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RESUMO 

Este trabalho discute sobre o sistema tributário brasileiro e como ele contribui e pode ser o 

responsável pela acumulação de capital no país, que leva a concentração de renda ocasionando 

a desigualdade tanto social como regional. Será analisado as duas Reformas tributárias, a de 

1966 que foi feita no período da ditadura e a reforma de 1988, vigente até os dias atuais. O 

objetivo do estudo é explicar como essas duas reformas foram o causador da acumulação de 

capital, a primeira via o setor de bens duráveis de consumo e a segunda via desenvolvimento 

do sistema financeiro. Para chegar ao objetivo do trabalho, foram analisados textos 

bibliográficos e feito uma análise qualitativa dos fatos históricos, tanto de livros como de artigos 

que explicassem as tributações e seus desdobramentos. Alguns autores usados seguem a mesma 

linha de que as reformas tributárias analisadas no trabalho levam a acumulação de capital, que 

todas as mudanças feitas nos tributos, nenhuma foi com o objetivo de progressividade no 

sistema. Com isso, pode-se concluir que de fato as reformas feitas no sistema tributário foram 

prejudiciais para a equidade do sistema tributário levando a uma piora no quadro de 

desigualdade no país que tem em sua marca a concentração de renda. 
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INTRODUÇÃO 

O Sistema Tributário no Brasil historicamente passou por diversas fases e se modificou 

à medida que o Governo Federal mudou suas estratégias políticas, mas mantém-se caracterizado 

como um sistema que se concentra em tributos indiretos e regressivos, fazendo com que as 

classes mais baixas contribuem mais do que as classes mais altas. Exemplo disso é o tributo 

sobre o consumo, o ICMS (Imposto sobre Circulação de Bens e Mercadorias), de domínio dos 

estados, imposto que é causador da arrecadação tributária de aproximadamente 20% (Oliveira, 

1991), mostrando assim a regressividade do sistema por se tratar de um imposto que onera mais 

os pobres do que os ricos. 

Todavia, ocorreu uma reforma no sistema tributário em 1966, e está reforma teve o 

intuito de melhorar tecnicamente o mesmo, reforma que tinha o objetivo de desenvolver a 

indústria por bens de consumo duráveis na economia. Entretanto para que esse progresso fosse 

alcançado, o Governo criou vários incentivos para que uma camada específica da população 

pudesse contribuir com o objetivo (Oliveira, 1991). O setor privado e a classe média e alta 

foram os grandes beneficiados com esse incentivo, e essa concentração de renda gerou uma 

acentuada acumulação de capital.  

E para que o Governo tivesse recursos para a manutenção dessa política econômica, 

criou inúmeros impostos com características regressivas para custear o plano. A arrecadação 

dos impostos foi centralizada para a União, fazendo com que os estados e municípios entrassem 

em desequilíbrio orçamentário. 

Depois de alguns anos de governo centralizador, ocorreu uma nova reforma no ano de 

1988. Tinha como principal objetivo a descentralização do poder do Estado e a retomada da 

democratização (Varzano, 1996). Com essa nova Constituição ocorreu um aumento nas 

receitas, porém com o Governo Federal que agora dividia os recursos com os estados e 

municípios, precisou arrecadar mais das contribuições sociais. A Assembleia Nacional 

Constituinte, apesar da amplidão do debate que fez, ao dividir a discussão do papel do Estado 

por quase todas as comissões, formou um sistema de financiamento escasso para a amplitude 

do Governo claramente definido nas inúmeras comissões. E o desequilíbrio orçamentário que 

já era realidade, piorou. Com isso, a União mudou seus objetivos e a prioridade passou a ser 

estabilizar as contas públicas, mesmo que com isso tenha que voltar com a cumulatividade dos 

impostos 

Analisando essas duas reformas no sistema tributário, podemos dizer que basicamente 

mudaram apenas a forma com que a acumulação ocorreu, mas nas duas reformas os tributos 

continuaram tendo caráter regressivo, e todos os desacertos das reformas em ambos os períodos 
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de tempo tornaram a arrecadação ainda mais regressiva, fazendo com que aumente a 

disparidade econômica entre as classes sociais, gerando mais concentração de renda por causa 

da acumulação de capital.   

Mediante a breve introdução, este trabalho tem como objetivo, analisar como essa 

arrecadação regressiva contribui para a acumulação de capital no país. Uma vez que metade 

dos tributos incidem sobre impostos indiretos, enquanto tributação que incide sobre patrimônio 

e renda, impostos diretos, são baixas, desta maneira o sistema tributário é justificado para ser 

tão regressivo. Sendo assim, esta pesquisa se subdividirá em duas partes: a primeira parte irá 

analisar a Reforma de 1966 e a acumulação baseada na indústria de bens de consumo duráveis 

e durante o período de Milagre, e a segunda parte irá se direcionar para a Reforma de 1988 e a 

acumulação baseada no desenvolvimento do Sistema Financeiro. Esses dois pontos da pesquisa 

irão tentar explicar o caráter regressivo dos tributos e como isso acarretará na acumulação de 

capital, implicando diretamente na desigualdade no Brasil. 

 Assim pretende explicar que as reformas tributárias levam a acumulação de capital no 

Brasil, é essencial para entender as disparidades econômicas que o país enfrentou e enfrenta 

atualmente levando a perceber que as políticas de crescimento que são feitas pelo governo 

federal fazem com que esse problema se agrave. 

Deste ponto de vista, nota-se que, nosso país tem em sua marca a concentração de renda, 

e a população menos favorecida - que sempre sofre com políticas públicas feitas para uma 

pequena parte da sociedade. Observa-se isso com a Reforma Tributária de 1966, o governo 

aumentou inúmeros impostos indiretos e diminuiu ou retirou impostos que afetavam 

diretamente a população mais rica, como por exemplo a doação de capital que o Governo dava 

para empresas que eram exportadoras. A equidade do sistema tributário está na distribuição da 

carga tributária que de um lado estão os detentores da renda e patrimônio, e do outro os que 

consomem toda a sua renda e nada possuem. 

Será necessário uma pesquisa bibliográfica e qualitativa para uma análise histórica dos 

dois fatos importantes que são pontos centrais da pesquisa: o primeiro período será com a 

Reforma Tributária de 1966 e o como colaborou para a acumulação de capital naquela época e 

o segundo período com Reforma Tributária de 1988 com o mesmo objetivo de analisar a 

acumulação de capital nesse período e seus desdobramentos. Será usado textos como o livro A 

Reforma Tributária de 1966 e a acumulação de Capital no Brasil, de Fabrício Augusto de 

Oliveira (1991), que foi usado como base para defender os pontos colocados no capítulo 1, 

porque o autor levanta pontos que foram essenciais para a construção do capítulo, mais do que 

o capítulo, este autor está sempre relacionando a quase todos os textos que foram usados como 
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objeto de pesquisa. Foi colocado a visão do autor sobre a reforma tributária e acumulação de 

capital criada pela necessidade que o Governo  de aumentar o consumo de bens duráveis de  

consumo para o crescimento do país, no período de Regime Militar. Alguns artigos como 

Recentralizando a Federação?, de Maria Hermínia Almeida (2005), que foram usados para 

abordar capítulo 2, para descrever o objetivo da reforma tributária de 1988, entretanto, foi com 

o artigo de Adilson Marques Gennari cujo nome é Globalização, Neoliberalismo e Abertura 

Econômica no Brasil nos Anos 90 e com a tese de doutorado de Gomes (2002) com o tema 

Acumulação de Capital Via Dívida Externa: Contribuição Para Uma Crítica à Razão da Crise 

Fiscal que descreve a questão da acumulação de capital no período do pós reforma tributária 

de 1988. 
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Capítulo 1: A Reforma Tributária de 1966 e o processo de acumulação baseado no 

desenvolvimento da indústria de Bens de Consumo Duráveis 

Fluxograma do capítulo 1 

 

 

 

 

Esse fluxograma descreve as duas formas que serão analisadas na reforma tributária de 

1966. O objetivo aparente que desencadeia os três pontos citados (acabar com o déficit, novas 

dívidas e crescimento da população), que são os objetivos que o Governo da época citou como 

necessidades para que a reforma acontecesse. E o objetivo real que desencadeou na acumulação 

de capital, esse objetivo foi criteriosamente analisado no capítulo 1 e descrito com análises 

bibliográficas quais as ferramentas utilizadas pelo Governo para alcançar a meta, citando as 

manobras que foram criadas pelo Governo para chegar até o objetivo real reforma tributária de 

1966. 
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Esta sessão foi feita baseada no livro de Fabrício de Oliveira A Reforma Tributária de 

1966 e a Acumulação de Capital no Brasil – 1991 – 2ª edição, que descreve como foi a reforma 

e os impactos que causou no Brasil gerando Acumulação de capital via desenvolvimento das 

indústrias de Bens de consumo duráveis, bem como incentivos públicos para fomentar essas 

indústrias. 

1.1. Antecedentes 

O processo de desenvolvimento industrial iniciou em 1934 com o Conselho Federal de 

Comércio Exterior que visava estimular as exportações e a produção de alguns setores, mas 

bem pouco desenvolvido. Ocorreu um avanço nesse método somente na década de 40, com o 

desenvolvimento industrial contínuo auxiliado pelo Governo, que mais tarde tornou-se o 

coordenador desse processo. 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), foi fundado com o intuito 

de proporcionar crédito de longo prazo para o desenvolvimento econômico e infraestrutura do 

país. Após a criação do Banco em 1952, para atrair capital estrangeiro, o Governo concedeu 

benefícios financeiros e cambiais. Em 1959 ocorreu a criação da SUDENE1, que tinha o 

objetivo de incentivo fiscal do Governo na região do Nordeste. (Oliveira, 1991) 

Com o foco do Governo em aumentar a industrialização no país, deu-se um aumento 

nos gastos do Governo e no PIB. Ocorreu um aumento em torno de 5% do produto final, na 

década de 1940 era em média 8%, já no início do anos 1960 essa taxa subiu para 13% do PIB; 

e mesmo que a receita do Tesouro tenha subido na década de 1950, não foi o bastante para o 

tamanho da despesa levando ao déficit público. As despesas não paravam de crescer, por conta 

do processo de industrialização, inflação alta e outros, e nos anos 1960 o sistema tributário 

começou a demostrar ineficiência em gerar receitas, e não existindo outro modo de finalizar o 

déficit, o governo se endividou mais com empréstimos externo e emissões. A inflação subiu a 

níveis assustadores, chegando à taxa de 71,3% em 1963. (Oliveira, 1991) 

Devido à incapacidade do Governo de gerar receitas maiores ou iguais as despesas, 

começou-se a pensar na necessidade de algumas Reformas de Base. Por essas reformas, 

entendia-se reformas agrárias, sindical, bancárias, constitucional, político-partidária e eleitoral, 

e a reformulação das políticas econômicas, energética, ferroviária e de alimentação (Varsano, 

 
1Celso Furtado, e as ideias inovadoras surgidas nesse autêntico processo de mobilização social puderam ser 

aproveitadas, após devidamente avaliadas e aperfeiçoadas, para a instituição da SUDENE pela Lei n° 3692 de 

15/12/1959. Foi decisiva a contribuição ofertada no documento intitulado “Uma Política de Desenvolvimento 

Econômico para o Nordeste”, construída sob o comando de Celso Furtado à frente do Grupo de Trabalho para o 

Desenvolvimento do Nordeste - GTDN, que originou os quatro sucessivos Planos Diretores que balizaram a ação 

desenvolvimentista da SUDENE iniciada na década de 1960” 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L3692.htm
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1981), e a Reforma tributária. E todos consideravam o sistema como antiquado, fazendo com 

que o desenvolvimento econômico do país planejado pelo Governo, ficasse travado por conta 

do desajuste do sistema. 

O governo federal contratou em 1962 a Fundação Getúlio Vargas junto ao Ministério 

da Fazenda, para a administração de coleta de estudos e projetos com o objetivo de reformular 

a forma com que arrecadam fundos. Com a confirmação de contratação da Fundação, foi criado 

a Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda, que tinha a finalidade de reorganizar e 

modernizar a administração fiscal federal, contava-se que os dados levantados levariam a uma 

verificação do sistema tributário, e foi o que aconteceu. 

Assim, em 1964 a reforma começou a dar os seus primeiros passos, e em 1966 a 

Comissão terminou seu trabalho, e foi criado a Emenda Constitucional n°18 de dezembro de 

1965, e a lei saiu no ano posterior, Lei n°5.172, de outubro de 1966. Então, com a finalização 

da Emenda, a Comissão que ficou encarregada de cria-la encerrou seu trabalho. Ocorreu uma 

modificação na Emenda n°18 na Constituição de 87, porém com pouca alteração no sistema 

tributário. 

 

1.1.2. Objetivos e características 

Uma atenção fundamental que a Reforma Tributária de 1966 tinha para o Governo, era 

aumentar o esforço fiscal social, para arcar com os déficit e as novas dívidas que estavam 

surgindo em decorrência do processo de industrialização, crescimento da população no país, e 

algumas dívidas que segundo a Comissão da Reforma, eram de gerações passadas que o 

Governo atual teria que contrair, e além desses objetivos estavam embutidos o esforço em 

concentrar a renda, como será defendido adiante, e a centralização do poder. 

Junto a essas atenções, o objetivo de crescimento acelerado mostra-se a real 

preocupação da Comissão da Reforma. Em todos os relatórios apresentados pela Comissão, o 

esforço parecia ser único e exclusivamente para alcançar o crescimento econômico desejado 

pela União, sem qualquer preocupação em usar o sistema tributário como forma de minimizar 

as disparidades da distribuição de renda, e mesmo que tenham alterado o imposto de renda, teve 

como consequência a acumulação de capital. 

E em relação ao imposto de renda, este foi um dos recursos de captação da reforma, 

junto com este, tem a fiscalização e aprimoramento da arrecadação, reajustes nas alíquotas de 

alguns tributos e um dos mais importantes a generalização do imposto de renda. Este último 

apesar de sua importância, é um imposto que envolve um elevado grau de dificuldade por ter 

elevado custo administrativo com sua arrecadação e fiscalização. E para facilitar essa 
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arrecadação, “a constituição dos Fundos de Participação dos Estados e Municípios (FPEM) 

representou, a este respeito. Isto se deve ao fato de que os estados e municípios, ao participarem 

do produto, tanto IPI como o imposto de renda, seguramente, interesse em contribuir para a sua 

fiscalização, diminuindo, dessa maneira a sobrecarga atribuída à União.” (Oliveira, 1991). 

Em se tratando da generalização do imposto, a proposta era diminuir a parcela de 

contribuintes que tinha isenção do mesmo para que ampliasse a arrecadação, colocando assim 

a tributação a um nível que correspondesse ao salário mínimo sobre a renda do trabalho. Os 

contribuintes que ganhavam até dois salários mínimos ou doze salários mínimos, mas com uma 

única fonte de renda, estariam isentos ao imposto, e isso fez com que ocorresse uma redução 

significativa dos declarantes. Mais tarde, em 1966 o número de salário reduziu para dez e gerou 

um aumento de arrecadação, porém logo depois foi eliminada a isenção desses contribuintes 

retornando para dois salários mínimos e retirando também a isenção de outros contribuintes, 

como por exemplo os professores, jornalistas e outros. 

Este imposto, além de recolher receitas para a União, é eficiente em desenvolver a 

expansão econômica e também corrigir as desigualdades socais das pessoas e das regiões, 

entretanto o Governo parecia está apenas focado no crescimento. Em 1964 foi regulamentado 

a lei 4506 que regulamentou o imposto de renda, e essa lei foi o ponto inicial da Emenda n°18. 

Esse tributo passava a ser conduzido em várias direções, sempre em prol das políticas de 

crescimento econômico deliberadas pelo Estado na economia e para o processo de acumulação. 

O método dos incentivos, isenções e deduções fiscais, que ficou mais intenso em 1964, 

foi a forma de arrecadar recursos para o setor privado com o intuito de incentivar os 

investimentos para os setores prioritários, ou setores dinâmicos da economia como forma de 

aumentar demanda. 

De forma análoga, esses incentivos eram como se fossem um bolo, onde a sociedade 

como um todo preparava esse bolo, o estado repartia, mas somente os capitalistas ganhavam 

um pedaço. E esses privilégios aumentaram significativamente nos anos seguintes, com o 

mesmo objetivo só que depois foi em direção ao sistema financeiro, e a justificativa do Estado 

é que esse setor que recebe o benefício, é o único capaz de desenvolver a indústria no processo 

de crescimento do país, e tais medidas fazem com que poupem de um lado com isenções, e do 

outro lado reverta isso em investimento, nesse período a indústria de Bens Duráveis de consumo 

era o enfoque. 

Com esse objetivo de fomentar a retomada do crescimento no país, criaram inúmeros 

incentivos para reestimular a economia local, e claro, a classe específica, sempre direcionado 

para a classe média e alta e os capitalistas. Esse mecanismo de incentivos, mostrou cada vez 
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mais o caráter regressivo do sistema tributário, que tinha como objetivo a acumulação de 

capital, e isso fez com que houvesse a dinamização do mercado, porém concentrando a renda 

que tinha o propósito de acertar a organização da demanda por bens duráveis de consumo. O 

Estado no Governo de Castelo Branco, criou um Decreto-Lei 157, que no livro de Fabrício 

Augusto de Oliveira diz:  

 

Através dele facultava-se aos contribuintes do imposto de renda a aplicação de 

recursos na compra de ações de debêntures a serem administrados em fundos, pelos 

bancos de investimento, sociedade de crédito, financiamento e investimento, e pelas 

sociedades corretoras. Para tanto, permitia às pessoas físicas a dedução de 10% do 

imposto devido para a aplicação nos fundos, percentual também estendido às pessoas 

jurídicas, ainda que adstrito dos depósitos ao exercício financeiro de 

1967. (OLIVEIRA, 1991) 

 

Os indivíduos que receberam o benefício, tinham um trade off entre quitar sua dívida com 

o Estado, ou colocar parcela desta dívida em ações da empresa, que respondesse o Decreto-

Lei.  

Esse e outros Decretos foram criados para desenvolver o sistema de mercado. Foi criado 

o Decreto para dinamizar o mercado de capitais para o financiamento não-inflacionário do 

sistema, criaram também Decreto para taxas variáveis de imposto de renda sobre Títulos de 

renda fixa. Incontáveis vantagens se uniriam aos que já existiam, como uma espécie de doação 

ao capital (Oliveira, 1991), fazendo assim com que tenha risco zero para as empresas entrarem 

em competição com o exterior, mostrando assim uma abertura, mesmo que tímida a 

comercialização mundial. As empresas que exportavam receberam isenção de imposto de 

importação e IPI, mais tarde isenção também de ICM, com o mesmo objetivo de incentivar as 

classes média e alta e os capitalistas com o processo de acumulação. 

Um dos objetivos da Reforma em tornar a tributação como um mecanismo de política, 

entretanto centralizado pela União. E era preciso mudar o sistema de distribuição de fontes, que 

antes eram três e independentes, para um que centralizasse o poder. Os autores da reforma 

tinham a consciência que estavam retirando a autonomia dos municípios e estados, porém 

tinham a justificativa de a coordenação da União traria mais ganhos do que perdas. O Governo 

federal a partir daí, ditava os impostos que deveriam ou não serem cobrados, coordenando assim 

o aumento ou diminuição dos seus orçamentos. 

E em se tratando do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM), foi a modificação 

desse imposto que levou os estados a uma crise econômica. O ICM, antigo Imposto sobre 

Vendas e Consignações (IVC), sofreu uma mudança nas alíquotas feita pelo Governo, e esse 

imposto que era usado pelos estados como a principal fonte de receita, começou a ser controlado 
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pela União. Esta medida foi tomada para centralizar o poder nas mãos do Governo Federal, que 

tinha o intuito de realizar investimentos em setores de infraestrutura, que levaria a acumulação 

de capital e por consequência o crescimento econômico.  

Com relação ao Sistema Tributário nos anos iniciais do Governo Militar, a restrição 

quanto ao incentivo focado na produção de Bens de Produção, deixou assim de lado o setor de 

Bens de Capital, e para suprir tal “defasagem” no setor, cresceu o número de importação de 

máquinas e equipamentos tendo assim uma elevação no endividamento externo. Um outro 

problema foi a isenção do ICM, que prejudicou os Estados, pois era fonte de receita, mostrando 

assim um golpe aos caixas dos Estados. E um fato de extrema ou talvez maior importância seria 

a desigualdade sociais e regionais. 

As alíquotas de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) foram modificadas 

inúmeras vezes, porque o estado precisava aumentar a arrecadação para continuar dando 

incentivos, e para isso ele usava a tributação. Em 1968 o Governo aumentou a taxa sobre os 

produtos alimentares, tornando cada vez maior a regressividade da tributação e concentrando 

ainda mais a renda no país. 

Com a tímida abertura comercial criada nesse tempo, que tinha o mesmo objetivo das 

ações feitas anteriormente pelo Governo que era o crescimento econômico através da 

acumulação de capital, em 1968 o câmbio passa a ser flexível, impulsionando as exportações, 

pois para o exportador era um cenário favorável, visto que sem capital não se deterioraria na 

proporção da valorização cambial. Além do benefício da taxa flexível, no ano seguinte, foi 

concedido as exportações de manufaturas o crédito fiscal do Imposto sobre Produtos 

Industrializados, criando um teto do benefício de 15%, mesmo o tributo tendo redução ou 

isenção temporária. Além disso, com o intuito de aumentar o número de empresas exportadoras, 

ocorreu a redução ou isenção do Imposto de Importação e o Imposto sobre Produtos 

Industrializados, e causou efeitos sobre a importação de bens de capital que tinham o mesmo 

objetivo, também foram privilegiadas as empresas nacionais que mantinham compromisso de 

exportação. Mais tarde, o Governo Federal estendeu o mesmo crédito fiscal ao ICM, agravando 

mais ainda a crise econômica dos estados. Diversas ações foram tomadas com a mesma 

finalidade de aumentar a arrecadação por meio da tributação, e em alguns casos, podemos 

perceber que as metas mudavam várias vezes. 

Mostrando cada vez mais pouca ou nenhuma preocupação com as desigualdades que 

esse modelo de crescimento desenfreado/acelerado causava, em 1968 as alíquotas de inúmeros 

produtos alimentares foram elevadas, tornando assim o sistema ainda mais regressivo e 

demostrando ainda mais a característica concentradora do modelo de crescimento econômico. 
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Ainda no mesmo ano, outra medida que demostra o caráter centralizador e controlador da 

União, foi criado o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), passou a ser exigir o registro de pessoas 

físicas junto ao departamento do Imposto de renda, quer contribuintes ou não (Oliveira, 1991), 

além da inovação ser considerada a principal na expansão da receita, a sociedade de certa forma, 

passou a ser mais controlada pelo Governo porque era exigido em todas as transações por todas 

as pessoas.  

Podemos observar que ocorreram inúmeras mudanças no sistema tributário, uma delas 

são os incentivos que o foram direcionados para importação de bens de produção, foi favorável 

para o processo de acumulação, mas desembocaram um problema no setor de bens de capital, 

pois o plano do crescimento era direcionado quase que total para os bens duráveis de consumo. 

A saída encontrada para esse problema foi a importação de máquinas e equipamentos, 

entretanto causou um outro problema que foi o endividamento externo, mostrou-se que a 

política de crescimento criou uma crise setorial, criando um desequilíbrio intersetorial na 

economia. 

Um outro ponto que podemos observar com as mudanças no sistema, é a inexistente 

preocupação que existia sobre as desigualdades sociais, por mais que algumas medidas 

parecessem que estavam contribuindo para eliminar essas disparidades, como a criação do 

Mobral2, alguns outros investimentos em saúde e assistência social oriundos dos impostos 

únicos que foram determinados para essa finalidade.  

Dado que a estrutura tributária muda a cada estágio de desenvolvimento atingido pelas 

forças produtivas (Oliveira, 1991), a carga tributária vai mudando de acordo com a necessidade 

do sistema de governo e o cenário econômico do país. 

O sistema tributário foi usado como instrumento de política acelerada de crescimento, 

entretanto nos anos 1970 o esgotamento desse modelo de crescimento apareceu, devido ao 

crescimento da dívida externa para resolver os problemas de defasagem no setor de bens de 

capital, com os incentivos que o Governo dava para um setor específico da sociedade, com a 

justificativa de que era um setor “chave” de crescimento econômico. Então o Governo foi 

obrigado a modificar suas técnicas. 

O método de incentivos não foi modificado, mas agora com os objetivos de eliminar os 

problemas citados acima. A primeira medida tomada com esse processo foi nas políticas 

industriais, o Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI) foi realocado para o Grupo de 

 
2 Mobral: “pela Lei n° 5379, de 15 de dezembro de 1967, foi criado no âmbito do Ministério da educação, 

uma fundação de direito público com o nome de Movimento Brasileiro de Alfabetização, com a ambiciosa meta 

de alfabetizar 11,4 milhões de adultos até 1971, objetivando a eliminação total do analfabetismo no país até 1975.” 
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Estudos de Projetos e pelo o Grupo de setores, com o objetivo de ampliar os incentivos não 

somente em um setor específico, mas em todo setor industrial. Um dos incentivos foi a isenção 

do IPI para a importação de bens de capital, estimulando assim à produção e inovação desses 

bens dentro do país. Esta medida tornou esse setor da economia o dinamizador do processo de 

crescimento, tomando o lugar do Bens Duráveis de Consumo. Porém, esse setor não foi capaz 

de levar tal carga por sua falta de diversificação, não atendeu a demanda do comércio mundial 

e principalmente no processo de acumulação. Mais tarde, além da isenção do IPI, um 

abatimento no imposto de renda também foi concedido3. 

As exportações de manufaturas vieram como uma medida milagrosa para resolver como 

na balança de pagamentos, dívida externa, atrair investimento estrangeiro, e para essa nova 

meta ser bem-sucedida, os incentivos nessa área cresceram consideravelmente. As empresas 

que exportavam manufaturas eram as beneficiadas com os incentivos, há começar pelo lucro 

que era dependente do imposto de renda. No mesmo ano (1974), empresas que fabricavam esses 

Bens, foram autorizadas a importar Bens de capital, a mesma isenção de IPI. Isso mostra que o 

Governo Federal, estava tentando diversificar exportações para que os empresários tanto 

nacionais como estrangeiros, se sentissem atraídos a investir no setor, pois estavam certo de 

que era o um método sustentável para o crescimento. 

Esse modelo de crescimento se assemelha ao da teoria da base de exportação de North, 

que diz em sua análise de desenvolvimento americano, que a exportação é que impulsiona o 

desenvolvimento regional. Porém no Brasil, por mais que o Governo desses incentivos 

garantindo aos empresários lucro e baixo risco, ainda não era necessário para que as indústrias 

locais fossem inovadoras a ponto de serem competitivas para que a teoria fosse bem aplicada. 

Com o intuito de fornecer condições para essas empresas exportadoras de manufatura, 

foi criado o Programa especial de Exportações, pelo Decreto 1219 de 15 de maio de 1972, que 

era mais um bloco de incentivos para que o objetivo fosse alcançado. O Decreto foi criado para 

incentivar as empresas a expandirem sua capacidade produtiva. 

No mesmo ano, foi concedido um benefício ao capital estrangeiro dentro do país, ou 

seja, eles podiam investir na economia local com isenção de IPI e imposto de importação desde 

que seu investimento fosse voltado para a exportação. Entretanto, como os mecanismos que 

utilizavam continuava sendo focado apensas em um setor, os demais setores como o têxtil, o de 

calçados e vestuário, estavam passando dificuldades de vendas no mercado interno. Foi aí que 

os benefícios das indústrias de manufaturas foram estendidos para esses setores, chegando até 

 
3 Decreto-lei 1165, 1° de abril de 1971 
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a uma redução no imposto de renda. Os incentivos chegaram ao mercado de capitais, sempre 

com o mesmo objetivo de exportação. 

Pode-se notar uma pequena tentativa do Governo de colocar um elemento de 

progressividade, o Decreto-Lei 157 de 1972 foi a criação de taxas distintas nos níveis de renda 

bruta, mas diminuiu para 25% a aplicação de recursos captados pelo mesmo, reduzindo assim 

sua importância. 

Inúmeros desdobramentos seriam abertos pela política econômica, até a criação de um 

processo de fusão das indústrias, para aumentarem seus excedentes, ocorreu e logo após essa 

medida se tornar uma política econômica, criaram a Comissão de Fusão e incorporações de 

Empresas (Cofie). 

Todos esses conjuntos de medidas feitos para a alcançar o crescimento, era fadado ao 

esgotamento visto que ocorreriam problemas inevitáveis de sua própria criação, por se tratar de 

mecanismos que decorrem do processo de acumulação. Tendo o setor de Bens Duráveis de 

Consumo como uma engrenagem ao sistema, mesmo tendo a capacidade de elevar sua 

demanda, o desequilíbrio entre oferta e demanda ocorreria, pois para que não ocorresse o 

desequilíbrio, a taxa de demanda deveria ser crescente, porém, o setor não pode garantir isto 

ocorra, mesmo com os incontáveis incentivos. Aliás, foi por conta dos incentivos que esse 

mecanismo se torna insustentável, porque as políticas concentracionista e excludente que 

elevou a acumulação de capital, tem tempo de fim por conta do esgotamento das fontes que 

sustentam a demanda. 

Mesmo a indústria de Bens de produção, que se tornou a âncora do crescimento em 

1970, com a recuperação da demanda dos bens duráveis de consumo e com todos os incentivos, 

não foi capaz de evitar a crise. Todos os lados que poderiam salvar a economia da crise eram 

insuficientes, o sistema financeiro privado era muito prematuro e não podia dar suporte de longo 

prazo, os públicos estavam com seus orçamentos comprometidos, o sistema tributário estava 

com quase toda sua receita comprometida com os setores privados e o financiamento externo 

estava com dificuldade por causa da crise internacional, ou seja, foi impossível evitá-la. 

Em 1972, com a taxa de crescimento dos bens duráveis de consumo caindo, porém 

graças ao setor de produção e a política expansionista da economia, o impacto não foi tão 

grande. A economia estava entrando em crise, e com isso as políticas econômicas mudaram e 

passou a usar suas receitas para investir nos setores que estavam com maior dificuldade, 

liberando créditos para uns e retirando de outras, na tentativa de não agravar a situação. 

Na Indústria têxtil que era um dos setores que estavam com dificuldades, ocorreu uma 

redução das alíquotas de IPI, e em 1974, com a crise já instalada, uma outra redução 
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significativa ocorreu nesse imposto. O Sistema tributário novamente voltou a servir de fonte 

para canalizar recursos para esses novos incentivos, tanto para o setor têxtil, como para outros, 

por exemplo, a indústrias de materiais de construção civil, na tentativa de manter um nível 

aceitável de atividades econômicas. 

Com isso vemos que, mesmo que os investimentos públicos e privados tentaram reverter 

este quadro, a crise não pôde ter sido evitada. E se quando a economia estava no seu melhor 

momento de crescimento, o problema das desigualdades não foi resolvido, tanto regional como 

dos indivíduos, no momento de crise fica ainda mais difícil. 

Mas apesar da dificuldade, o Governo na tentativa de diminuir a desigualdades 

regionais, criou um programa chama Proterra, que tinha o objetivo de facilitar o acesso à terra, 

melhorar as condições de trabalho do indivíduo e a agroindústria junto a SUDENE e SUDAM. 

Algumas fundações e programas sociais foram criadas e sustentadas pelo Governo com a 

finalidade de reduzir as disparidades regionais. 

E em relação as desigualdades sociais, os investimentos foram baixíssimos. Reduziu as 

alíquotas de alguns alimentos, medicamentos, produtos de higiene e nada mais. Somente uma 

modificação no ICM ocorreu em 1975, foi feito alíquotas máximas distintas para as regiões, 

uma alíquota de 15,5% nas operações internas para as regiões Norte e Nordeste. No ano 

seguinte foi reduzido para 15% no Norte e Nordeste, e 14% para os demais, mas nas operações 

de exportação mantinha uma única taxa para todas as regiões. Com isso, apesar da tentativa de 

diminuir as disparidades regionais, levaria os estados a uma situação mais crítica. Foi então que 

a política de transferência sofreu uma modificação, em 1976 o fundo seria elevado para 14%, 

cabendo 6% aos estados, e alguns anos depois a transferência para os estados chegou a 9%. 

(Oliveira, 1991) 

Em suma, ocorreu uma proliferação de incentivos fiscais e creditícios para acumulação 

de capital visando o crescimento econômico - como por exemplo as empresas que exportavam 

receberam isenção de imposto de importação e IPI, e depois do ICM - num primeiro momento 

através do setor de Bens duráveis de consumo e logo após 1970 passou-se para o setor de Bens 

de produção; importante destacar que essa mudança de setor ocorreu por conta de um 

desequilíbrio setorial e um esgotamento no setor de bens duráveis de consumo, e mesmo 

havendo uma redução nas autonomias dos estados e municípios, que já era inferior. A captação 

de recursos, que foram inúmeras delas inovadoras, na reforma de 1966, pode-se dizer que foram 

bem-sucedidas, nos primeiros anos do Governo militar, a Arrecadação subiu a pontos 

percentuais, bem elevados, e o PIB subiu a taxas inéditas, o PIB cresceu a uma taxa média de 
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ordem de 11% ao ano, tendo o setor de Bens Duráveis de Consumo liderando e logo após o 

setor de Bens de Capital.  

Entretanto, a expansão dos incentivos não podia continuar, pois existe a limitação das 

receitas, e então ocorreu o esgotamento, e quando chegou a esse nível, o sistema tributário de 

fato deixou de ser utilizado para reformular novas políticas, porque estavam focados em manter 

as políticas já existentes e tirar os setores que não estavam recebendo incentivos. Então quando 

a crise se instalou, problemas de desigualdades que já eram graves no período do Milagre 

Econômico, agora se acentuou mais, tanto os estados – com as mudanças do ICM – e 

municípios, quanto as sociais e regionais, e mesmo o governo Federal tentando fazer políticas 

que reduzissem o caráter regressivo do sistema, mostrou-se que nenhuma gerou resultado de 

fato ao problemas gerados pela concentração de renda que o próprio sistema alimentava. 

Capítulo 2: A Reforma Tributária de 1988, as alterações ao longo do Governo FHC 

e o processo de acumulação baseado no desenvolvimento do Sistema Financeiro 

Fluxograma do capítulo 2 

 



22 

 

Esse fluxograma descreve os encadeamentos da reforma tributária de 1988, e como eles 

se modificaram com o passar no tempo. O objetivo aparente descreve em dois pontos 

(descentralização do poder e fortalecer os entes federativos) os problemas que o país enfrentava 

e precisavam de uma reforma, entretanto os desdobramentos da reforma de 1988, levaram o 

Governo a outros problemas e a partir do endividamento da União o objetivo da reforma tomou 

outros rumos, e o objetivo que será descrito no capítulo 2. Será concluído que esse novo objetivo 

é o mesmo do capítulo anterior, a acumulação de capital, modificando somente as ferramentas 

que levou ao objetivo real das duas reformas analisadas na pesquisa. 

Se durante o regime militar a função da tributação foi colocada a serviço do processo de 

acumulação, em detrimento de seu papel como instrumento de justiça fiscal, e na Constituição 

de 1988 esta ênfase foi deslocada para o aprofundamento do processo de descentralização e 

fortalecimento da federação (Oliveira, 2010). Para o autor, o sistema tributário deixou de ser 

instrumento para acumulação de capital na  Constituição de 1988, ou seja, a Reforma tributária 

feita nesse período mudou de função, se anteriormente ela era utilizada com esse fim, como já 

dito no capítulo anterior, nessa nova reforma a função era descentralizar as receitas da União e 

fortalecer a federação; tudo isso por conta da crise em que o país se encontrava, principalmente 

os estados e municípios. 

Para Ricardo Varzano, essa descentralização começou antes da Reforma: 

À época da elaboração da Constituição de 1988, nova reforma se processou. Sua 

principal motivação foi a descentralização dos recursos tributários. Na verdade, a 

desconcentração já vinha acontecendo em 1983, e o que houve em 1988 foi a 

consolidação desse processo. 

 A União aumentou a base tributária dos estados e municípios, além disso foi dado 

autonomia na seleção de como usar suas receitas, tanto de recursos próprios como os 

transferidos. 

 Entretanto, nesse capítulo analisaremos os desdobramentos que a Reforma de 1988 

ocasionou, e analisaremos com mais detalhes para saber se suas “consequências” ocasionou ou 

não a acumulação de capital.  

 

2.1. Antecedentes 

 As crises de desequilíbrio macroeconômico, principalmente a hiperinflação, a 

paralisação do nível das atividades, foram características que marcaram a década de 1980. O 

percentual de crescimento da economia foi muito baixo, apensar 2,1% a.a. fazendo com que o 

país registrasse uma estagnação do PIB per capita (Giambiagi e Moreira, 1999). Ocorreu uma 

oscilação significativa no produto, ora em patamares elevados ora em decrescimento. Uma 
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redução da produção da indústria também foi constatada, ocorreu uma redução de sua 

participação do PIB de 33,7% em 1980 para 29,1% em 1993. 

 Com o objetivo de desacelerar a inflação, foram criados alguns métodos para que a 

população não sentisse tanto impacto, entretanto tais medidas pioraram a situação. Os planos 

que o Governo seguia como forma de estabilizar a economia, foram o gatilho para o 

agravamento da crise com a piora da inflação. A exemplo disso foi o Plano Cruzado do governo 

de Sarney, o plano cruzado no meio de muitas tentativas fracassadas de reverter a inflação sob 

forma ortodoxa, plano seguiu a ideias de Lopes usando o congelamento total dos preços e 

salários acompanhados de políticas monetárias e fiscais passivas para controlar a inflação 

(Avila, 2007). 

 Entretanto, nos anos anteriores ao governo Sarney, por conta de superávits na balança 

comercial, o país conseguiu responder muito bem ao choque do petróleo e a moratória mexicana 

ao longo dos anos 80, e o período de déficit entre 1980-1982 foi transformado em superávit em 

1984, ocorrendo um aumento de US$10,2 bilhões na balança comercial deste ano. 

 Ocorreu um declínio nas contas públicas nessa década por conta do baixo crescimento 

econômico, que gera uma receita baixa e pelos inúmeros incentivos e subsídios fiscais que o 

governo cedia. A Constituição de 1988 ajudou nesse desajuste das contas, porque quando 

realocou as receitas fiscais para os estados e municípios, não fez o mesmo ajuste com as 

despesas, ocasionando um desequilíbrio. 

 Um outro fator que intensificou a crise brasileira dos anos 80, como também em outros 

países latino-americanos, foi a crise nos Estados Unidos, devido ao fato dele ser o principal país 

de comercialização e num momento de recessão optam por importar menos produtos. 

 Como o Governo era a força motriz para o processo de industrialização, ele agia como 

um investidor direto, quando esse processo atingiu seu esgotamento por conta dos déficits do 

Estado que impedia a continuidade dos incentivos nessa área, principalmente na siderúrgica. 

Esses déficits estavam impedindo que garantisse o controle dos serviços básicos que ele deveria 

prestar, que são com educação, saúde e segurança, direitos esses assegurados pela Constituição.  

Com isso, podemos notar que esse período foi marcado por bruscas flutuações, alguns 

autores divide esse momento de crise em três etapas: a primeira de 1981-1983 é caracterizada 

pelo decrescimento da economia que teve o motivo de esforço para o controle da dívida, a 

segunda foi entre 1984 até 1986, e nessa fase foi quando achou-se que o país tinha superado a 

crise, com a sensação que o ajuste tinha dado certo, entretanto o último período analisado como 

última etapa, de 1987 adiante, observou-se que a crise continuava e com um PIB assustador, 

chegando a ser negativo. (Giambiagi e Moreira, 1999) 
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2.1.2. A Reforma Tributária de 1988 

O sistema tributário de 1988, diferentemente do ocorrido em 1966, não foi elaborado 

por um grupo de técnicos formando uma Comissão, mas sim de um conjunto de políticos. E por 

mais que os políticos envolvidos na participação das reformas tivessem uma formação técnica, 

e já tinham vivência nas funções executivas do Governo somado a uma equipe técnica, não 

podemos eliminar o caráter político dessa reforma. A Constituição de 1988 foi expressa também 

pela vontade de descentralizar o poder do governo pelas forças democráticas predominantes, e 

com isso, foi estendendo os benefícios aos estados e munícipios transformados em entes 

federativos. Democracia com descentralização era uma ideia-força e como tal, tinha gravitação 

própria (Almeida, 2005, p.32). 

 Os fundos fiscais foram realocados e o Governo Federal saiu em prejuízo, dado o 

aumento das receitas compartilhadas com os estados e municípios. Em 1988, o Fundo de 

Participação dos Estados (FPE) e o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) chegavam 

respectivamente de 14% e 16% das receitas federais originários de impostos. A Constituição de 

88 levou em conta também a redistribuição entre regiões com mais receita e menos receita. 

Nessa nova constituição, ocorreu um aumento nas receitas fiscais do Governo, compartilhada 

com os governos subnacionais e por meio de taxas sociais expandiu a arrecadação de recursos 

para a União, mas tais taxas eram para financiamento de políticas socais, e essa contribuição 

social pulou de 4,9% em 1980 para 20% nos anos 90. Oliveira (2010, p. 39) comenta em seu 

texto sobre a perda que o Governo teve com as partilhas dos tributos no trecho abaixo: 

De fato, a União perderia os impostos únicos (incidentes sobre a energia elétrica, os 

combustíveis e os minerais) e especiais (transportes rodoviários e serviços de 

comunicação), que seriam integrados ao novo imposto estadual – o Imposto sobre 

Circulação e Mercadorias e Serviços (ICMS) – e veria ampliada, consideravelmente, 

a fatia do produto da arrecadação do Imposto de Renda e do IPI transferida para os 

estados e municípios (de 33% para 47% no caso do IR e de 33% para 57% no IPI). 

Assim como os estado, municípios ganharam benefícios com as novas formas de 

arrecadação, além dos ganhos com o aumento FPM, ou seja, todas as instâncias dos entes 

federativos saíram em vantagem, entretanto a união saiu com uma perda nessa repartição, a 

arrecadação da união caiu de 60,1% em 1988 para 54,3% em 1991. 

Essa Constituição trouxe consigo algo inexistente na Constituição anterior, a de 1966, 

um artigo que traz em pauta as questões sociais e o estado de bem-estar social, trazido com a 

universalização das políticas sociais. O Artigo 6º da Carta de 1988: “São direitos sociais a 

educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção a 

maternidade e à infância, a existência aos desamparados, na forma desta Constituição” (Fandiño 

e Kerstenetzky, 2019).  
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Os recursos não partilhados do Governo foram aumentados com a criação da 

Contribuição Provisória Sobre Movimentos Financeiros (CPMF), e essa contribuição 

futuramente tornou-se definitiva. Com isso, criou-se um regime de política fiscal duplo, em que 

conciliou de um lado a descentralização fiscal e do outro a assistência dos gastos públicos 

elevados. 

Observou-se que após a implementação do novo sistema tributário de 1989, além das 

dificuldades de inserção do novo sistema tributário, a alta inflação também foi um fator que 

prejudicou a arrecadação, apesar disso a carga tributária superou anos anteriores. Este fenômeno 

pode ser explicado pelo Plano Collor, diferente e de curto período, proporcionou uma elevação 

na receita, e pelo impacto no nível de inflação, gerando um bom resultado na inflação, produziu 

melhor comportamento da arrecadação da União, dos estados e municípios, via redução do 

efeito Tanzi4. 

Ocorreram algumas alterações que são importantes serem citadas, como o ICM que 

inclui outros cinco imposto que eram de domínio exclusivo federal, sobre combustíveis e 

lubrificantes, energia elétrica e mineração (impostos únicos), e também sobre comunicação e 

transporte e modificou-se para ICMS (art. 155, I, b), ainda, a parte do município foi elevada 

20% para 25% (art.158, IV). Além desse, é importante destacar a mudança no imposto federal 

sobre operações financeiras (IOF), passou a ser toda distribuída entre os estados e municípios. 

O primeiro recebeu cerca de 30% e o segundo 70% para os de origem da extração. (art. 153, 

5°). 

Com isso, podemos observar que a Constituição de 1988 piorou o problema de 

desequilíbrio das contas públicas, por conta das transferências das receitas fiscais para os 

estados e municípios, porque as receitas foram partilhadas, porém os gastos continuaram 

concentrados na União. 

A União, vendo que estava perdendo com essa nova distribuição da carga tributária, 

volta a dar mais peso nos tributos cumulativos, que na reforma anterior tinha sido modificado, 

para suprir essa perda de receita. E podemos destacar como exemplo o ICMS, que parece ser 

um imposto incidente sobre o valor agregado, entretanto, uma parte dos créditos não são 

passados para os credores, principalmente na exportação de produtos, e também o modo de 

cobrança que modifica alíquota, passando de uma alíquota legal de 30% para uma efetiva de 

42% (Oliveira).  Isso mostra mais uma vez que, a concentração do peso nos impostos indiretos 

 
4 “efeito tanzi”, corresponde a perda de valor real dos tributos em função do aumento dos preços entre o 

momento da ocorrência do fato gerador e o momento em que o tributo é efetivamente recolhido aos cofres públicos. 

Giambiagi, Fábio – 1988  
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ainda continua, e os impostos diretos, que são fonte de uma distribuição da carga tributária mais 

igualitária, continua não tendo maior peso.  

“O fato é que a iniciativa da Constituição de 1988 de fortalecer as bases federativas 

no país, logo se enfraqueceu com a reação da União a perda de recursos, às exigências 

do ajuste fiscal para a estabilização, e à orientação emanada do pensamento neoliberal, 

de que o governo deveria descentralizar as políticas públicas...” (Oliveira, p.18) 

Podemos observar com esse trecho que os objetivos da Reforma foram modificados ao 

longo do tempo, e com as necessidades sendo modificadas, os objetivos também foram. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, dois autores elaboraram uma hipótese de que a 

Constituição tinha um objetivo aparente, entretanto suas ações se mostraram com outros 

objetivos. A hipótese de Pedro Fandiño e Celia Lessa Kerstenetzky diz que há um paradoxo no 

artigo da Constituição que defende a seguridade social, esse paradoxo fica de um lado as 

seguridades sociais, e de outro a progressividade dos tributos. Esse paradoxo é constituído com 

quatro hipóteses que os autores denominaram como hipótese política – “gastos sociais sim, 

desde que tributação progressiva não - , hipótese exógena – “há uma referida conversão fiscal 

mundial -, hipótese do lapso – “noção de uma oportunidade foi perdida por um lapso ou erro 

de avaliação – e a hipótese da inocência – “a sugestão de consequência não pretendida 

(regressividade) de outras mudanças” (p.5, Fandiño e Kerstenetzky, 2019). Então, os autores 

concluíram que a hipótese que mais fazia sentido era a política, foi uma espécie de acordo tácito, 

acordo em que ambas as partes sem mencionar suas intenções agem de forma consonante ao 

longo do tempo, discute a ideia que aparentemente se tornou aceitável escolher um e abandonar 

o outro (progressividade pela descentralização).   

Esta hipótese pode ser comprovada pelos fatos que ocorreram na elaboração da 

Constituinte, nos debates da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 

(CRETAD), criada em 1986-1987 com o objetivo de estudar o sistema tributário brasileiro, foi 

dividida basicamente em dois lados: o lado do presidente José Sarney que defendia a ideia de 

que deveria se fazer apenas pequenos ajustes, e o lado que defendia a ideia de mudanças radicais 

no sistema tributário visando um sistema mais moderno, menos autoritário, aumentar a 

capacidade de recursos da União e um sistema que priorize a equidade e o federalismo. O 

segundo partilhava dos mesmos objetivos que a Comissão. Se tratando da equidade dos tributos, 

uma das propostas era tornar o imposto de renda mais abrangente e criar um imposto sobre o 

patrimônio líquido, na tentativa de tornar os tributos mais progressivos. (Fandiño e 

Kerstenetzky, 2019) 

Com essa proposta da CRETAD, torna-se claro que concluir que se incluídas ao projeto 

da reforma tributária, faria uma maior justiça fiscal. Entretanto, foi descartada a de arrecadação 
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progressiva dos rendimentos de capital, com o argumento da Comissão Francisco Dornelles de 

que a Carta fosse sucinta e, a abrangência das bases para a tributação da renda não deveria ser 

matéria constitucional, então, o assunto IR foi adiado, segundo técnicos da CRETAD. E se 

tratando o imposto sobre patrimônio líquido, a Comissão da Tributação, decidiu em uma 

votação, descartar esse tributo – em última hora criaram o imposto sobre grandes fortunas, 

entretanto esse tributo nunca foi regulamentado. Com isso, concluímos que a hipótese política, 

proposta pelos autores Fandiño e Kerstenetzky parece a que mais se encaixa com as ações da 

Comissão.  

Destacaremos abaixo o efeito da Reforma separadamente ao longo dos anos 90, por 

períodos políticos, o primeiro Governo que foi com o Presidente Fernando Collor de Melo, e o 

segundo Governo com Fernando Henrique Cardoso. 

GOVERNO COLLOR 

Foi um contexto de inúmeras mudanças políticas, ideológicas e econômicas que o ex-

presidente Fernando Collor de Melo assumiu seu mandato. Esse Governo implementou uma 

política neoliberal seguindo as diretrizes do Consenso de Washington, efetuou políticas de 

privatizações e liberalização da economia, abrindo completamente a economia; seu plano 

econômico marcou a década de 90. 

A eleição de Collor, nesse sentindo, representou a institucionalização política do ideário 

de 1964, ou seja, a eleição direta de um brasileiro representante dos interesses das frações da 

classe dominante (civil e militar) que desferiram o golpe militar em 1964 (Gennari, 2002).  

Em se tratando na política econômica de Collor, as medidas tomadas foram 

desindexação geral, em especial dos preços e salários, reformulação dos mercados cambiais, 

criação do dólar livre para operações como importação e exportação e transações financeiras, 

programa de privatização, entre outros. Se tratando da liberalização do comércio, foi eliminado 

barreiras não-alfandegárias e reduziu-se em forma gradativa a proteção das indústrias nacionais. 

Dividindo essas reduções em etapas, podemos dizer que a primeira ocorreu entre 1988 e 1989, 

ocorreu uma significativa redução de 41,2% para 17,85% e uma pequena mudança estrutural 

na tarifa. Houve o fim de muitos regimes especiais de importação, unificaram alguns tributos 

sobre as compras externas e ocorreu uma pequena redução no grau de proteção da indústria 

brasileira, de 51,3% para 37,4%. Uma segunda etapa ocorreu em 1990 com as novas políticas 

de comércio exterior e industrial, essa nova política eliminou quase todas as barreiras não-

alfandegárias e uma diminuição das tarifas de importação. 

Podemos notar que este Governo teve um início marcado pela forma mais ousada, até 

então, de abertura comercial no país, reduzindo tarifas, modificando tributos, todas as ações em 
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prol do livre comércio pregado pelo Consenso de Washington que foi seguido como uma 

“bíblia”, tanto pelo Collor como pelo seu vice Itamar Franco, que assumiu após seu 

impeachment. 

O Governo teve muita dificuldade em dividir parcela das receitas tributárias com os 

municípios e estados, isso pode explicar o crescimento das contribuições sociais. Contudo, na 

década de 1990 os governos subnacionais sofreram um pouco para alcançarem a autonomia 

proposta pela nova Constituição, passaram por duas contenções: a primeira por problemas 

macroeconômicos ligados a consolidação da moeda, depois do Plano Real, e a segunda pelos 

sacrifícios de obter recursos para os programas sociais. Os Governos estaduais, no período entre 

1989 e 1993 estavam extremamente endividados, e o país seguia com uma inflação alta.   

A confiança de que os municípios e estados iam se desfrutar dos esforços do Governo 

para consolidar a moeda, criou uma suposta contradição entre federalismo descentralizado e 

austeridade fiscal. Isso reforçou a ideia de que muitos analistas tinham de autonomia dos 

governos subnacionais. A pressão que existia em estabilizar a moeda, fez com que as qualidades 

da descentralização perdessem força.  

No período do governo de FHC, o governo impôs algumas restrições para os estados 

que estavam com dívidas altas. Tendo como propósito as contas estaduais, foram determinadas 

metas como endividamento total, superávit primário, gasto com salários, arrecadação de 

impostos e privatização de empresas estaduais (Rezende e Afonso, 2002). Criou-se uma 

proposta pelo Executivo Federal e votada pelo congresso que é a Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF) para as negociações das dívidas estaduais, ela teve o objetivo de impedir que os 

municípios e estados se aproveitassem do esforço da União, uma forma de organizar o 

comportamento fiscal do Governo em um sistema federativo. E mesmo que de certa forma haja 

uma restrição no governo federal, a lei se traduz como uma limitação da autonomia dos estados 

e municípios na destinação de suas receitas. 

O Projeto do sistema tributário da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e 

Finanças da Assembleia Nacional Constituinte tinha um objetivo de criar um fundo que 

assegure recursos adicionais aos estados e municípios no período de transição, que tinha o 

intuito de preparar o processor de descentralização e garantir que os serviços que são incluídos 

nele continue. Esse fundo seria mantido pelo Finsocial e por outros recursos que o Governo 

determinasse.  

GOVERNO FHC 

Com a tomada do cargo de presidente de Fernando Henrique Cardoso, com uma união 

do partido dele, o PSDB, com os outros partidos da direita com os mesmos ideais e objetivos, 
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a continuação do processo de liberalização econômica e privatização se intensificou. O setor 

externo passou a ser o elemento central de política econômica para o Governo, dado que a 

política de estabilização estabelecida pelo governo como o lado mais importante, no curto 

prazo, e porque tem em sua âncora cambial uma perspectiva decisiva, além da âncora salarial 

(via indexação) , fazendo assim com todas as políticas, tanto a econômico externa quanto a 

governamental preso ao capital financeiro estrangeiro. Entretanto, certa flexibilização da 

política cambial e a adesão de políticas “compensatórias” sob o fundamentalismo neoliberal, 

continuou a ser o ponto central da política econômica. Ou seja, apesar de o ajuste fiscal ser 

sempre adiado pelo governo FHC, por conta dos interesses políticos, a valorização cambial e 

os juros alto foram uma espécie de instrumento para a estabilização. (Sallum Jr, 1999) 

Em decorrência dessa política econômica e governamental, a vulnerabilidade no país 

aumenta substancialmente nos anos 90, e já havia um déficit nas contas de serviço, com essa 

política somou um déficit na balança comercial.  

Alguns autores apontam que o número de capital estrangeiro que entrou no Brasil foi 

grande demais e desordenado, a liberalização financeira produziu um aumento nos passivos 

externos do país, alcançando cerca de 450 milhões. Apesar do Brasil ter recebido um grande 

montante de investimento estrangeiro nessa época, ele ficou concentrado na compra de 

empresas públicas e privadas, principalmente no setor de serviços. É uma espécie de leilão dos 

patrimônios brasileiros. 

Devemos destacar, que apesar do volume de investimento ser alto, chegando a cerca de 

18 milhões de dólares no setor financeiro, não gerou muitos efeitos na taxa de investimento, 

aumentou cerca de 2% de 1991 há 1999. Importante destacar que os investimentos diretos, não 

geraram apensa uma elevação do lucro dos royalties, como também geraram na mesma década, 

um grandioso aumento de importações ocasionando assim um déficit na balança comercial, 

apesar da desvalorização cambial.  

O fundamento da estabilidade monetária do Plano Real é fundamentado por vários 

aspectos. Se o país abre seu mercado para o mundo além disso valoriza seu câmbio, o mesmo 

fica refém de captar grandes recursos para que haja um constante equilíbrio na balança de 

pagamentos. E para fazer isso acontecer, deve-se disponibilizar um valor alto na rentabilidade 

do capital especulativo e um juro mais alto e maior que no mercado internacional. Fernando 

Henrique até tentou fazer uma Reforma tributária em seu mandato, aliás, no período do seu 

governo foram algumas tentativas, a primeira foi encaminha no seu primeiro ano de mandato 

mas só foi aprovada em 1999, na forma de Substitutivo de Mussa Mendes, mas logo se 
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transformou em seu primeiro opositor quando percebeu que as mudanças subtrairiam recurso 

do Governo federal (Oliveira e Biasoto Jr).  

E foi no governo posterior ao de FHC, no Governo Lula que foi enviada uma nova 

proposta de Reforma para ser votada com poucas mudanças redistributivas, porém essa 

proposta foi aprovada no final de 2003; em suas propostas limitou algumas medidas com o 

compromisso dos ajustes fiscais, que foi a caso do adiamento da CPMF e da DRU, e as outras 

questões foram adiadas para ser decido em outro projeto, que foi a PEC 288 de 2008, porém 

esse projeto não passou de um projeto no papel, por causa dos conflitos federativos. No 

Governo Dilma, a única mudança nesse sentido foi buscar resolver o problema da briga dos 

estados pelo ICMS, entretanto não obteve muito êxito provavelmente porque não era 

interessante para a maioria do congresso. 

Podemos notar que nenhuma das mudanças ou tentativas delas, se preocuparam com a 

equidade das cargas tributárias sobre a sociedade, foram mais focadas em diminuir a 

cumulatividade e acabar com a guerra fiscal entre os federativos, e isso mostra que não se 

importavam em tornar o sistema mais progressivo, pois não modificaram nenhum imposto 

direto, nem utilizaram o imposto de renda, ou imposto sobre patrimônio como instrumento de 

justiça fiscal. Fabrício Augusto de Oliveira e Geraldo Biasoto Jr descrevem muito bem isso no 

trecho abaixo:   

-Importantes questões que também travam o crescimento econômico, 

mas em cuja discussão ninguém dedicou qualquer atenção, de modo 

geral, a propor mudanças na tributação direta- no imposto de renda e o 

imposto de sobre patrimônio que visasse  a tornar o sistema um pouco 

mais progressivo, o que seria importante não somente para resgatá-lo 

como um instrumento de justiça fiscal, mas como instrumento também 

do próprio crescimento econômico. (Oliveira, p.10) 

 Como nota-se, foram poucas as reais mudanças no sistema tributário no ano 1966 para 

1988, o caráter regressivo se manteve até os tempos atuais, revelando assim que, por mais que 

a função da reforma de 1988 não tenha sido com o intuito de acumular capital, seus 

desdobramentos levaram a este problema social, como será mostrado a seguir.  

 2.1.3. Desdobramentos da Reforma Tributária de 1988 

A sessão anterior explicou a Reforma de 1988 no seu início, com seus objetivos iniciais 

que eram para resolver os problemas que os Governos anteriores causaram, como a 

redistribuição dos tributos com os estados e municípios. Entretanto, esses objetivos foram 

modificados e de acordo com a necessidade do Governo, e à medida que um fenômeno de 

extrema importância vinha ganhando espaço no país e no mundo, a Globalização. Com isso, o 



31 

 

direcionamento da reforma tributária foi totalmente voltado para receber esse fenômeno que já 

havia começado desde o início dos anos 80 na América Latina. 

Desdobramentos da Reforma de 1988 na presença da Globalização e do Neoliberalismo 

Segundo Gomes apud Tavares e Merlin, afirmam que o “fenômeno da globalização 

financeira teve sua origem na ruptura do padrão monetário dólar-ouro (Bretton-Woods), que 

foi a o passo prévio que possibilitou a flutuação cambial e a mobilidade de capital financeiro”. 

A Globalização que levou há transformações radicais a década de 90 e trouxe consigo o 

neoliberalismo, e segundo Gennari (2002), criou um padrão de acumulação de capital no 

Brasil., entretanto essa estratégia de desenvolvimento já vinha sendo discutida no Brasil desde 

o final da Segunda Guerra Mundial. Celso Furtado (2000) destaca um grande problema da 

globalização em países emergentes, segundo ele os países que dominam a tecnologia são os que 

comandam e exploram os países que estão em desenvolvimento. Ele concluiu que países com 

amplas reservas naturais e grandes desigualdades, como no caso do Brasil, são os que mais tem 

impactos negativos com a globalização. Pelo visto, a ideia de unificação do mundo foi vantajosa 

para uns e prejudicial para outros e sabemos que o lado mais pobre - os países da periferia - são 

os que “pagarão a conta”.   

Alguns autores neoliberais, jogavam a culpa da crise do sistema capitalista aos 

sindicatos e os movimentos operários, pois eles destruíam os lucros das empresas. Tinham 

como princípio fundamental que o Estado deveria gastar cada vez menos com questões sociais, 

pois o desemprego ocorreria de forma natural, e então o esforço para não haver desemprego era 

inútil, o ideal para o neoliberalismo seria focar os gastos na ampliação da reprodução de capital. 

Assim, os sindicatos iriam acabar com seu poder de barganha, e as empresas aumentariam seus 

lucros e impulsionariam a acumulação, que era um dos objetivos, mas o objetivo central era a 

estabilidade monetária. (Perry Anderson, 1995) explica muito bem essa questão, em seu estudo 

sobre o Balanço do Neoliberalismo, onde pode-se ver no trecho abaixo:  

“A partir daí as ideias neoliberais passaram a ganhar terreno. As raízes da crise, 

afirmam Hayek e seus companheiros, estavam localizadas no poder excessivo e 

nefasto dos sindicatos e, de maneira mais geral, do movimento operário, que havia 

corroído as bases de acumulação capitalista com suas pressões reivindicativas sobre 

os salários e com sua pressão parasitária para que o Estado aumentasse cada vez mais 

com os gastos sociais.” 

  

Então, podemos ver que o objetivo era fazer com que o Estado servisse a todos os 

anseios das corporações, fazendo ajustes na economia para beneficiá-las. E o seu “poder” se 

mostraria conforme a autonomia ou dependência financeira nacional, e isso é mostrado na 

maneira que organizam e estimulam as políticas econômicas e financeiras do país. É a partir 
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daí que surgem as “ajudas financeiras internacionais”, como Fundo Monetário Internacional 

(FMI), Banco Mundial (BIRD) e outros. 

O neoliberalismo deu início no Chile com uma das piores ditaduras do mundo, o ditador 

Pinochet, entretanto se consolidou na Inglaterra com a popularmente chamada dama de ferro 

Margareth Thatcher, e foi criado uma espécie de agenda com nove pontos a serem seguidos 

para alcançar o novo sistema vigente na Europa, que são: I) contrair a emissão monetária, II) 

elevar as taxas de juros, III) diminuir os impostos sobre rendimentos altos, IV) abolir os 

controles sobre fluxo financeiro, V) criar desemprego massivo, VI) aplastar as greves, VII) 

elaborar legislação antissocial, VIII) cortar gastos públicos e IX) praticar um amplo programa 

de privatização (Gennari, 2002).  

Em toda a Americana Latina, os ideais neoliberais somente foram introduzidos após 

uma reunião em Novembro de 1989 nos Estados Unidos, que ficou conhecido como Consenso 

de Washington, como foi na Europa, elaboraram uma agenda de políticas que deveriam  ser 

implantadas, que são: I) Disciplina fiscal, II) priorização dos gastos públicos, III) reforma 

tributária, IV) liberalização financeira, V) regime cambial, VI) liberalização comercial), VII) 

investimento direto estrangeiro, VIII) privatizações, IX) desregulamentação e X) propriedade 

intelectual. E com todas essas características, concluímos que o objetivo era abrir mercador 

tanto de capital como de mercadorias, diminuir o papel do Estados na economia e tornar o país 

dependente dos países centrais. Foi nesse período que o Governo de Collor assumiu o poder 

democraticamente depois de 20 anos de ditadura brasileira, e trouxe esses ideais neoliberais 

para a economia, trazendo aspectos mais dinâmicos e radicais. 

Collor era a representação do novo padrão neoliberal, e Lula a representação das lutas 

dos trabalhadores, mostrando assim o porquê do resultado das eleições de 1989. Como já foi 

explicado anteriormente, as políticas econômicas de Collor foram totalmente pautadas em 

ideias neoliberais, abrindo o comércio, reformulou políticas cambiais deixando o dólar livre 

para as negociações de exportação, importação e financeiras, o plano era que as alíquotas de 

importação reduzisse gradualmente, no período de 1991 e 1994, e no final do período, a tarifa 

máxima seria de 40%, a média de 14% (Moreira e Correia, 1997)  privatizou inúmeras empresas 

estatais, e as consequências foi a venda de indústrias nacionais para setor privado tanto nacional 

como internacional. 

Os governos de Sarney (1985/1990) e Collor de Melo (1990/1992) demostram como 

será a nova elite brasileira. A eleição de Collor comprovou o início de uma nova era na política 

econômica do país, e seguia em direção ao neoliberalismo, entretanto com o impeachment, 

demostrou que o novo sistema não estava tão consolidado (Gomes, 2002). O novo sistema só 
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se consolidou em 1994, com a eleição de Fernando Henrique Cardoso, com seu bloco político 

hegemônico pautados nas ideias ortodoxas para o neoliberalismo. 

E quando começou o Plano Real, foi observado um pequeno crescimento econômico, 

que foi provocado pela queda no preço e um mínimo aumento na renda real dos salários. 

Entretanto, a dupla câmbio-juros no sentido restritivo, a longo prazo, se torna conflitante com 

o crescimento do desenvolvimento e com o crescimento econômico, com isso gera um longo 

período de desemprego com a diminuição das atividades econômicas. (Gomes, 2007) 

Todavia, o lado negativo das técnicas neoliberais também começou a aparecer, o Brasil 

começou a se endividar, por conta na instabilidade do setor externo - em que estava totalmente 

dependente por conta da abertura comercial. E as empresas nacionais começaram a quebrar, por 

conta da competitividade desigual com as empresas internacionais e os juros alto, o que 

ocasionou o fechamento de muitas delas.  

Em contrapartida, ocorreu uma concentração bancária em decorrência da 

desregulamentação econômica e financeiro, levou também a fusões e compras de várias 

empresas, devido a onda de privatizações e até mesmo transferências de propriedade dos ativos 

preexistentes. Autores como Gomes (2007), ressalta que muitos empresários brasileiros têm 

envolvimento direto na implementação do neoliberalismo no Brasil, ganham muito com isso, o 

trecho abaixo podemos observar: 

Vale, novamente, frisar que o receituário neoliberal adotado no Brasil contou com 

uma anuência e o envolvimento direto dos interesses de parte das elites brasileiras e 

somente conseguiu ser adotado porque as instituições internacionais, como o FMI e o 

Banco Mundial, deram amplo suporte, principalmente, principalmente quando 

envolveu a renegociação das dívidas externas. (p.78) 

Essas medidas impostas pelas instituições internacionais são claras nos pontos impostos 

pelo Consenso de Washington, todas as exigências no geral tinham o objetivo de liberalizar o 

mercado, uniformizar a economia financeira e econômica e destruir o papel do Estado. E tirando 

o controle das políticas fiscal, monetária e cambial do estado, o mercado internacional pôde 

investir sem restrições no país, tornando assim um ótimo investimento com uma 

autovalorização, especialmente quando a dívida pública passou a ser o ponto principal de 

sustentação da abertura comercial.   

O Consenso de Washington foi uma expressão do neoliberalismo e o FMI usou de sua 

força econômica para implementar esse modelo nos países da periferia como um remédio para 

a crise. Os ideais do Consenso têm ideias que podemos considerar globalizantes por incentivar 

as relações internacionais com suas medidas como, abrir mercado, privatizar estatais e 

investimentos externos.  
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Com o câmbio sobrevalorizado e os juros alto, forma uma espécie de armadilha para os 

países da periferia. A Argentina caiu nessa armadilha em 2001, com muitos anos de práticas 

neoliberais e exigências das instituições internacionais, a taxa de pobreza duplicou no país, de 

23,7% para 45,4% entre 1999 e 2002 segundo Gomes apud CEPAL (2003).  

 O caso do Brasil não foi muito diferente da Argentina, o país também foi pressionado 

pelas instituições internacionais a seguir tais práticas neoliberais, como foi mencionado 

anteriormente, e isso levou ao esgotamento do modelo nacional do desenvolvimentismo. 

Segundo Gennari apud Benjamin, quando se adota uma abertura comercial e uma 

sobrevalorização do câmbio, o país necessita cada vez mais de recursos do exterior para não 

desequilibrar a balança de pagamentos, e então a rentabilidade deve ser alta para atrair o capital 

especulativo, e para isso o juros deve ser alto, maior do que no mercado internacional.  

O estado sempre foi instrumento para ajustes que propiciam a acumulação financeira, 

na década de 1990 essa ideia ficou mais clara, o estado não estava preocupado com estabilização 

mas sim com abertura comercial com um único objetivo de acumular capital e principalmente 

para o setor privado, e isso pode ser visto com a eleição do Collor, candidato que representava 

os interesses dos neoliberais. 

As novas formas de política econômica e as novas modalidades de política externa 

implementada no Brasil nos anos noventa guardam uma forma particular de 

implementação e configuram um novo padrão de acumulação ou uma nova estratégia 

neoliberal de desenvolvimento capitalista. Observa-se uma profunda mudança nos 

rumos da acumulação de capital no Brasil sob determinação da chamada estratégia 

neoliberal de desenvolvimento implementada pelos governos de Fernando Collor de 

Melo e Fernando Henrique Cardoso. (Gomes, 2007 p.41) 

 

O país foi dominado pela ideologia neoliberal, e o poder executivo coordenou as regras 

do país, desrespeitando todos os outros poderes (legislativo e judiciário), usando a artimanha 

de medidas provisórias que muitas delas viraram permanentes por conta do poder executivo, ou 

também pelo fato de não ser possível anular algumas medidas pelos impactos que causaria na 

sociedade, como o Plano Real. 

 No Brasil, a política dos anos 1990 se ancora na falsa ideia de que o mercado é o 

organizador da sociedade, tirando assim a responsabilidade do Estado e deixando o mercado 

livre, seguindo assim as ideias neoliberais. E com essa nova configuração do mercado, podemos 

deduzir também que o padrão de acumulação mudou, tento em vista que agora o mercado segue 

ideias neoliberais, e com isso a própria acumulação passou a ser dependente de capital 

financeiro internacional, levando o país a ficar mais dependente do investimento direto 

internacional.  
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 Essas estratégias desse novo sistema não só deixou o país refém do capital estrangeiro, 

como trouxe péssimas consequências sociais, como crescimento desemprego estrutural, 

diminuição das indústrias nacionais, destruição das estatais, crescimento do déficit público, o 

aumento das desigualdades sociais e regionais e redução dos investimentos públicos nas áreas 

prioritárias como educação e saúde. 

 Esta nova fase de subordinação em que o país se encontra, aparentemente irreversível 

de se reestruturar uma nova política econômica, por conta de quem está no comando, foram 

concentrados, tanto política econômica quanto a acumulação de capital, para o capital 

financeiro internacional (Gennari, 2007).  

 Então é assim que se configura esse novo padrão de acumulação, baseado do que 

Gennari chama de tripé da acumulação de capital, constituído por capital nacional, fundo 

público e capital estrangeiro. Esse novo padrão, introduz o Brasil num ciclo de 

internacionalização e subordinação, nunca visto no país. Entretanto, esse novo processo está 

fadado ao estrangulamento por uma questão estrutural, esse sistema de dependência se quebra 

quando o exterior entra em crise ou quando o país não suporta mais o desemprego, as altas taxas 

de juros e outros problemas sociais que o sistema causa. 

 Em suma, pode-se notar neste capítulo, que a Reforma Tributária 1988 no início parecia 

ter somente a função de descentralizar os tributos e fortalecer a federação, entretanto, a Reforma 

na verdade fazia parte de uma plano bem maior, o de implantar toda a agenda do Consenso de 

Washington, e estabelecer as estratégias do neoliberalismo e com isso estabelecer o novo 

sistema de acumulação de capital. Esse novo padrão reestruturou por completo a estrutura do 

país, mudando não somente tarifas, como a redução da alíquota de importação, mas a forma 

como é organizada o mercado, que passou a ser liderado pelo setor privado. E esse setor, o 

capítulo mostrou que esse foi o grande incentivador de toda essa mudança estrutural do país, 

pois os interesses da elite brasileira e da direita que estava no poder, iam de encontro aos 

interesses dos países centrais, que criaram essa dependência entre o centro e periferia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo geral desse trabalho era mostrar que a estrutura do sistema tributário está 

ligado ao processo de acumulação de capital, nas duas reformas tributárias que foram 

analisadas, a Reforma de 1966 que foi no período da Ditadura no Brasil, e a Reforma de 1988 

que vigora até os dias de hoje, com algumas alterações, porém foi analisado que por mais que 

ambas as reformas levou ao aumento da acumulação de capital, o modo como ocorreu foram 

diferentes. 

E esse trabalho seguiu a hipótese de que o sistema tributário brasileiro é desigual em 

sua distribuição das cargas tributárias, mostrando assim o grave problema que acompanha o 

país por muitos anos, que é a concentração de renda e a desigualdade tanto social quanto 

regional. Nota-se no decorrer dos capítulos que todas as duas reformas que foram feitas, 

nenhuma teve como preocupação central a redistribuição da carga de tributária com o objetivo 

de alcançar a equidade, pelo contrário, quando parecia está mexendo nos impostos diretos com 

essa finalidade, logo aumentava as alíquotas dos impostos indiretos tirando totalmente a 

progressividade com a justificativa que precisava aumentar a arrecadação para algum fim, seja 

ele para o crescimento ou a recuperação de uma crise.  

Pode-se ver com alguns autores como Fabrício Augusto de Oliveira, como foi bastante 

citado no texto, defende a ideia de que no decorrer de toda a história brasileira, esse padrão de 

acumulação – usando a tributação – é recorrente, verdadeiramente a acumulação segue um 

padrão e no final na década de 90 o Governo mostrou que ele é o grande patrocinador desse 

sistema de acumulação. Para que esse padrão se quebre, é necessária uma reforma que 

reestruture a divisão das cargas, mas alguns autores liberais criticam a ideia com a justificativa 

de que essa medida acarretaria numa diminuição dos investimentos privados. Entretanto, a 

última reforma prova que esse argumento é falho, pois na verdade quem investe nas indústrias 

tento privadas como estatais é o próprio Governo. 

Com as análises feitas dos dois períodos de reforma, observa-se que a hipóteses não será 

rejeitada, visto que a reforma direta ou indiretamente levou a acumulação de capital, por 

intermédios diferentes nas duas reformas, mas com um mesmo fim. 

E por isso, estender essa pesquisa para os dias atuais e fazer uma ampliação mais global 

desse padrão de acumulação e o que se pode fazer para quebrar essa lógica de acumulação, irá 

contribuir com análises sobre concertação de renda e desigualdades sociais no Brasil, que são 

um grave problema até hoje no ano de 2019. Contribuir para análises que podem ajudar a 

solucionar esse grave problema que acompanha o país é o que torna a pesquisa científica útil e 

viva. 
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