 
que conduz ao equívoco de reduzir 
o resultado do trabalho feminino 
ou masculino a rótulos genéricos 
e tantas vezes superficiais, sem 
levar em conta que o que difere, 
essencialmente, entre um e outro, 
são as reações produzidas frente 
a cada questão que se coloca no 
dia-a-dia. Reivindicar espaços 
com base em quotas ou expressar 
julgamentos a partir tão somente 
do gênero humano produz a guerra 
entre os sexos que tem como 
único resultado o aguçamento 
de questões preconcebidas e o 
surgimento de novas barreiras 
para a solução dos problemas que 
efetivamente são os verdadeiros 
inimigos tanto dos homens quanto 
das mulheres, olvidando-se a busca 
da plena felicidade do ser humano, 
esta sim, a prioridade absoluta, 
sempre menosprezada em toda a 
história da humanidade. 
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|   MATÉRIA|   SAÚDE

...e envelheça menos...e envelheça menos
Durma bem...
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A tradicional recomendação ao 
parente ou ao amigo para que “durma 
bem” signifi ca muito mais do que um 
simples gesto de gentileza praticado em 
favor das pessoas que estimamos, no usual 
cumprimento feito antes de se deitar. 
Cientistas começam a recomendar maior 
cuidado com o sono como forma de não 
acelerar o envelhecimento do organismo. 
Mais do que isso, a falta de sono, ou o 
sono “entrecortado” (que os estudiosos 
costumam chamar de “fragmentação” do 
sono) pode estar associada ao surgimento 
de doenças graves, como o mal de 
Parkinson e o mal de Alzheimer.

Mais do que isso, segundo informações 
divulgadas por sites especializados em 
saúde, quando uma pessoa dorme mal 
diminui sua capacidade de resistência às 
doenças de um modo geral. 

Um desses estudos, feito pela 
Universidade de Stanford e publicado 
na revista norte-americana “Current 
Biology”, resultou da observação do 
comportamento das moscas, que, 
somando todas as pesquisas já feitas, 
pode levar na verdade a duas conclusões: 
a má qualidade do sono não apenas 
aumenta o risco de se contrair doenças, 
como também pode ser conseqüência de 
um organismo já doente. Ou seja: quem 
não dorme bem precisa de tratamento 
médico.

“Quando as moscas adoecem, param 
de dormir”, explicou David Schneider, 
professor de microbiologia e imunologia 
da faculdade de medicina de Stanford. 
Segundo o site “Ciência e Saúde”, foi 
descoberto também que a perturbação 
do sono, por sua vez, causa transtornos 
ao sistema imunológico, tornando o 
organismo mais vulnerável às infecções.

Schneider é o principal autor do 
estudo sobre parâmetros do sono nas 
moscas. Junto com Mimi Shirasu Hiza, 
ele examinou a conexão entre doença 

e parâmetros do sono que infectam 
as moscas da fruta com uma de duas 
bactérias, Streptococcus pneumoniae e 
Listeria monocytogenes. 

As moscas infectadas – relata o 
estudo divulgado pelo site – perderam 
suas concepções de atividade “diurna” e 
“noturna”, que são parte das mudanças 
regulares que ocorrem no curso de 24 
horas, chamados ritmo circadiano. As 
moscas que não estão doentes alternam 
12 horas de atividade intensa com 12 
horas de menos atividade. Os cientistas 
descobriram que as moscas doentes 
tinham menos sessões de repouso e 
menos períodos de sono contínuo que 
as moscas sadias. 

Outro estudo a respeito dos benefícios 
proporcionados pelo sono restaurador 
foi divulgado recentemente pelo 
jornal “Correio Braziliense”, do Distrito 
Federal, que entrevistou a cientista sul-
africana Nirinjini Naidoo, do Centro para 
Neurobiologia Respiratória e do Sono 
(Filadélfi a, Estados Unidos). Segundo 
Nirinjini Naidoo, a falta de sono acelera 
o envelhecimento celular, e a privação 
de repouso pode acarretar danos 
celulares e a neurodegeneração, estando 
relacionada com doenças graves, como o 
mal de Parkinson e o mal de Alzheimer.
Ela diz que seus estudos comprovam que 
existem mais distúrbios do sono na velhice, 
ou seja, que o sono é mais fragmentado. 
“Em nossos estudos com ratos velhos – 
relata – observamos que eles têm mais 
períodos de sono, porém mais curtos, e 
tendem a dormir mais durante o período 
alerta. Quando esses ratos são privados 
de sono, tornam-se incapazes de montar 
uma resposta adaptativa sugerindo 
que eles têm uma resposta ao estresse 
do retículo endoplasmático defeituoso 
ou “quebrado” (a resposta da célula ao 
estresse). 

Também foi comprovado – prossegue 
– que animais idosos não conseguem 

recuperar a maior parte do sono 
perdido. Isto porque é durante o sono 
que macromoléculas (necessárias à 
integridade e ao funcionamento da célula) 
são produzidas. A cientista diz acreditar 
que a perda ou a fragmentação de sono, 
aliada à reação de desdobramento de 
proteínas (UPR) - resposta ao estresse 
celular ligado ao retículo endoplasmático 
- e menor recuperação do sono criam um 
feedback vicioso que leva ao dano celular 
e à neurodegeneração.

Nirinjini Naidoo explica ainda, na 
entrevista, que, quando as proteínas nas 
células são sintetizadas, a proteína tem 
que ser revestida de forma correta para 
cumprir sua função. As que são secretadas 
ou ligadas à transmembrana obtêm seu 
revestimento no retículo endoplasmático 
- se tudo funciona bem, as proteínas 
revestidas deixam essa parte da célula. 
Quando há um estresse do retículo 
endoplasmático (durante a hiperglicemia, 
a privação de sono, as infecções virais ou o 
desbalanço de energia), as proteínas não 
são recobertas. Essas substâncias tendem 
a se agregar. Por sua vez, a agregação 
leva à toxicidade da proteína. Se isso 
ocorre nos neurônios, pode desencadear 
a lesão ou a morte dessas células, e tanto 
o mal de Parkinson como o de Alzheimer 
são caracterizados pelo acúmulo de 
proteínas descobertas. 

Cientistas americanos também já 
constataram a ligação entre os sintomas 
de uma noite mal dormida e as atividades 
cerebrais de pessoas com doenças 
psiquiátricas, segundo o site da revista 
NewScientist. De qualquer modo, ainda 
não há motivos sufi cientes para perder 
o sono: apesar dos  resultados de todos 
esses estudos, não é possível por enquanto 
afi rmar com toda segurança que tais 
enfermidades são diretamente causadas 
pela privação do sono. Em contrapartida, 
não há cientista que conteste a importância 
de um sono reparador para o organismo. 
Portanto, durma bem.

Cientistas começam a recomendar maior 
cuidado com o sono como forma de não 
acelerar o envelhecimento do organismo. 
Mais do que isso, a falta de sono, ou o 
sono “entrecortado” (que os estudiosos 
costumam chamar de “fragmentação” do 
sono) pode estar associada ao surgimento 
de doenças graves, como o mal de 
Parkinson e o mal de Alzheimer.

Mais do que isso, segundo informações 

Durma bem...
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|   REFORMA TRIBUTÁRIA

simplifi cação e combate à guerra fi scal

O governo enviou ao Congresso 
Nacional a segunda proposta de 
emenda constitucional para modifi car 
os dispositivos relativos ao Sistema 
Tributário Nacional (PEC 233/08). Motivos 
não faltam para alterar o nosso modelo 
tributário, e o governo elegeu as suas 
prioridades: simplifi car o sistema, avançar 
na desoneração e eliminar distorções, 
principalmente no que diz respeito à 
chamada “guerra fi scal” entre os Estados. 

No entanto, da forma em que se 
encontra a PEC, não serão alcançados 
itens importantes e comumente aceitos 
pelos especialistas, tais como: equidade, 
progressividade e tributação sobre a 
propriedade e a renda dela derivada 
(redistribuição da renda e da riqueza). 
Além de omitir-se frente a todos 
esses pontos, a proposta põe em risco 
importantes avanços da Seguridade 
Social alcançados pela Constituição de 
1988. É importante discutir e modifi car o 
nosso sistema tributário, mas a proposta 
que está no Congresso precisa ser 
alterada.

A referida proposta simplifi ca o 
sistema através de uma consolidação 
tributária. No âmbito federal pretende-
se agregar impostos e extinguir 
contribuições sociais e econômicas que 
possuem similaridade em sua base de 
incidência. Já em âmbito estadual, a 
emenda propõe que o Imposto sobre 
Circulação de Produtos e Serviços (ICMS) 
passe a ser de competência conjunta 
dos Estados, diminuindo a autonomia 
da administração tributária das unidades 
federadas e buscando ainda inibir a 

guerra fi scal hoje existente.

Com a simplifi cação dos tributos 
federais, o governo tem pelo menos 
três pretensões adicionais: facilitar 
a desoneração dos investimentos 
produtivos; desonerar a folha de 
salários e diminuir o efeito cumulativo 
da incidência dos diversos tributos nas 
várias etapas do processo de produção e 
circulação de bens e serviços. A primeira 
é apontada como importante para um 
modelo de desenvolvimento; a segunda, 
como elemento de formalização da mão-
de-obra, e a terceira, como condição 
fundamental para diminuir a concorrência 
predatória das importações.

A proposta também modifi ca os 
dispositivos relativos aos fundos regionais 
de fi nanciamento do setor produtivo. 
Hoje existem três fundos, de atuação 
restrita para as regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste. Pela proposta, embora 
mantida a prioridade para essas mesmas 
regiões, os fundos serão unifi cados e 
passarão a ter abrangência nacional, com 
o total de recursos envolvidos ampliados 
e utilizados segundo as diretrizes de uma 
política de desenvolvimento regional. O 
governo pretende que o gerenciamento 
desses recursos, e não a guerra fi scal, 
seja o principal elemento de atração 
dos empreendimentos privados para o 
combate às desigualdades regionais.

Para a Seguridade Social, a proposta 
acaba com a pluralidade de fontes de 
fi nanciamento criada pelo constituinte de 
1988. Deixam de existir as contribuições 
sociais sobre o lucro e sobre o faturamento 

das empresas, fi cando previstas tão 
somente as contribuições previdenciárias. 
A proposta não põe fi m ao Orçamento da 
Seguridade Social, mas ele será fi nanciado 
com os recursos do RGPS (Folha de 
Salários e Concursos de Prognósticos) 
e “transferências de recursos fi scais”, 
determinados constitucionalmente. Com 
essas mudanças, do ponto de vista do 
fi nanciamento, ele se voltaria mais para 
um “Orçamento da Previdência Social”.

Apesar de a vinculação constitucional 
receber recursos transferidos do 
orçamento fi scal, a situação atual é muito 
diferente. Ao invés de contribuições sociais 
próprias da Seguridade, recursos que 
não podem ser rivalizados com despesas 
fi scais (infra-estrutura, educação, defesa, 
justiça, segurança, funcionamento 
dos diversos órgãos etc.), a nova fonte 
de fi nanciamento do Orçamento da 
Seguridade Social será uma fração da 
arrecadação de impostos (IVA-F). A partir 
de então, a carência de recursos para 
todas as despesas do Orçamento Fiscal 
poderá ser creditada às transferências 
realizadas para cobrir os défi cits da 
Previdência Social ou para o aumento 
dos gastos com saúde e assistência social. 
Hoje esse discurso não é possível, pois os 
recursos das contribuições sociais não 
podem ser utilizados em despesas fi scais 
e, além do mais, a Seguridade Social 
ainda é superavitária.

Aliás, a existência ou não desse 
superávit é outra preocupação para a 
defesa da Seguridade Social. Com o fi m 
da CPMF e ainda com os efeitos da DRU 
(Desvinculação de Recursos da União) 

com riscos para a seguridade social
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mantida pela PEC da reforma tributária, 
a Seguridade Social deixará de ser 
superavitária. Utilizando valores de 2007, 
o corte de R$ 36 bilhões em receitas 
da CPMF e a subtração de outros R$ 33 
bilhões, pelos efeitos da DRU, esgotariam 
facilmente os R$ 60,9 bilhões de superávit 
da Seguridade verifi cados no exercício. 
É verdade que nem a extinção da CPMF 
nem a renovação da DRU resultam dessa 
reforma, mas a proposta nem se dispôs 
a repor para a Seguridade os recursos 
perdidos da CPMF e nem acabou com a 
DRU, dando pistas de que a sua renovação 
será novamente pedida antes mesmo de a 
reforma tributária entrar completamente 
em vigência.

As discussões sobre a desoneração 
da folha de salários também se alteram 
diante da mudança radical que está 
sendo proposta para o fi nanciamento da 
Seguridade Social. Com a implantação 
do regime geral pela EC nº 20, criou-
se a possibilidade de as empresas 
pagarem as contribuições sociais por 
meio de alíquotas ou bases de cálculo 
diferenciadas, em razão da atividade 
econômica ou da utilização intensiva 
de mão-de-obra. Pode-se afi rmar que 
foi a abertura para os regimes especiais 
de micro e pequenas empresas melhor 
responderem à capacidade econômica 
dos agentes envolvidos em altos 
lucros decorrentes  de  modernização 
tecnológica e do uso intensivo de capital, 
e para que, parcelada ou integralmente, 
alguns segmentos da economia 
substituíssem a chamada cota patronal 
pelo aumento de suas contribuições 
sobre o faturamento ou o lucro.

Com o fi m das contribuições sociais e 
a conseqüente transformação dessas em 
impostos, esse dispositivo constitucional 
torna-se inócuo, embora a PEC não o 
tenha revogado literalmente. Mesmo 
assim, a proposta determina que as 
alíquotas de contribuição patronal para 

a Previdência Social sejam reduzidas do 
segundo ao sétimo ano da publicação 
da emenda. Reduzir os encargos sobre 
a folha de salários sempre foi entendido 
como um importante mecanismo a 
incentivar a formalização do emprego. 
Mas, sem mecanismos viáveis de 
compensação, a desoneração da folha 
signifi cará uma desresponsabilização do 
capital – ainda mais com o projeto de 
desenvolvimento industrial no setor de 
tecnologia, informação e comunicação 
com incentivos à exportação - perante 
um direito fundamental do trabalhador. 
Ao contrário de uma mudança no 
fato gerador do tributo, estará sendo 
implementada mais uma renúncia 
determinada constitucionalmente, 
a exemplo da imunidade do setor 
exportador rural. Ao invés de uma 
desoneração da folha, uma desoneração 
do capital.

A proposta melhora as condições da 
repartição tributária para Estados, DF e 
Municípios. Antes apenas participavam 
da divisão do bolo os impostos de renda 
e os sobre produtos industrializados. 
Implantadas as mudanças, a quase 
totalidade das receitas tributárias da 
União será utilizada como base dessa 
repartição, um importante fator do 
pacto federativo. A União perde assim 
a reserva que possuía de manter fontes 
importantes de receitas fora desse rateio. 
A existência dessa brecha compõe um 
dos motivos pelos quais, depois de 1996, 
optou-se pelo aumento das receitas 
em contribuições sociais em prejuízo 
da receita de impostos, concentrando 
recursos tributários no governo central, 
precarizando mais uma vez a situação 
dos governos locais.

Como a proposta altera 
substancialmente o conjunto dos tributos, 
é mudada a base de repartição tributária 
e de vinculação à educação, à Seguridade 
etc. O governo tomou como referência 

os números de 2006, e construiu um 
modelo de repartição neutro em relação 
a esse ano. Ou seja, mantida a receita 
dos impostos e das contribuições que 
foram fundidos no novo IVA-F e no IR, 
os critérios de repartição presentes na 
PEC resultariam nos mesmos valores. 
É preciso analisar se essa neutralidade 
se mantém diante dos números de 
2007 e das previsões para 2008, já que 
foram promovidas mudanças legais em 
diversos tributos (inclusive a CSLL), e o 
crescimento econômico e as melhorias 
nos níveis de consumo têm determinado 
outra composição para as receitas 
federais.

A PEC 233/2008 já teve a sua 
admissibilidade aprovada pela CCJ - 
Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania - da Câmara dos Deputados, 
quando algumas modifi cações foram 
aprovadas. Além de alterações relativas 
ao ICMS cobrado em operações 
interestaduais, detalhadas a seguir, a 
CCJ entendeu que a transformação das 
contribuições em impostos fez com 
que perdessem suas propriedades, 
dentre elas a excepcionalidade da 
noventena, ou seja, a possibilidade de 
um aumento de alíquota ou base de 
cálculo ser implementada no mesmo 
exercício fi nanceiro, decorridos apenas 
90 dias de sua publicação. Essa exceção, 
que priorizava a concretude do direito 
social sobre o direito individual (se não 
for surpreendido pelo aumento dos 
impostos), perde a sua razão de existir, 
quando se trata de um imposto que 
tem por natureza a sua desvinculação a 
um determinado uso.  Esse é apenas o 
primeiro revés da mudança, em que perde 
a Seguridade sua função primordial de 
assegurar direitos à saúde, à previdência 
e à assistência social.

A PEC tramita agora em uma comissão 
especial, junto com outras proposições, 
onde será analisado o mérito das 
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mudanças. Posteriormente, se aprovada 
nesse colegiado, deverá ser submetida 
a voto em dois turnos no Plenário da 
Câmara antes de seguir para o Senado 
Federal.

Mesmo garantido que uma parcela 
dos impostos seja repassada ao sistema, 
a Seguridade e todos os direitos que 
ela representa não estão garantidos. É 
preciso resgatar os princípios formulados 
pelo constituinte de 88 para evitar 
que a noção de Seguridade Social, 
materializada inclusive no Orçamento 
próprio, vá se perdendo para a 
felicidade dos que sempre defenderam a 
prevalência de outros interesses sobre os 
direitos sociais. E com isso, a cada recurso 
advindo do orçamento fi scal, surgirão 
motivos e demandas para uma nova 
reforma previdenciária.

É preciso que os movimentos sociais 
estejam unifi cados para defender a 
Seguridade Social diante da reforma 
proposta. E, para isso, um importante 
instrumento de ação política é o debate 
sobre a justiça tributária. Não apenas 
sobre o volume de recursos que é 
carreado através dos impostos, mas, 
principalmente, porque recai sobre as 
parcelas da sociedade com menor poder 
aquisitivo a maior carga tributária; porque 
há preponderância de tributos sobre o 
consumo em relação aos tributos sobre 
a propriedade; porque são protegidas 
as rendas do capital enquanto são 
penalizados os salários. 

a proposta ponto a ponto

  O imposto de valor agregado 
federal – IVA-F

O IVA-F surge pela junção de 
contribuições sociais e contribuições 
econômicas pagas à União que incidem 
sobre o faturamento das empresas. 

Nesse conjunto, estão as contribuições 
sociais para o Programa de Integração 
Social (PIS) e a Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social 
(Cofi ns), além da Cide-Combustíveis, uma 
Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico. Em resumo, a emenda 
transforma em impostos recursos que 
antes tinham destinação de natureza 
reservada, as contribuições sociais para 
o Orçamento da Seguridade Social e a 
contribuição econômica para ações de 
interesse especifi co.

A PEC cria um imposto sobre operações 
com bens e prestações de serviços (vem 
sendo denominado imposto sobre o 
valor adicionado federal - IVA-F), por 
meio da inclusão do inciso VIII e dos §§ 
6º e 7º no art. 153 da CF, e pela revogação 
de dispositivos relativos à Cofi ns, PIS e 
Cide-Combustíveis (revogação do inciso 
I, alínea “b”, do inciso IV, e do § 12 do 
art. 195; modifi cações no art. 239 e a 
supressão do art. 177, § 4º). 

Nos últimos anos, várias mudanças 
na legislação vêm alterando a cobrança 
da contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofi ns1. E, para as empresas tributadas 
pelo lucro real, essas contribuições 
buscavam representar uma incidência 
sobre o valor agregado, descontando-se 
créditos ocorridos em etapas anteriores 
à circulação de bens e serviços, com 
as exceções específi cas. A emenda 
quer ampliar esse efeito de não-
cumulatividade para outras empresas, 
inclusive pela apropriação de créditos 
fi scais relativos a bens e serviços que 
não são diretamente incorporados ao 
produto fi nal, eliminando mais uma 
fonte de cumulatividade. O governo 
pretende, na regulamentação, desonerar 
completamente os investimentos das 
empresas concedendo crédito integral 
e imediato relativo aos bens de capital 

incorporados aos ativos permanentes. 
Todavia, a correção desses problemas, 
que envolvem compensação e não-
cumulatividade, não demanda alteração 
constitucional, já que a defi nição sobre 
o fato gerador, a abrangência da não-
cumulatividade ou ainda a constituição 
do crédito tributário são matérias 
relativas à legislação ordinária.

Vale ainda ressaltar que a tributação 
sobre o valor adicionado pressiona as 
empresas a se livrarem do custo de suas 
folhas de pagamento, substituindo-as 
pela contratação de empresa interposta. 
Isto porque há crédito tributário para 
a parcela do valor adicionado a um 
produto ou serviço que envolve contrato 
de terceiros.

Esse efeito pode ser visto na Tabela 
1. A empresa B, que terceiriza seus 
trabalhadores, obtém um resultado 
maior depois de pagar o IVA. Isso decorre 
tão somente do fato de sua folha de 
pessoal ser de subcontratados. Para 
esse exemplo, foi imaginado que essa 
transformação não resulta em diminuição 
da folha e, em ambos os casos, há igual 
custo de produção. Como a realidade é 
bem mais perversa e os trabalhadores 
terceirizados ainda ganham menos, 
além dos ganhos tributários, a empresa 
B ainda poderá ter despesas menores, 
aumentando os seus ganhos.

O antigo Cofi ns, cobrado em cascata 
em toda a cadeia produtiva, tinha muitos 
problemas, pelo seu efeito cumulativo, 
mas ele acabava com as vantagens 
derivadas da terceirização. A produção 
verticalizada com menor número de 
intermediários pagava ao fi nal menos para 
essa contribuição sobre o faturamento. 
Para implementar de vez o fi m da 
cumulatividade é preciso encontrar 
mecanismos que valorizem e premiem a 

_______________________________________________________________________________________________
1 - Respectivamente, as Leis n.º 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003.
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contratação direta de trabalhadores.

A proposta original continha ainda 
uma previsão de noventena para o IVA-F, 
baseando-se na argumentação de que “a 
maior parte da receita do IVA-F provém 
das extintas contribuições para o PIS e 
Cofi ns, que estão sujeitas ao regime de 
noventena”. Como vimos, esse argumento 
de pouco valeu e essa previsão não 
sobreviveu na CCJ. Como essa restrição foi 
caracterizada como sendo de adequação 
aos princípios constitucionais, a questão 
não deverá ser restabelecida por meio de 
emendas.

O novo Imposto de Renda

Outra simplifi cação contida na 
proposta é a incorporação da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) ao 
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas 
(IRPJ), dois tributos que têm o lucro das 
empresas como base de cálculo. Como 
os ajustes dessa incorporação decorrem 
de mudanças infraconstitucionais na 
legislação do Imposto de Renda, a 
emenda apenas revoga a alínea “c” do 
inciso I do art. 195 da Constituição. O 
governo pretende cobrar adicionais do 
IRPJ diferenciados por setor econômico, 
tal qual é hoje com a CSLL. Com essa 
fi nalidade, é incluído o inciso III no § 2o 
do art. 153 da Constituição. 

Há pelo menos dois riscos envolvidos 
nessas mudanças. 

Ao pretender acumular as receitas 
do IRPJ e da CSLL num único imposto, 
estaríamos falando de uma alíquota alta 
que em 2007 arrecadou R$ 70 bilhões 
com IRPJ e R$ 34 bilhões com a CSLL. Para 
manter essa arrecadação teríamos que 
aumentar, em média, 50% as alíquotas 
das empresas para o IRPJ. Mesmo que 
essa nova alíquota não signifi que um 
aumento dos impostos pagos, aprovar a 
nova lei não será uma negociação fácil. A 
perspectiva é de que o lucro das empresas 
termine ainda menos tributado do que 
é hoje.

O segundo risco envolve a 
pretensão de instituir adicionais no IRPJ, 
diferenciados por setores da economia 
e reproduzindo os efeitos da CSLL. 
Essa diferenciação, impreterivelmente, 
terminará nos tribunais, com fortes 
possibilidades de insucesso. A 
diferenciação, atualmente, se justifi ca 
pela natureza da contribuição social. Em 
se tratando de impostos, prevalece a 
isonomia entre os setores econômicos. 
Sem a cobertura legitimadora da sua 
fi nalidade (como o tem a contribuição 
social), deve sair vitoriosa a tese de que, 
se o imposto é sobre o lucro, igual lucro, 
igual imposto.

Desoneração da Folha de salários

A PEC inclui medidas para 
desoneração da folha de pagamento das 
empresas. Primeiro, extingue o salário-
educação (hoje cobrado com alíquota 
de 2,5% sobre a folha de pagamento). 
A emenda assegura que uma parcela 
dos impostos continue vinculada a 
essas despesas e, para tal, segundo a 
mensagem, a alíquota do IVA-F, ao ser 
fi xada, seria majorada para incorporar 
essa receita. Isso demonstra que o 
governo pretende elevar ainda mais a 
tributação indireta sobre o consumo. 
Por que essa compensação não é feita 
no imposto de renda das empresas, 
tributando o lucro e as rendas de seus 
controladores e acionistas, em vez de 
penalizar indiretamente toda a sociedade 
e principalmente os que menos têm 
capacidade econômica?

Segundo, determina que a lei 
estabelecerá uma diminuição da 
contribuição patronal previdenciária 
sobre a folha de salários. A proposta não 
determina de quanto será a redução, mas 
nos termos da mensagem presidencial 
e das exposições governamentais 
pretende-se reduzir um ou dois pontos 
percentuais ao ano durante cinco anos. 
A proposta não estabelece qualquer 
mecanismo de compensação para essa 
desoneração. 

Se apoiar a desoneração da folha é 
importante para a defesa dos empregos, 
é preciso instituir compensações. Sem 
elas, há uma desoneração “das empresas”, 
e não “da folha”. Essa compensação seria 
facilmente instituída nos termos do § 9º 
do art. 195, da CF: 

“As contribuições sociais 
previstas no inciso I do caput deste 
artigo poderão ter alíquotas ou 
bases de cálculo diferenciadas, em 
razão da atividade econômica, da 
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utilização intensiva de mão-de-
obra, do porte da empresa ou da 
condição estrutural do mercado 
de trabalho. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 47, de 
2005)”

Foi inclusive para facilitar a 
desoneração da folha que a Constituição 
prevê a existência de alíquotas ou bases 
de cálculo diferenciadas para todas as 
contribuições sociais incidentes sobre o 
lucro, o faturamento e a folha de salários, 
seja pelo setor de atuação das empresas, 
pelo uso intensivo de mão-de-obra 
ou pelo porte da empresa e até pelas 
“condições estruturais do mercado de 
trabalho”. 

Como a emenda determina a 
extinção das contribuições sobre o lucro 
e o faturamento e a sua incorporação a 
impostos, a compensação dependerá 
ainda da possibilidade jurídica de 
praticar alíquotas diferenciadas com 
esses tributos. Como tem afi rmado o 
governo em audiências no Congresso 
Nacional, na prática o que deve ocorrer é 
a não compensação. 

Essa interpretação não é 
desfocada da proposta apresentada. 
A contribuição patronal é determinada 
pela lei ordinária, que fi xa o percentual 
de incidência sobre a folha da 
contribuição das empresas. A existência 
na CF de um dispositivo para determinar 
a redução dessas contribuições tem o 
claro propósito de afastar as restrições 
de renúncias de receitas e de ampliação 
de benefícios determinadas pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal. Surgem 
problemas vinculados à exigência 
de equilíbrio fi nanceiro e atuarial da 
previdência tão somente porque não 
se pensam em compensações. Um 
mandamento constitucional pela 
redução ultrapassaria todas essas 
restrições e tornaria desnecessária 

qualquer compensação.
Pontos importantes para o debate 

sobre a desoneração da folha envolvem, 
atualmente, o alcance dessa contribuição. 
Primeiro, ela representou, em 2007, R$ 
54,8 bilhões, cerca de 40% da receita 
total da Previdência Social. Como 
corresponde a uma alíquota de 20%, 
cada ponto percentual de diminuição da 
cota patronal representa R$ 2,7 bilhões 
a menos de receitas. Segundo, a imensa 
maioria das empresas é (ou pode ser) 
optante pelo sistema do Super Simples, 
quando a contribuição patronal incide 
sobre o faturamento das empresas. 
Portanto, medidas de desoneração 
sobre a folha terão efeito dirigido para 
as maiores empresas ou as de setores 
específi cos que estão impedidas de 
optarem pelo sistema simplifi cado, ou 
seja, ou estamos desonerando as grandes 
empresas de pagarem a previdência ou 
estamos falando de casos específi cos 
(como os da construção civil e alguns 
prestadores de serviços), em que a melhor 
solução pode estar em medidas pontuais.

A adoção de medidas de desoneração, 
além da compensação junto à 
Previdência, deveria estar acompanhada 
de enfrentamentos adicionais relativos 
a terceirizações e a outras formas 
de precarização que hoje impactam 
negativamente o mercado de trabalho e, 
por conseguinte, as contas do sistema. 

Adotadas na essência, tais medidas 
farão com que tenhamos em pouco 
tempo grandes justifi cativas para uma 
nova reforma previdenciária, devido às 
grandes difi culdades de manutenção do 
equilíbrio atuarial da Previdência Social.

A nova base de cálculo das repartições 
de recursos arrecadados pela União e 
das vinculações constitucionais

Hoje, na Constituição, há vários 
dispositivos determinando a repartição 

com Estados e Municípios de diversos 
tributos. Há outros fi xando a aplicação 
mínima de recursos em determinadas 
áreas de programação. A reforma, 
ao extinguir e incorporar tributos, 
impõe que sejam alteradas as regras de 
repartição e de vinculação hoje existentes.

A nova proposta de vinculações foi 
feita, segundo o governo, supondo-
se que, na regulamentação dos novos 
impostos, serão mantidas as respectivas 
receitas e, portanto, a reforma será neutra, 
do ponto de vista do total arrecadado, da 
repartição com Estados e Municípios e 
das diversas vinculações.

A seguir, apresentamos algumas das 
vinculações envolvidas nas mudanças 
contidas na PEC:

i)  Sobre a receita do IR (o 
IR terá os valores aumentados pela 
incorporação da CSLL), IPI e do IVA-F:

a. A Seguridade Social, em 
substituição à Cofi ns e à CSLL, 
receberá 38,8%;

b. A Seguridade Social, em 
substituição aos recursos do PIS/
Pasep, responsáveis pelo pagamento 
do seguro-desemprego e do abono 
salarial, receberá 60% de 6,7%;

c. O BNDES, em substituição aos 
40% do PIS/Pasep, receberá 40% de 
6,7%;
d. Uma lei complementar irá 
defi nir, em substituição aos recursos 
da Cide-Combustíveis, o percentual 
de recursos a ser destinado para 
subsídios a preços ou transporte 
de álcool combustível, gás 
natural e derivados de petróleo, 
o fi nanciamento de projetos 
ambientais relacionados com a 
indústria do petróleo e do gás, além 
do fi nanciamento de programas de 
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infra-estrutura de transportes – a 
proposta prevê a manutenção da 
repartição, hoje existente, desses 
recursos com Estados e Municípios,

e. Uma lei complementar irá 
defi nir, em substituição aos recursos 
do salário educação, o percentual 
de recursos a ser destinado para o 
fi nanciamento da educação básica 
– a proposta prevê a manutenção 
da repartição, hoje existente, desses 
recursos com Estados e Municípios,

ii)  Sobre a receita do IR, IPI, IVA-F, 
do Imposto sobre Grandes Fortunas 
(IGF) e de outros novos impostos 
a serem instituídos, deduzidas as 
vinculações descritas:

a. Para a repartição de receita no 
FPE, serão destinados 21,5%; 

b. Para a repartição de receita 
no FPM, serão destinados 22,5% e 
mais 1% a ser entregue no primeiro 
decêndio do mês de dezembro de 
cada ano;

iii)  O Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Regional, que 
está substituindo os fundos 
constitucionais regionais do 
Nordeste, Centro-Oeste e Norte, 
4,8%, a serem aplicados segundo 
diretrizes da Política Nacional 
de Desenvolvimento Regional, 
em áreas menos desenvolvidas 
do País, sendo 95% para aquelas 
regiões;
iv)  O percentual de 1,8% ao Fundo 
de Equalização de Receitas para 
entrega aos Estados e ao Distrito 
Federal e para compensação de 
perdas decorrentes da implantação 
do novo ICMS. Esses recursos são 
um terço maiores do que a parcela 
de 10% do IPI que era repartida 
aos Estados exportadores.

Diante da situação atual, há pelo 
menos duas modifi cações: a perda da 
CPMF e o aumento dos recursos do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Regional, que é 60% maior do que os 
recursos anteriormente destinados aos 
fundos regionais.

À exceção desses pontos, na 
mensagem que acompanha a proposta 
o governo afi rma que esses percentuais 
devolvem às diversas áreas as vinculações 
hoje existentes, tomando-se por base os 
dados de 2006. Essa afi rmação parte do 
pressuposto de que na regulamentação 
da reforma os novos tributos conseguirão 
arrecadar volumes de recursos iguais 
aos que antes eram arrecadados. A fi el 
verifi cação de perdas e ganhos fi cará para 
dois ou três anos depois de implementadas 
todas as novas leis e, mesmo assim, sujeitas 
a intercorrências judiciais.

O novo ICMS 

O novo ICMS, previsto na PEC, deixará 
de ser um imposto de competência de 
cada Estado e do DF para ser um tributo 
único, de competência conjunta dessas 
unidades, instituído por uma única lei 
complementar. Ao contrário do que 
ocorre hoje, a arrecadação pertencerá 
ao Estado de destino da mercadoria ou 
serviço. Apenas uma pequena parcela do 
imposto fi cará com o Estado de origem 
nas operações interestaduais. Com essas 
medidas, o governo pretende simplifi car 
a legislação existente e inviabilizar a 
chamada “guerra fi scal” entre os Estados.

Essa lei complementar vai determinar 
mecanismos de não-cumulatividade e 
abrir as exceções para compensações de 
créditos presumidos desse imposto. Vai 
ainda estabelecer uma alíquota padrão 
e previsão de algumas alíquotas para as 
exceções. O Senado irá disciplinar quais 
mercadorias e serviços serão submetidos a 
essas exceções. Haverá pequenas margens 

para que leis estaduais aumentem ou 
diminuam algumas alíquotas. Um órgão 
colegiado, formado por representantes 
dos Estados, irá regulamentar o novo 
imposto, disciplinar a autonomia residual 
dos Estados, dentre outras tarefas.

Quando um produto é produzido e 
consumido dentro dos limites do mesmo 
ente federativo, não faz diferença entre a 
cobrança na origem ou no destino. Mas, 
mesmo assim, as mudanças propostas 
geram uma grande desconfi ança 
para todos os Estados. Ao perderem a 
competência para legislar sobre o ICMS, 
entregam parte de sua autonomia 
federativa. Há muitas diferenças entre 
as estruturas produtivas e de consumo 
e entre as unidades da federação. Em 
muitas situações, as suas receitas estão 
centradas em poucos bens ou produtos. 
Perder a autonomia nesses casos pode 
signifi car problemas fi scais.

Nas operações interestaduais, em 
que consumo e origem não coincidem, 
as mudanças são signifi cativas. Inverte-
se a titularidade do crédito para o Estado 
consumidor. A proposta estabelece que, 
nesse caso, apenas uma parcela do imposto, 
equivalente à incidência de una alíquota de 
2%, fi cará com o Estado produtor. 

Nessas operações, pode ser 
estabelecida a hipótese de o Estado de 
origem cobrar todo o imposto, até mesmo 
por uma questão de viabilidade logística. 
Nessas situações, ele fi ca obrigado a 
transferir aos Estados destinatários dos 
bens e serviços o imposto que lhes é 
de direito, por meio de uma câmara de 
compensação. Fica estabelecida até a 
possibilidade de retenção de transferências 
constitucionais e voluntárias e até de 
intervenção federal para assegurar que 
os créditos sejam realmente repassados 
ao Estado de destino.

Diante de uma mudança radical como 
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a proposta, é fácil compreender o receio 
de diversos Estados: eles perdem grande 
parte de sua autonomia para legislar 
até mesmo sobre as situações em que 
não envolvem outros entes federativos, 
e inverte-se o direito de crédito nas 
demais situações. Para romper com 
essa insegurança, a emenda cria um 
Fundo de Equalização de Receitas 
(FER), composto com recursos federais, 
conforme detalhado na sessão anterior.

O novo ICMS também é repartido 
com os Municípios, mas a regra fi ca 
alterada. Hoje, eles recebem 25%, sendo 
que pelo menos três quartos desse total 
são distribuídos na proporção do valor 
adicionado em seus territórios, e o restante, 
nos termos de lei estadual. Pela reforma, 
esses três quartos serão distribuídos 
nos termos de lei complementar, 
acumulando inseguranças até mesmo 
para os Municípios (a emenda não altera 
os tributos municipais, mas há riscos 
envolvidos nos recursos que eles recebem 
de transferências da União e dos Estados). 

Para acelerar a implantação 
das mudanças, a proposta previa o 
afastamento temporário do princípio da 
anterioridade, que exige a aprovação do 
imposto no exercício anterior ao que está 
sendo cobrado. Essa possibilidade não 
sobreviveu, a exemplo de outros pontos, 
durante a tramitação na CCJ.

Alterar a proposta: proteger a 
Seguridade Social e incorporar medidas 
de justiça tributária

Em prol da simplifi cação tributária, a 
Seguridade Social não pode ser a vítima 
dessa nova reforma. É inadmissível que 
neste governo se perca a pluralidade 
das fontes de fi nanciamento, que se 

demonstraram instrumentos importantes 
para assegurar os recursos necessários 
destinados a garantir os benefícios, direitos 
e a prestação dos serviços públicos das 
áreas de saúde, previdência e assistência 
social. Ressalte-se que a capacidade 
fi nanceira da Seguridade e a existência 
de fontes próprias, que não podem 
ser disputadas por outros interesses 
orçamentários, foram armas importantes 
para que as entidades sindicais e entidades 
representativas dos segurados pudessem 
enfrentar mais uma rodada de reformas na 
Previdência Social.

Não é impossível atender à 
desejada simplifi cação sem agredir 
princípios importantes conquistados na 
Constituição de 1988.

Para tanto, não devemos alterar 
o art. 195 da Constituição Federal, 
pois ele, ao mesmo tempo em que 
identifi ca a pluralidade de fontes da 
Seguridade, materializa a existência de 
fontes próprias e específi cas para o seu 
orçamento; responsabiliza as empresas 
pelo pagamento dessas contribuições 
sociais e diferencia esses recursos, dando-
lhes mais importância do que aos demais 
recursos fi scais do Estado (materializada, 
por exemplo, na noventena e nas 
restrições expressas de anistia). 

Cabe aqui uma pergunta: é possível 
ainda assim simplifi car? 

Consideramos que sim. Basta que a 
contribuição social sobre o lucro incida 
sobre a mesma base de cálculo do 
Imposto de Renda. Ou seja, apurado o seu 
lucro, a empresa, mediante aplicação da 
respectiva alíquota, terá apurado o que 
deverá pagar de IR e apenas alterando 
a alíquota apura o que deve pagar de 

CSLL. Hoje as leis do IRPJ defi nem os 
procedimentos para calcular o lucro e o 
respectivo imposto a pagar. As empresas 
têm que recorrer a outros cálculos para 
apurar o que será tributado para fi ns da 
CSLL. Se houver essa mudança, adotando 
a mesma base, o esforço contábil será o 
mesmo do que se a empresa estivesse 
pagando um único tributo. Essa solução 
permitia manter em separado o Imposto 
de Renda e a contribuição social sobre 
o lucro, atendendo à simplifi cação 
demandada pelo governo e mantendo-
se as garantias para a Seguridade Social.

Igualmente, a contribuição sobre o 
faturamento poderia adotar a mesma 
base de cálculo do IVA-F.

Como se viu nas seções anteriores, 
além de desestruturar o fi nanciamento 
da Seguridade, a reforma tributária do 
governo incorre em muitos riscos. A perda 
da noventena foi a primeira. Hoje já está 
assentado juridicamente que instituições 
fi nanceiras podem pagar as contribuições 
sociais mediante alíquotas diferenciadas 
de todas as demais empresas. Isto não 
ocorre com o IRPJ (o determinante para 
calcular o imposto é o tamanho do lucro - 
a capacidade econômica do contribuinte 
- e não a sua atividade econômica, o porte 
da empresa, a utilização intensiva de 
mão-de-obra ou as condições estruturais 
do mercado de trabalho). Esses são, 
constitucionalmente, caracteres próprios 
das contribuições sociais (CF, art. 195, § 
9º). Para os impostos, a Constituição veda 
a instituição de tratamento desigual, 
proíbe distinção em razão da ocupação 
ou da função (CF, art. 150). Vale lembrar 
que os princípios da ordem tributária e as 
limitações do poder de tributar já foram 
entendidos pelo STF como integrantes 
das garantias individuais, impossíveis de 

_______________________________________________________________________________________________
2 -  “Uma Emenda Constitucional, emanada, portanto, de Constituinte derivada, incidindo em violação à Constituição originária, pode ser declarada inconstitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal, cuja função precípua é de guarda da Constituição (art. 102, I, “a”, da CF). 2. A EC nº 3, de 1993, que, no art. 2º autorizou a União a instituir o IPMF, incidiu 
em vício de inconstitucionalidade, ao dispor, no § 2º desse dispositivo, que, quanto a tal tributo, não se aplica “o art. 150, III, “b” e VI”, da Constituição, porque, desse modo, violou 
os seguintes princípios e normas imutáveis (somente eles, não outros)” ADI 939 / DF - Relator: Min. SYDNEY SANCHES.
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serem afrontados mesmo por emenda 
constitucional, como foi o caso do IPMF2.

Outra decorrência de não podermos 
diferenciar as empresas pelo seu ramo 
de atividade ou pelo uso intensivo de 
mão-de-obra é a impossibilidade de 
compensarmos qualquer processo de 
desoneração da folha de salários. Como 
a desoneração de um determinado 
segmento seria compensada por 
acréscimo num tributo sobre o 
faturamento ou o lucro, se haverá 
difi culdades jurídicas de se diferenciar as 
alíquotas?

A possibilidade de os diferentes 
segmentos da sociedade contribuírem 
diferentemente para a Seguridade é um 
grande avanço e não deve ser submetido 
ao risco de uma reinterpretação jurídica.

Uma proposta que simplifi ca, mas 
mantém o conteúdo do art. 195, foi 
apresentada à reforma tributária e está 
encabeçada pelas deputadas federais 
Jô Moraes e Rita Camata (EC nº 48). 
Essa proposta mantém as contribuições 
sociais sobre o faturamento e o lucro 
enquanto fonte específi ca do Orçamento 
da Seguridade Social, mas determina que 
essas contribuições sejam cobradas como 
uma alíquota adicional aos impostos 
sobre o valor adicionado e o IRPJ.

Várias outras emendas3 surgirão 
com o intuito claro de proteger os 
gastos sociais e fazer avançar a justiça 
tributária. 

Dentre as que estão noticiadas 
podem-se citar emendas com as 
seguintes fi nalidades (e com certeza 
outras propostas interessantes 
aparecerão dentre as dezenas de 
emendas que serão protocoladas para a 
tramitação na reforma): 

i) Rediscussão da Desvinculação 
de Recursos da União (DRU), com o 
fi m da sua incidência no cálculo dos 
recursos mínimos a serem aplicados 
na educação (proposta do Consed 
e da Undime). Há outras propostas 
para a sua alteração;

ii) Proibição da extinção do salário 
educação. (Undime); 

iii) Aumento gradativo dos recursos 
para educação. No caso da União 
subiria, em cinco anos, de 18% para 
23%; nos Estados e Municípios, de 
25% para 30%. (Consed);

iv) Implementar o controle social 
sobre o Fundo de Equalização de 
Receitas e o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Regional por 
meio de conselhos com participação 
da sociedade civil (Inesc);

v) Instituir a progressividade para 
todos os tributos (apresentada pela 
deputada Luiza Erundina);

vi) Criação da Contribuição sobre 
Grandes Fortunas com destinação 
para a Seguridade Social (deputada 
Luiza Erundina). 

É a organização social e a pressão 
sobre governo, partidos e parlamentares, 
aproveitando-se inclusive do ano 
eleitoral, que podem proporcionar algum 
avanço para o nosso sistema tributário.

Como foi dito, no dia 15 de maio 
de 2008 o IPEA lançou um importante 
estudo demonstrando as injustiças 
e a regressividade do nosso modelo 
tributário4. O trabalho apresenta uma 
realidade de iniqüidades e os desafi os 
a enfrentar e faz um acompanhamento 

desde a queda da participação dos salários 
na renda nacional (foi de 56,6% em 1959/60 
para 39,1% em 2005) até o impacto 
dos diversos tributos na distribuição da 
renda. Sobre esse aspecto é ressaltado 
como a contribuição previdenciária e as 
respectivas transferências se destacam 
pelo seu efeito combinado altamente 
distributivo. Mesmo o IRPF, que no Brasil 
é pouco progressivo e penaliza a renda 
do trabalho frente as rendas do capital, 
cumpre ainda um papel importante, ao 
contrário dos impostos indiretos.

Analisando os efeitos da tributação 
nos diferentes decis de renda, o estudo, 
tomando por base dados do IBGE sobre 
orçamentos familiares de 2003, conclui que 
os 10% mais pobres da nossa sociedade 
perdem 32,8% de sua renda com o 
pagamento de tributos. A tributação sobre 
os extremamente mais pobres chega a 
alcançar 44% da renda. Um verdadeiro 
confi sco. Os 10% mais ricos, ao contrário, 
entregam apenas 22,7% de suas rendas ao 
Estado. Esse efeito perverso é provocado 
pela tributação indireta, que consome 
para os mais pobres 29,1% da renda e, 
para os mais ricos, apenas 10,7%. Por sua 
vez, progressividade dos tributos diretos 
(3,7% para os mais pobres e 12,0% para os 
mais ricos) está muito longe de conseguir 
alcançar a desproporção patrimonial 
desses segmentos. No Brasil, os 10% mais 
ricos possuem fortunas que superam 
o tamanho do PIB nacional, o que lhes 
permite concentrar 75% da renda.

Portanto, não é sem razão que se 
apontam para as enormes tarefas a serem 
realizadas neste momento de reforma 
tributária. As iniqüidades e os desafi os a 
enfrentar são muitos e se contrapõem a 
prestigiosos interesses que construíram 
e mantêm as desigualdades e a 
concentração de renda em nosso país.

_______________________________________________________________________________________________
3 - Toda a tramitação da reforma tributária, inclusive as emendas a ela apresentadas, pode ser vista em www2.camara.gov.br/proposicoes. E a agenda da Comissão Especial que 
analisa o mérito da reforma, a pauta e o resultado de suas reuniões, podem ser acessados em www2.camara.gov.br/comissoes/temporarias53/especial/pec03107
4 - Infelizmente a íntegra do estudo ainda não estava disponível, mas os interessados podem encontrar informações sobre o trabalho em www.ipea.gov.br.
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|   ASSESSORIA ECONÔMICA

Analisando-se a movimentação 
fi nanceira da Previdência Social – Fluxo 
de Caixa do INSS – do 1º quadrimestre de 
2008, verifi ca-se que a Receita Total, que 
engloba todas as rubricas relativas aos 
recebimentos de caixa, teve crescimento 
nominal de 12,3% e real1 de 6,7%, saltando 
de R$ 69,58 bilhões em 2007, para R$ 78,12 
bilhões em 2008, comparados períodos 
equivalentes.

As Receitas Previdenciárias Próprias 
(Recebimentos Próprios) atingiram, 
nos quatro primeiros meses do ano, o 
equivalente a R$ 53,73 bilhões. Deduzidas 
as Transferências a Terceiros, iguais a R$ 
5,82 bilhões, apuram-se Receitas Próprias 
Líquidas equivalentes a R$ 47,91 bilhões. Se 
comparadas a 2007, quando o valor líquido 
totalizou R$ 45,38 bilhões, o crescimento 
nominal foi de 16,7% e o real de 10,9%.

A Arrecadação Bancária, rubrica mais 
expressiva das Receitas Previdenciárias 
Próprias, teve incremento nominal de 18,8% 
e real de 12,9%. Em valores monetários 
correntes, passou de R$ 41,94 bilhões no 1º 
quadrimestre de 2007, para R$ 49,84 bilhões 
em 2008. A partir de agosto de 2007, foi 
incluída na Arrecadação Bancária a rubrica 
Simples Nacional. Em contrapartida, houve 
diminuição da Arrecadação do Simples. O 

Simples Nacional é um regime tributário 
diferenciado, simplifi cado, 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.

O Simples Nacional 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). 

Já os recursos provenientes do 
Orçamento da Seguridade Social 
(Transferências da União), totalizaram 
no acumulado do 1º quadrimestre de 
2008 o equivalente a R$ 12,84 bilhões, 
representando uma diminuição nominal 
de –46,3% e real de –49,0% em relação 
ao mesmo período de 2007, quando 

perfi zeram R$ 23,91 bilhões.

A COFINS/LOAS, rubrica que suporta 
o pagamento de benefícios pelo INSS, 
representou, em 2008, cerca de 42,10% do 
total repassado pelo Ministério da Fazenda. 
Em valores nominais houve incremento 
de 58,3% em relação ao total de 2007. Já 
em valores reais, considerando a infl ação 
vigente no período, houve um aumento de 
50,4%. Em valores monetários, comparando 
os quatro primeiros meses de 2007 aos de 
2008, o salto foi de R$ 3,42 bilhões em 2007 
para R$ 5,41 bilhões em 2008.

Sob a ótica das Despesas Totais 
(Pagamentos), o acumulado de janeiro a 
abril de 2008 foi de R$ 73,85 bilhões, o que 
expressa um aumento nominal de 5,45% 
e um crescimento real de 0,2%, haja vista 
que em 2007, no mesmo período, o total 
foi de R$ 70,03 bilhões.

A diferença entre as Receitas Próprias 
Líquidas  do INSS e o Total de Benefícios 
do RGPS foi de R$ 12,54 bilhões negativos 
no acumulado de janeiro a abril de 2008. O 
saldo teve variação real negativa de 15,2%, 
já que no mesmo período de 2007 somou 
R$ 14,78 bilhões negativos em termos reais. 
É importante ressaltar que esse resultado 
não computa nenhuma outra receita do 
orçamento da Seguridade Social, o qual se 
mantém superavitário.

A Receita Previdenciária segue 
apresentando resultados satisfatórios, 
principalmente devido ao aumento 
das ocupações formais (novos postos 
e outros formalizados). Caso haja uma 
crescente continuidade do processo de 
formalização, não apenas a arrecadação 
previdenciária, mas todas as atividades 
relacionadas à tributação serão impactadas 
positivamente.

_______________________________________________________________________________________________
1 - Os valores reais foram atualizados mensalmente pelo INPC a preços de abril de 2008.

arrecadação Bancária
tem crescimento real de 13% no acumulado do 1º quadrimestre de 2008

30   |   Revista de Seguridade Social - julho/setembro - 2008



Revista de Seguridade Social - julho/setembro - 2008   |   31



32   |   Revista de Seguridade Social - julho/setembro - 2008

|   MATÉRIA

32   |   Revista de Seguridade Social - julho/setembro - 2008

Adriana de Araújo, 
psicóloga e hipnoterapeuta ericksoniana

Adriana de Araújo, 

síndrome de Burnout: 
uma doença do trabalho

ão há dados sobre a 

incidência da Síndrome de 

Burnout no Brasil, mas os 

consultórios médicos e psicológicos 

registram um constante aumento 

do número de pacientes com relatos 

de sintomas típicos da Síndrome. 

O problema foi identifi cado em 

1974, nos Estados Unidos, pelo 

pesquisador Freunderberger, a 

partir da observação de desgaste 

no humor e na motivação de 

profi ssionais de saúde com os quais 

trabalhava. 

O termo síndrome de Burnout 

resultou da junção de burn (queima) 

e out (exterior), caracterizando 

um tipo de estresse ocupacional, 

durante o qual a pessoa consome-

se física e emocionalmente, 

resultando em exaustão e em 

um comportamento agressivo e 

irritadiço. Boa parte dos sintomas 

também é comum em casos de 

estresse convencional, mas com o 

acréscimo da desumanização, que 

se mostra por atitudes negativas 

e grosseiras em relação às pessoas 

atendidas no ambiente profi ssional 

e que por vezes se estende também 

aos colegas, amigos e familiares.

É bom observar que o problema 

é sempre relativo ao mundo do 

trabalho, e ressaltar que a doença 

atinge pessoas sem antecedentes 

psicopatológicos. A Síndrome afeta 

especialmente aqueles profi ssionais 

obrigados a manter contato próximo 

com outros indivíduos e dos quais 

se espera uma atitude, no mínimo, 

solidária com a causa alheia. É o 

caso de médicos, enfermeiros, 

|   IDÉIAS E DEBATES
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psicólogos, professores, policiais. 

Recentemente, a categoria dos 

funcionários de companhias aéreas 

inseriu-se entre aquelas de alto 

risco para desenvolver a Síndrome, 

devido às pressões intensas e ao 

desgaste vivido durante a crise dos 

atrasos nos horários dos vôos.

Veja a lista completa das áreas 

mais estressantes: Tecnologia da 

Informação; Medicina; Engenharia; 

Vendas e Marketing; Educação; 

Finanças; Recursos Humanos; 

Operações; Produção; Religião. 

(FONTE: Consultoria SWNS, 2006.)

Apesar da associação do 

distúrbio com o perfi l de 

trabalhadores já mencionados, ele 

pode afetar executivos e donas-

de-casa também. Em comum, os 

candidatos à Síndrome apresentam 

uma personalidade com maior 

risco para desenvolver Burnout. Ou 

seja, são pessoas excessivamente 

críticas, muito exigentes consigo 

mesmas e com os outros e que têm 

maior difi culdade para lidar com 

situações difíceis.

Destacamos algumas das 

características individuais que 

podem incentivar o estabelecimento 

da Síndrome: idealismo elevado, 

excesso de dedicação, alta 

motivação, perfeccionismo, rigidez. 

Em geral, são indivíduos que gostam 

e se envolvem com o que fazem, 

não medindo esforços para atingir 

seus próprios objetivos e os da 

instituição em que atuam. De certa 

forma, é tudo o que as organizações 

esperam de um bom profi ssional. 

Ou seja, os ambientes corporativos 

estimulam, de alguma maneira, esse 

tipo de comportamento entre os 

profi ssionais, criando condições que 

podem predispor ao adoecimento 

e, na seqüência direta, em licenças 

médicas e eventuais afastamentos 

por longos períodos.

Principais características da 

Síndrome de Burnout:

sintomas emocionais: 

avaliação negativa do desempenho 

profi ssional, esgotamento, fracasso, 

impotência, baixa auto-estima.

Manifestações físicas ou 

transtornos psicossomáticos: 

fadiga crônica, dores de cabeça, 

insônia, úlceras digestivas, 

hipertensão arterial, taquicardia, 

arritmias, perda de peso, dores 

musculares e de coluna, alergias, 

lapsos de memória.

alterações comportamentais: 

maior consumo de café, álcool 

e remédios, faltas no trabalho, 

baixo rendimento pessoal, 

cinismo, impaciência, sentimento 

de onipotência e também de 

impotência, incapacidade de 

concentração, depressão, baixa 

tolerância à frustração, ímpeto 

de abandonar o trabalho, 

comportamento paranóico 

(tentativa de suicídio) e/ou 

agressividade.

É preciso deixar claro que a 

Síndrome de Burnout não deve 

ser confundida com estresse ou 

depressão. No primeiro caso, 

o aparecimento dos sintomas 

psicossomáticos (dores de cabeça, 

insônia, gastrite, diarréia, alterações 

menstruais) sugere muito mais 

um estresse ocupacional crônico, 

algo que os estudiosos do assunto 

defi nem com tentativa de adaptação 

a uma situação claramente 

desconfortável no trabalho.

Em relação à depressão, 

chegou-se a cogitar uma 

sobreposição entre Burnout e 

depressão; no entanto, tratam-

se de conceitos distintos. O que 

ambos têm em comum é a disforia, 

o desânimo. Todavia, avaliando-

se as manifestações clínicas, 

encontramos nos depressivos 

uma maior submissão à letargia 

e a prevalência aos sentimentos 

de culpa e derrota, enquanto nas 

pessoas com Burnout são mais 
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marcantes o desapontamento e a 

tristeza. A pessoa que vivencia o 

Burnout identifi ca o trabalho como 

desencadeante deste processo.

atenção ao ritmo de trabalho: 

Na realidade, o ritmo acelerado e 

as tensões no trabalho existentes 

atualmente, por si só, não 

desencadeiam a Síndrome. O 

desgaste com rotinas extenuantes, 

horas extras e cobranças de chefi as 

constituem a regra quando o 

assunto é trabalho nos dias de 

hoje. 

O ambiente de trabalho e 

as condições organizacionais 

são fundamentais para que a 

Síndrome se desenvolva, mas a 

sua manifestação depende muito 

mais da reação individual de cada 

pessoa frente aos problemas que 

surgem na rotina profi ssional. 

A sensação de inadequação na 

empresa e o sofrimento psíquico 

intenso desembocam geralmente 

nos sintomas físicos, quando não dá 

mais para disfarçar a insatisfação, 

porque ela afetou a saúde. 

O tratamento da Síndrome 

de Burnout é essencialmente 

psicoterapêutico. Mas, em alguns 

casos, pode-se lançar mão de 

medicamentos como os ansiolíticos 

ou antidepressivos para atenuar a 

ansiedade e a tensão, sendo sempre 

necessária a avaliação e, no caso 

medicamentoso, a prescrição feita 

por um médico especialista. No 

processo psicoterapêutico, além do 

enfoque individual para o alívio das 

difi culdades sentidas, é necessária a 

refl exão e um redimensionamento 

das atitudes relativas à atividade 

profi ssional, objetivos de vida e 

cuidados com a auto-estima e com 

sentimentos mais profundos de 

aceitação.

O mercado fi nanceiro - No 

mercado fi nanceiro, ansiedade 

e agitação são ingredientes do 

trabalho. Mas, em excesso, estes 

componentes podem provocar 

insônia, variação de peso, exaustão 

e falhas de memória - motivos que 

têm levado essa categoria a procurar 

ajuda médica e psicológica. Os 

profi ssionais do mercado fi nanceiro 

têm metas muito apertadas, 

que exigem grande esforço do 

indivíduo.

O aumento de pacientes 

vindos do mercado financeiro 

nos consultórios médicos e 

psicológicos é fruto do próprio 

crescimento do mercado de 

capitais brasileiro, com maior 

volume de negócios e mais pessoas 

atuando em bancos, corretoras e 

gestoras de recursos. 

 O problema surge com mais 

freqüência entre os novatos neste 

setor, que começam a atuar sem a 

devida preparação e sem o pleno 

conhecimento dos mecanismos 

do mercado de ações. Os mais 

antigos na profi ssão estão mais 

preparados para lidar com a 

pressão psicológica da atividade 

que exercem. A demanda é maior 

em momentos de crise no mercado 

de capitais. Para esses profi ssionais, 

a terapia serve para mostrar que 

o universo fi nanceiro não condiz 

com a realidade fora dele. Através 

de refl exões, mostramos que o 

cotidiano não funciona assim, que 

sem saúde física e mental não se 

pode fazer nada. 

Hora de parar - No decreto 

N° 3048/99 que regulamenta a 

Previdência Social, o grupo V da 

Classificação Internacional de 

Doenças (CID) 10 menciona no 

inciso XII a “Síndrome de Burnout, 

“Síndrome do Esgotamento 

Profissional”, também identificada 

como “Sensação de Estar Acabado”. 

O profissional tem direito a 

afastar-se uma vez que tenha 

sido diagnosticada a Síndrome. 

É preciso que as empresas se 

conscientizem da urgência de 

reavaliar a cultura de exigir dos 

funcionários metas, às vezes, 

impossíveis para um ser humano.
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