
C M Y K
CMYK

CORREIO BRAZILIENSE • Brasília, segunda-feira, 22 de maio de 2017 • Opinião • 11

»NELSONMUSSOLINI
Presidente executivo do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo (Sindusfarma) e membro titular do Conselho Nacional de Saúde

Ainda a carga tributária

É
crescente o sentimento de estarmos cami-
nhando para um esvaziamento político, de
rareamento de candidatos viáveis para 2018
e fragilidade da governabilidade. Novos no-

mes não garantem a tão necessária nova política,
ou a reconstrução do país. Mas não sairemos do
lugar se continuarmos fazendo as mesmas coisas
com as mesmas pessoas.

É difícil imaginar que as lideranças políticas que
estão no comando há décadas sejam capazes de
agir de modo diferente, de promover políticas pú-
blicas para a instituição de uma democracia parti-
cipativa, um Estado empreendedor ou um gover-
no digital. Na contramão de mais abertura e trans-
parência, há a tentativa de construir muros na re-
forma política em discussão no Congresso Nacio-
nal que impeçam a participação da nova geração,
com a defesa de cláusulas de barreira que privile-
giam os grupos atuais e o voto em lista fechada.

Como em outras áreas, a inovação começa na
periferia do sistema, cresce e amadurece em dire-
ção ao centro. No caso, ao centro do poder. Já é
possível ver movimentações crescentes da juven-
tude brasileira que quer pensar o país e participar
da política. São estudantes do ensino médio, ati-
vistas, empreendedores sociais, lideranças em
áreas como segurança pública, meio ambiente,
educação de 20, 30, 40 anos. A maioria está do la-
do de fora dos partidos políticos e tem dificuldade
para se inserir na lógica partidária atual, uma vez
que a governança é mal-implementada (por isso,
movimentos a favor das prévias, como o Quero
Prévias) e há pouco diálogo interno para a cons-
trução de princípios, diretrizes e projetos (por isso
,movimentos que buscam ampliar o diálogo e re-
jeitam as polarizações paralisantes, como o #Vem-
PraRoda). Alguns nomes da renovação querem
entrar na política nacional, mas como candidatos
independentes (como os da Bancada Ativista),
porque não se sentem representados pelos parti-
dos, e outros estão se articulando para estabelecer
novas estratégias de entrada coletiva na política,
partidária ou não, como o Agora! e o Acredito.

Diferentemente dos movimentos juvenis dos
anos 60 e 70, que tinham outros desafios e uma
agenda muito mais focalizada — notadamente na
luta contra a ditadura —, os de hoje têm agendas
mais difusas, o que pode significar maior relevân-
cia ou risco de irrelevância. Pretendem refundar a
política nacional sobre uma nova base ética, para
a construção de um país com menos desigualda-
de social e econômica, ambientalmente mais sus-
tentável, com menos violência e mais tolerância.
Um Brasil que defina seu projeto de desenvolvi-
mento sabendo valorizar a diversidade, a alegria,
as manifestações de fé, os biomas e a cultura de
sua gente. Um país que invista em seu povo e este-
ja aberto à maior participação de todos.

Ainda não há como saber para onde vão esses
movimentos. Podemos supor que alguns vão
crescer e outros, se fundir, desaparecer, ressurgir
em outros tempos e espaços. Mas é possível afir-
mar que muitas pessoas envolvidas na agenda ini-
cial deles em breve estarão ocupando as mais altas
posições de decisão do nosso país. É possível tam-
bém arriscarmos dizer que teremos um pouco
mais de renovação nas eleições de 2018 e muito
mais nas de 2022. Não podemos entrar na terceira

década do século 21 com as mesmas lideranças
da metade do século passado. A renovação é im-
perativa e o revigoramento das instituições de-
mocráticas, uma necessidade. O pior que pode
nos acontecer é não aproveitarmos este momen-
to de crises múltiplas — ética, econômica, políti-
ca — para criar novo projeto de nação, com reno-
vadas e fortalecidas formas de atuação, tanto go-
vernamentais quanto da sociedade civil. Um pro-
jeto de nação que corrija o maior erro do nosso
passado — o descaso com a base de um país que
pretende ter desenvolvimento econômico e so-
cial sustentável: o compromisso com educação
básica pública de qualidade para todos.

Além de abertura para que a geração mais jo-
vem ocupe espaços no Executivo e no Legislativo
e construa um novo Brasil, é igualmente impor-
tante termos uma sociedade civil fortalecida, que
saiba debater entre si, formular posições que vão
além dos consensos rasos e tenha agendas de in-
cidência com os governos. Ainda há poucos gru-
pos organizados assim. São movimentos políticos
— pois, ainda que não partidários, participam
ativamente nas decisões de políticas públicas —
como Nova Democracia, Todos Pela Educação
(TPE), Campanha Nacional pelo Direito à Educa-
ção, Ceipe, Rede Nacional da Primeira Infância,
Igarapé, Sou da Paz, Nossa São Paulo e Meu Rio.

Além deles, também são fundamentais as organi-
zações sociais que estão surgindo com modelos
inovadores e comandadas por jovens lideranças,
que visam a apoiar a melhora da gestão pública e
preparar agentes públicos, como Vetor, Ensina,
MGov, Tellus e Datapedia.

Assim começamos a construir outra relação
entre a sociedade e os governos, muito mais co-
nectada, participativa, transparente e aberta. São
grupos que podem fazer o que fazem porque ge-
rações anteriores lutaram contra a ditadura e pela
democracia, iniciaram um terceiro setor mais
profissionalizado no Brasil e deram espaço para a
juventude atuar. O mesmo precisa ser feito na es-
fera governamental. Ainda somos poucos. As
condições para a participação efetiva de todos
são desiguais, pari passu com as desigualdades
sociais, econômicas e educacionais, que, na
maioria das vezes, se sobrepõem.

A construção de um espaço democrático qua-
lificado na sociedade civil — uma democracia re-
al e amadurecida —, que supere as polarizações
superficiais, é condição essencial para a renova-
ção das práticas e lideranças públicas, para alcan-
çarmos novo patamar de desenvolvimento, para
termos um país que reflita as aspirações de sua
população, não projetos de poder personalistas,
que têm como fim o poder em si mesmo.
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H
á anos, pesquisadores e o Ministério
Público alertam para o risco de racio-
namentodeáguanacapitaldaRepúbli-
ca. Ele chegou ainda durante as chuvas

e, apenas em abril, em alguns pontos do DF, a
média de pluviosidade foi 80% menor que no
ano passado. Podemos fazer algo a respeito.
Será captada, emergencialmente, água do La-
go Paranoá; além dessa, Brasília futuramente
terá disponíveis águas vindas da represa Co-
rumbá IV, em Goiás. Essas águas são necessá-
rias, porém vindas de longe e com alto custo
de tratamento, dificilmente serão uma solu-
ção sustentável no longo prazo. Por quê?
Grandes represas são vulneráveis às mudan-
ças climáticas, como comprova a situação das
barragens de Santa Maria e do Descoberto.

Sabemos que, após Corumbá IV, não have-
rá onde buscar mais água, ainda mais longe,
para abastecer a população de Brasília e os 60
mil migrantes que chegam à capital ano após
ano. É preciso repensar esse modelo, pois a
conta não fecha. Mas existem opções.

O Lago Norte iniciou, em 2015, o Projeto
Águas, um processo de gestão territorial
compartilhada na Serrinha do Paranoá, a
moldura verde em torno da Torre de TV Digi-
tal, e de Brasília. O trabalho envolveu acade-
mia, governo, sociedade, empresas públicas,
conselhos e movimentos que se juntaram
para pensar o futuro dessa região, onde nas-
cem nove córregos que alimentam de água
pura o Lago Paranoá.

Aplicamos mais de 800 questionários e
mapeamos as nascentes da região de forma
participativa, promovendo um salto de 14
nascentes, oficialmente reconhecidas, para
um total de 104 — agora protegidas por lei.
Paralelamente, criamos o Viveiro Comuni-
tário do Lago Norte, a fim de recuperar as
nascentes e promover educação ambiental,
distribuindo gratuitamente 50 mil mudas
de árvores e plantando outras 14 mil mudas
em matas ciliares, sempre em mutirões
com comunidade.

Há algo de muito profundo que acontece
quando as pessoas tomam para si a responsa-
bilidade pelo espaço público e por seus recur-
sos naturais. A partir do Projeto Águas, cria-
ram-se institutos, projetos foram captados e
redes foram consolidadas na sociedade, arti-
culando-se de maneira autônoma, empode-
radas pela estruturação dos conselhos previs-
tos em lei, com apoio da Administração Regi-
onal do Lago Norte.

Da Universidade de Brasília, vieram pes-
quisadores com projetos de urbanismo sus-
tentável; grupos voluntários educam, semei-
am e plantam com escolas todas as semanas
no Viveiro Comunitário e, com apoio de par-
ceiros privados, em um ano, o turismo local
terá ecotrilhas esportivas, novas feiras de ali-
mentos orgânicos e as escolas públicas e pri-
vadas terão projetos de educação ambiental.
Tudo em decorrência do planejamento parti-
cipativo do Projeto Águas.

A arborização de um santuário da Igreja
Católica é coordenado pela Campanha da
Fraternidade, e o Projeto Carbono Zero reflo-
resta conosco a Academia Nacional da Polícia
Federal, recuperando as áreas de recarga dos
aquíferos que abastecem o Lago Paranoá. A
articulação e execução do projeto é coordena-
da com o Conselho de Desenvolvimento Ru-
ral, a Embrapa e o Instituto Oca do Sol.

As tecnologias sociais de mapeamento
participativo e recuperação de nascentes de-
senvolvidas pelo Projeto Águas são replicáveis
com eficiência e baixo custo em todas as baci-
as hidrográficas do Distrito Federal, seguindo
o exemplo dos 29 municípios ao redor de Itai-
pu, no Projeto Cultivando Água Boa. Bons
exemplos existem, e é preciso ressaltar que a
gestão das águas envolve mudanças de com-
portamento e preservação do meio ambiente,
indo muito além de construir novas represas.
Elas são vitais no presente, mas não são uma
solução viável em longo prazo, pois, depois de
Corumbá IV, não haverá novas áreas passíveis
de construí-las, e Brasília seguirá crescendo. É
preciso fazer a conta fechar.

Precisamos cultivar água em longo prazo,
com metodologias de gestão localizada que
envolvam a sociedade, focando em manter vi-
vas as áreas de recarga de aquíferos dentro da
cidade e no meio rural, garantindo a permea-
bilidade do solo na cidade já estabelecida,
mas sobretudo nos novos projetos de expan-
são urbana. Como a degradação ambiental do
passado é sentida agora, o resultado da recu-
peração ambiental de hoje será sentido ape-
nas no longo prazo, por isso, é preciso iniciar
já aquilo que deveria ter sido feito há pelo me-
nos 15 anos.

Além de todos os desafios a vencer, Brasília
tem soluções para implementar em todo seu
território e apresentar ao mundo em 2018,
quando sediará o Fórum Mundial das Águas.
É necessário trazer à sociedade a responsabi-
lidade de cobrar e de construir, lado a lado, as
políticas ambientais com o governo, sob o ris-
co de não estarmos à altura do desafio. Gover-
nos passam, e o maior legado que podemos
deixar, além do bom trabalho, é uma socieda-
de que se aproprie dos rumos de sua cidade, e
garanta a continuidade dos bons projetos.

N
o início de 2017, a carga tributária média
incidente sobre os medicamentos no Bra-
sil chegou a 31,3% do preço final ao con-
sumidor, depois que Ceará, Piauí e Paraná

elevaram as alíquotas de ICMS — que representa
mais de metade da tributação total. O cálculo é do
Sindusfarma, que atualizou o estudo original rea-
lizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e
Tributação. Os três principais tributos incidentes
sobre os medicamentos são ICMS, Cofins e Con-
tribuição Previdenciária (INSS). Além desses, são
cobrados outros tributos, como PIS, Imposto de
Renda, tributos sobre o patrimônio (como IPTU e
IPVA), taxas federais, estaduais e municipais, tri-
butos financeiros (IOF), tarifas de importação etc.

A situação já foi pior. Na última década, a carga
tributária dos medicamentos no país registrou até
uma pequena queda. Em 2006, era de 35,07%. Com
o fim da CPMF, em 2008, ficou em 33,9%. Por volta
de 2010 e até 2015, alguns estados reduziram o
ICMS, o que levou o índice para 30,6%. Mas, em
2016, a carga tributária média dos medicamentos
no Brasil voltou a subir, para 31,2%, devido à eleva-
ção das alíquotas de ICMS em 13 estados e à dimi-
nuição da alíquota de ICMS dos medicamentos ge-
néricos no estado de São Paulo.No contexto global,
a carga tributária dos medicamentos continua uma
das maiores do mundo. Sem o Brasil, a média mun-

dial é 6,3%, sendo que muitos países não cobram
imposto nenhum. Mesmo na comparação com o
segundo colocado (Argentina), a diferença é enor-
me: mais de 10 pontos percentuais. Portanto, é pre-
ciso reafirmar e destacar, mais uma vez, o que o Sin-
dusfarma vem afirmando há anos, a saber: O peso
dos impostos, taxas e contribuições cobrados das
empresas e dos cidadãos é absurdamente alto, no-
tadamente o que recai sobre a produção e a venda
dos produtos farmacêuticos.

Além disso, há flagrante incoerência tributária
na cobrança de impostos de medicamentos, quan-
do comparada à de outros bens essenciais. O con-
sumidor paga mais imposto em medicamentos do
que em alimentos, como leite (12,6%), arroz e fei-
jão (15,3%) e carnes (17,5%) e itens não básicos, co-
mo joias (20,2%), aviões e embarcações (28,3%) e
flores (17,7%). No caso dos medicamentos veteri-
nários (13,1%), a tributação equivale a menos da
metade da dos medicamentos de uso humano.
Mas o nó tributário que amarra a indústria farma-
cêutica, assim como os demais segmentos produ-
tivos, é muito mais intrincado. Confunde-se tam-
bém com a burocracia, com o tempo gasto pelas
empresas com a escrituração fiscal.

Segundo o recente estudo Paying Taxes 2017,
elaborado pela consultoria PricewaterhouseCoo-
pers (PwC) e a International Finance Corporation

(IFC), do Banco Mundial, o Brasil é o país que mais
tempo consome no cumprimento das obrigações
tributárias (2.038 horas) em um ranking de 190
economias classificadas de acordo com a facilida-
de relativa de pagamento de impostos, quantidade
de impostos pagos e número de horas gastas para
cumprir os procedimentos burocráticos. Por
exemplo, nos Estados Unidos, que possui um im-
posto a mais que o Brasil, gastam-se 175 horas an-
uais para o cumprimento dos procedimentos bu-
rocráticos; na Argentina, nosso parceiro no Merco-
sul, são consumidas 359 horas. O único aspecto
positivo no estudo referente ao Brasil indica que,
entre 2014 e 2015, caiu de 2.600 para 2.038 horas o
tempo gasto para cumprir os procedimentos tri-
butários. Menos mal, mas, ainda assim, outra jabu-
ticaba absurda. Como se constata, o ambiente fis-
cal do país para o setor farmacêutico (e toda a so-
ciedade) segue bastante adverso. E esse quadro só
será alterado em profundidade quando for feita
uma reforma tributária geral e inteligente. Por en-
quanto, e diante da falta de verbas e dos problemas
crônicos de atendimento na área da saúde, a redu-
ção da carga tributária dos medicamentos é saída
simples e rápida para baratear o produto e ampliar
o acesso a bens que contribuem de forma decisiva
para melhorar a saúde e a qualidade de vida da po-
pulação brasileira.


