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Empresa brasileira segue entre as mais tributadas
(da FSP)
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Muitas pessoas, inclusive do governo, tentam tapar o sol com a
peneira, mas a verdade é que a carga tributária do Brasil é uma das
maiores do mundo. Por estes dados, fica evidente que o Brasil tem a
carga de impostos de Japão, Estados Unidos, Alemanha e França, mas
não tem a mesma qualidade dos serviços públicos destes países.
Alguma coisa está errada. Em algum lugar a conta não fecha:
Empresa brasileira segue entre as mais tributadas
de Maria Cristina Frias
O Brasil ganhou, mais uma vez, lugar no pódio entre os países com
maior carga tributária. As empresas brasileiras com lucro entre US$ 100
mil e US$ 10 milhões ficaram em terceiro lugar no ranking, de acordo
com estudo da consultoria UHY.
Todos os anos, elas repassam 34% dos seus lucros para o governo.
Na dianteira, ficaram Japão e Estados Unidos. “Isso nos espantou um
pouco. Os EUA não são célebres por isso”, diz Diego Moreira, diretor da
UHY no Brasil.
Na categoria de companhias com lucros acima de US$ 100 milhões, o
Brasil ficou em quarto lugar. Na frente apareceram, novamente, Japão,
EUA e, agora, França.
Entre as empresas com menores lucros (de até US$ 100 mil, sem
considerar as que se enquadram em regimes especiais), porém, o
resultado é melhor: o Brasil não se destacou entre os cinco primeiros.
Com tributação de 24%, garantiu apenas o 10º lugar.

No topo, ficaram Alemanha e Itália, com 32% e 31%, respectivamente.
A informalidade na economia é um dos fatores que levam o Brasil à
liderança em duas das três categorias.
“Quem está formal tem de pagar pelos que estão de fora”, afirma o
professor do Insper Régis Braga.
Entre os emergentes, o Brasil é o que tem tributação mais alta, segundo
Carlos Rodolfo Schneider, presidente do grupo catarinense H. Carlos
Schneider e coordenador nacional do Movimento Brasil Eficiente.
“Os demais têm carga fiscal menor e investem mais em infraestrutura.
Prejudica a competitividade. Já temos pouca poupança, poucos recursos
para investir e o investimento ainda é taxado.”
Publicado na Folha de São Paulo em 3 de Outubro de 2011

