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Concessão a caminhoneiros
pode custar R$ 21 bilhões

Valor equivale a quase duas
vezes o previsto com privatização
da Eletrobras

Mariana Carneiro e Julio Wiziack

A crise do governo com os
caminhoneiros pode terminar com
uma conta de ao menos R$ 21
bilhões para o contribuinte neste
ano.

Embora bilionária —equivalente
a quase duas vezes o ganho previsto
com a privatização da Eletrobras, de
R$ 12 bilhões—, a cifra
desconsidera reduções nas
arrecadações estaduais, diminuídas
por consequência da redução do
preço do diesel cobrado nas
bombas.

Em meio à pressão provocada
pelo desabastecimento e pelo
bloqueio de rodovias, o governo
aceitou zerar a cobrança da Cide
(Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico) sobre o diesel,
o que deverá resultar em perda de
R$ 2,5 bilhões neste ano.

O presidente da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM-R1), no
entanto, patrocinou projeto que
aumenta a concessão à categoria.
Foi aprovado na Câmara projeto
que zera também a cobrança dos

tributos federais PIS e Cofins sobre
o combustível que abastece os
caminhões. Comisso, a conta pode
subir para R$ 10 bilhões.

A equipe econômica de Temer
resiste, e o núcleo político governista
tenta mudar o projeto no Senado.
Segundo o Ministério da Fazenda,
não há como cobrir o buraco.

Maia, no entanto, vem usando
como defesa os reforços que o caixa
da União terá neste ano. Só com o
aumento de royalties e de
participações especiais (decorrentes
da alta do petróleo), o governo
arrecadou R$ 5,1 bilhões amais de
janeiro a abril.

Reservadamente, o congressista
tem dito que o governo tem uma folga
de R$ 20 bilhões no Orçamento. O
governo prevê fechar o ano com um
déficit de R$ 159 bilhões.

Em outra frente, o governo já
aceitou cobrir eventuais perdas da
Petrobras com o reajuste mensal—
e não mais diário — do preço do
diesel. A previsão oficial é que a
conta poderá chegar a R$ 4,9 bilhões
até o fim do ano, mas o valor
definitivo depende da variação do
preço do petróleo e do dólar.
Quanto mais altos, mais caro sairá
para o Tesouro.

“Os subsídios não saem de graça,
a sociedade inteira vai pagar pelo
aumento do petróleo”, afirma o
presidente do Insper e colunista da
Folha, Marcos Lisboa.

“O que se está discutindo hoje é
quem vai pagar: quem usa o petróleo
ou o resto da sociedade. Os
transportadores de carga estão
dizendo que não querem pagar.”

Os recursos usados para indenizar
a Petrobras deverão ser remanejados
de outra área, disse o ministro
Eduardo Guardia (Fazenda).
Procurado, o Planejamento não
informou quais serão os alvos de
redução equivalente à do subsídio do
diesel.

A conta da crise é ainda maior
porque, depois de três dias de
negociação, Temer aceitou incluir
outras reivindicações dos
caminhoneiros. Pelo acordado, os
caminhoneiros autônomos obtiveram
a reserva de 30% do frete da Conab
(Companhia Nacional de
Abastecimento).

No ano passado, a estatal gastou
R$ 107 milhões no transporte —
valor que, segundo funcionários do
governo, provavelmente subirá com
a dispensa de licitação aos
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caminhoneiros autônomos. Para
suspender alei de licitações, o
governo terá de editar uma medida
provisória.

O acordo também prevê que o
frete seja tabelado e o setor seja
isento das contribuições federais que
incidem sobre a folha de
pagamentos.

O projeto que zera a PIS/ Cofins
do diesel, aprovado na Câmara dos
Deputados, propõe a retirada do
benefício a 28 setores, o que
resultaria num aumento de
arrecadação de cerca de R$ 3
bilhões, segundo o relator Orlando
Silva (PCdoB-SP).

Os demais 28 setores (e o de
cargas está entre eles) terão a
desoneração até o fim de 2020.

Nesta semana, o Ministério da
Fazenda vai liderar um encontro com

secretários da Fazenda estaduais
para discutir medidas para reduzir o
recolhimento também de ICMS
(Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços) sobre o
diesel.

A proposta, apresentada na sexta
(25), é que os estados já apliquem
em seus cálculos de arrecadação do
ICMS o diesel na versão reduzida
da Petrobras. A estimativa da
Fazenda é que, com o corte de 10%
anunciado pela Petrobras, mais o
efeito sobre o ICMS, o litro fique R$
0,30 mais barato.

No estado de São Paulo, a
estimativa é que só a isenção da Cide
diminua a arrecadação em R$ 8
milhões por mês.

Estudos estão sendo feitos para
avaliar o impacto adicional da
redução do preço da Petrobras, mas
a primeira impressão é que a redução
de receita será maior.

Com o aumento dos
combustíveis, os estados
aumentaram sua arrecadação neste
ano. No conjunto, eles arrecadaram,
de janeiro a março, quase 8% mais
em ICMS de combustíveis em
relação ao ano passado. Ainda
assim, muitos governadores relatam
riscos elevados de não conseguir
fechar as contas.

Lisboa afirma que as concessões
aos caminhoneiros ocorrem em um
momento crítico.

Para o economista, há ainda o
dano institucional, de negociar
questões como dispensa de licitações
em compras públicas.

“Fico surpreso com o silêncio dos
órgãos de controle com um acordo
que viola princípios básicos da boa
gestão e da defesa da concorrência.”
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Raízes da crise são velhas, falha de Temer é própria
Rolf Kuntz

Acuado, desorientado diante da
pressão dos caminhoneiros, mal
aconselhado, hesitante no uso da
autoridade e negociando de igual
para igual com violadores da lei, o
presidente Michel Temer também
pode, apesar de tudo, considerar-
se mais uma vítima de um acúmulo
de erros alheios. Durante décadas,
decisões desastrosas condenaram o
Brasil a depender excessivamente
do transporte rodoviário, enquanto
outros países continuavam a
valorizar e a modernizar as ferrovias
e os sistemas de transporte
hidroviário.

Equívocos igualmente perigosos
submeteram combustíveis e energia
elétrica a uma tributação pesada e
irracional, aplicada principalmente
pelos Estados. Tanto os problemas
dos caminhoneiros quanto sua
capacidade de pressionar o governo
e de impor custos inaceitáveis à
sociedade são consequências de
erros como esses. Mas esses
desacertos foram ainda agravados,
durante muito tempo, pela
ineficiência na expansão, na
modernização e até na mera
conservação das estradas –
importantes fatores adicionais de
custos e de riscos para os envolvidos
no transporte de cargas e também
de passageiros por estradas.
Nenhum desses fatores atenua as
falhas do Executivo na reação ao
bloqueio das estradas.

Os caminhoneiros podiam ter

motivos ponderáveis para protestar
e para cobrar mudanças, mas nada
poderia justificar a obstrução de
rodovias e a imposição de danos à
população. Era função da autoridade
fazer cumprir a lei prontamente. Em
seguida poderia examinar medidas
para aliviar a situação dos
transportadores, tanto indivíduos
quanto empresas. Mas qualquer
solução será parcial, provisória e
muito imperfeita enquanto os velhos
erros forem mantidos. O equívoco
mais notório foi o quase abandono
do transporte ferroviário, acentuado
a partir dos anos 1960.

O Brasil tem uma posição bem
diferenciada, entre os países de
grande território, quando se trata da
matriz de transportes. Os dados
variam de uma fonte para outra, mas
de forma bem limitada. De modo
geral, os vários conjuntos de
informações mostram um país muito
mais dependente que os outros da
movimentação rodoviária. Um
quadro incluído no Plano Nacional
de Logística de 2014 permite a
comparação. Na Rússia, ferrovias
transportavam 81% das cargas, 8%
dependiam de rodovias e 11%, de
hidrovias.

No Canadá, as proporções eram
46%, 43% e 11%. Na Austrália,
43%, 53% e 4%. Nos Estados
Unidos, 43%, 32% e 25%. Na
China, 37%, 50% e 13%. No Brasil,
25%, 58% e 17%. A esses dados é
preciso acrescentar a baixa

qualidade do sistema rodoviário.
Falta pavimentação em cerca de
80% das estradas, segundo
informações em circulação no ano
passado. Algumas fontes indicam
uma proporção próxima de 85%. O
levantamento anual publicado pela
Confederação Nacional dos
Transportes mostra geralmente um
quadro precário.

De acordo com relatório
divulgado pela entidade em
novembro de 2017, eram regulares,
ruins ou péssimas as condições de
61,8% dos 106 mil quilômetros de
vias avaliadas. No ano anterior essa
parcela representava 58,2% do total.
Estradas em más condições impõem
maior gasto de tempo, maior
consumo de combustível, risco maior
de quebras e de acidentes e
possibilidade maior de perda de
cargas. Impõem prejuízos, portanto,
ao transportador, ao proprietário da
carga, ao consumidor e, de modo
geral, à eficiência e ao poder de
competição do País.

Tudo isso afeta o crescimento
econômico, a formação de preços e
as contas externas. São efeitos micro
e macroeconômicos inegáveis e bem
conhecidos, mas negligenciados. A
tributação irracional também é um
velho problema. Surgiu no Senado,
na quarta-feira, a ideia de um projeto
de resolução para impor um teto à
alíquota do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) incidente nos
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combustíveis. O limite para gasolina
e álcool ficaria em 18%. O teto para
óleo diesel seria de 7%.

As alíquotas variam de Estado
para Estado, até o máximo de 35%
no Rio de Janeiro. Diante da crise, o
governador fluminense ofereceu aos
caminhoneiros uma redução. Não
basta, no entanto, a boa vontade. É
preciso repensar as finanças
estaduais e torná-las menos
dependentes da tributação de
combustíveis e eletricidade. Sem a
crise causada pelos caminhoneiros,
dificilmente essas questões entrariam
na pauta oficial. O governo mal tem
conseguido cuidar dos problemas
fiscais mais prementes – e só tem
alcançado algum avanço nessa área
graças ao trabalho dos Ministérios
da Fazenda e do Planejamento,
exceções na administração federal de
hoje.

O trabalho do Banco Central
contra a inflação também está fora
do padrão dominante no Planalto. A
demora do governo em reagir ao
bloqueio de estradas comprova a
deficiente informação da Presidência
da República e seu despreparo para
enfrentar crises mais sérias.
Comprova também, como tantos
outros episódios, a qualidade do

Gabinete organizado pelo presidente
– uma equipe desfalcada
precocemente pela demissão do
então secretário de Governo Geddel
Vieira Lima, depois envolvido numa
história de malas com R$ 51 milhões.

A negociação com os
bloqueadores de rodovias esteve à
altura desse padrão. Depois da
reunião, a equipe do Executivo
anunciou um acordo para o fim dos
bloqueios. No dia seguinte, sexta-
feira, caminhoneiros continuavam
obstruindo rodovias, desafiando a lei,
impedindo a entrega de combustíveis
e entravando a movimentação de
outras mercadorias, como alimentos,
medicamentos e até oxigênio para
ambulâncias e hospitais.

A ajuda oferecida pelo presidente
da Petrobrás, Pedro Parente –
redução de preços por 15 dias para
dar tempo a uma negociação – havia
sido desperdiçada, ou, mais
caridosamente, muito mal
aproveitada. E ainda sobraram, no
Planalto, ameaças e críticas a
Parente, com risco de perda de um
raro núcleo de competência, a
diretoria responsável pelo resgate da
maior empresa brasileira.
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Peso da carga tributária

Bernardo Figueiredo calcula que
Brasil tenha apenas 3km de ferrovia
para cada km². EUA tem 10 vezes
mais

Em meio à escassez de
combustíveis nos postos e à falta de
serviços públicos de qualidade, o
peso da carga tributária e do pouco
retorno que o estado dá não deixa
de ser um questionamento frequente
para quem tem ficado horas a fio nas
filas dos postos para encher o tanque
do carro. Na bomba, a gasolina é a
campeã de impostos. Praticamente,
62% do preço do produto são para
pagar tributos federais, estaduais e
municipais, de acordo com
levantamento do Instituto Brasileiro
de Planejamento e Tributação
(IBPT). Mas o diesel não fica atrás.
Quase metade, 46,6%, do custo são
impostos, percentual parecido com
o do querosene de aviação: 46,7%

O presidente do IBPT, João Eloi
Olenike, explica que o alto
percentual da gasolina, quase
parecido com a tributação do

cigarro, é resultado do forte aumento
de PIS-Cofins ocorrido no ano
passado, de mais de 40%. Antes, o
peso dos tributos girava em torno de
53%. Apenas o etanol, com 29,5%,
fica abaixo da média da carga
tributária de 33,6%, porque tem
subsídios. Para o especialista, como
o maior volume de cargas é
transportado por estradas e com o
diesel tributado em quase 50%,
“inviabiliza qualquer retomada na
economia.”

Olenike destaca que a falta de
retorno dos serviços públicos
básicos não é proporcional à carga
tributária. “Os brasileiros pagam
imposto sobre a renda, o patrimônio
e o consumo e ainda pagam por fora
serviços particulares para compensar
a ausência do Estado, como plano
de Previdência, escola particular,
cerca de arame eletrônico e pedágio.
O governo não entrega serviços de
qualidade pelos quais cobra porque
gasta muito mal os R$ 2,3 trilhões
de impostos que arrecada”, critica.

A redução de 10% no preço do
litro do diesel, anunciada pela
Petrobras e que os cofres da União
vão subsidiar até o fim do ano, é
paliativo, não resolverá a crise por
muito tempo. “O governo está
empurrando o problema com a
barriga para o próximo presidente”,
alerta. Para ele, essa discussão
precisa entrar no debate eleitoral,

porque uma reforma tributária se faz
necessária. “Os serviços essenciais
previstos na Constituição, como
medicamento e material escolar, não
deviam ter carga tributária tão
elevada. Isso é um contrassenso”,
pontua.

Para Fabio Bentes, da CNC,
crise ganhou proporções gigantescas

Negociações

As negociações entre o governo
e os caminhoneiros para reduzir
tributos sobre o diesel devem acalmar
o clima de tensão nas estradas, mas
vão agravar as contas públicas, que
têm como teto da meta fiscal um
rombo de até R$ 159 bilhões. A
isenção da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico
(Cide) e a alíquota de PIS-Cofins
sobre o diesel, pelas contas do
economista Fabio Klein, da
Tendências Consultoria, deve
provocar um rombo de R$ 8,6
bilhões nos cofres do governo. “Será
necessário compensar via aumento
de imposto ou corte  de despesas
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para cumprir a meta fiscal”, destaca.

Klein lembra que o Imposto
sobre Circulação de Mercadorias
(ICMS) tem um peso maior do que
os tributos federais. “A carga do
ICMS varia de 12% a 25% e incide
sobre o valor final do produto. Os
estados, portanto, precisam
participar da discussão da
desoneração, porque não é só o
governo federal que tem que pagar
essa conta da crise dos
combustíveis”, avalia. O governo
começou a negociar com os estados
na sexta-feira e terá nova reunião na
terça. Por enquanto, apenas 10 entes
federativos aceitam reduzir o ICMS
sobre diesel. (RH)


