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Segunda e terça-feira, 15 e 16 de fevereiro de 2021

Repórter Brasília

Centrão profana obra de Niemeyer
Salvar um patrimônio Cul-

tural da Humanidade das pás 
e picaretas do presidente da 
Câmara dos Deputados, Ar-
thur Lira (PP, foto), é a articula-
ção que entidades e lideranças 
da imprensa, patrões e empre-
gados, estão em vias de propor 
ao Supremo Tribunal Federal, 
no sentido de impedir que a 
obra de Oscar Niemeyer seja 
profanada. Ao destituir o Co-
mitê de Imprensa, o líder do 
Centrão não estaria apenas 
botando abaixo parte de uma 
edificação histórica tombada, protegida pela legislação, mas tam-
bém um conceito, pois ao situar aquela repartição nesse local, o 
arquiteto expressava um conceito de respeito e interação com a 
opinião pública nacional. É um primeiro passo de um atentado 
à democracia.

Muralha de proteção
Ao determinar a destruição do Comitê de Imprensa, localizado 

ao lado do plenário, simbolicamente representando um laço indis-
solúvel entre Parlamento e opinião pública, Lira está criando uma 
muralha para se proteger de sua própria biografia. Réu de proces-
sos capitulados no Código Penal, o novo presidente, levado ao car-
go pelo baixo clero da Câmara Baixa, está procurando uma rota de 
fuga, uma forma um tanto grosseira de se esquivar de perguntas 
irrespondíveis. Olhando para o passado recente, o presidente da 
Câmara imagina que as passagens secretas que mandou construir 
(como nos castelos medievais) possam bastar para se escafeder 
sorrateiramente e se escapar de onde figuras com trajetórias se-
melhantes, como Severino Cavalcanti, que teve que renunciar, e 
Eduardo Cunha, tirado de sua cadeira presidencial diretamente 
para o fundo de celas, atrás das grades.

O “bota-abaixo” na calada
Arthur Lira está se aproveitando de uma situação inédita na 

história do Parlamento: devido à pandemia, o prédio foi fechado. 
Somente parlamentares e funcionários essenciais têm acesso ao 
Palácio Legislativo. Com isso, valendo-se da interdição, ele pode 
mandar seus pedreiros desfigurarem parte do edifício sem temer 
manifestações que, inevitavelmente, bloqueariam o “bota-abai-
xo”. Não fosse isso, o Salão Verde e as próprias instalações do co-
mitê seriam ocupadas pelos repórteres, por figuras do mundo cul-
tural, por grupos e pessoas que respeitam a memória e o orgulho 
nacional. Essa é a questão: Lira está enxovalhando a memória do 
Niemeyer que, ao lado de Aleijadinho, é dos maiores e mais res-
peitados construtores da História do Brasil.

Canetada fugaz
 O construtor de Brasília, cidade patrimônio da Humanidade, 

tombada pelas Nações Unidas, foi, em seu tempo, o maior e mais 
famoso arquiteto vivo de todo o planeta. Triste destino ser desres-
peitado por uma canetada de uma figura fugaz, que sequer deve-
rá figurar na História do Brasil, como ficaram outros antecessores 
nesse mesmo cargo. Esses que, nos tempos modernos, respeitaram 
a metrópole de JK na sua integridade arquitetônica e simbólica. É 
isto que as entidades devem argumentar e pedir a proteção do STF.

O medo dos 30 metros
Lira já tem um problema para exercer seu cargo: não pode in-

tegrar a linha de sucessão por ser réu de processo criminal. Agora, 
com isso, pretende eliminar a tradicional caminhada do presiden-
te da Câmara, um trajeto de 30 metros entre o gabinete e o plená-
rio. É disso que ele foge. O STF deve barrar a ousadia.

O novo presidente da Federasul, 
Anderson Trautman Cardoso (biênio 
2021-2022), entende que a competiti-
vidade e o crescimento econômico 
do Rio Grande do Sul passam por, 
fundamentalmente, um aspecto: a 
inovação. Por isso, ele vai levantar 
essa bandeira em seu mandato à 
frente de uma das principais entida-
des empresariais do Estado.

Nesta entrevista ao Jornal do 
Comércio, Cardoso também fala 
de outras pautas caras à Federasul, 
como a redução do tamanho do Es-
tado e as privatizações. Ele apon-
ta ainda as propostas da federação 
para a reforma tributária e comenta 
a agenda que entende ser necessá-
ria para acelerar o desenvolvimento 
econômico do Rio Grande do Sul.

Jornal do Comércio – Por que 
a inovação é a principal bandeira 
da sua gestão?

Anderson Trautman Cardo-
so – A inovação tem sido ao longo 
dos anos, com o desenvolvimento 
de novas tecnologias, um mecanis-
mo para alavancar a competitivida-
de do setor empresarial. Empresas 
que enfrentaram a pandemia da 
Covid-19 e fizeram as suas transfor-
mações digitais, e mesmo aquelas 
que haviam feito antes, sofreram 
uma ação menos danosa. Também 
temos um desafio, dentro de nossas 
empresas. Debater a inovação traz a 
possibilidade de incrementar a com-
petitividade do empresariado, das 
indústrias, dos prestadores de servi-
ço, do comércio e do setor primário. 
Esse último, que é um exemplo no 
âmbito da inovação.

JC – Além da inovação, 
que outras bandeiras preten-
de pautar?

Cardoso – Seguimos susten-
tando bandeiras relacionadas aos 
nossos princípios, que são o em-
preendedorismo e a liberdade de 
mercado. A Federasul é uma entida-
de de livre associação e o principal 
ativo talvez seja a capilaridade, ou 
seja, estar presente em todo o inte-
rior do Rio Grande do Sul. O intuito 
dos empreendedores que fundaram 
a Federasul, em outubro de 1927, foi 
justamente ter uma oportunidade 
para a troca de experiências. Uma 
possibilidade de trabalho em con-
junto no que tange aos pleitos do 

Competitividade passa 
setor empresarial gaúcho. Entre es-
ses pleitos, posso citar a questão da 
reforma administrativa e previden-
ciária, que nós apoiamos no ano 
passado, mas cujo espaço de apro-
vação acabou redundando no par-
tilhamento da retirada da reforma 
da previdência dos militares, por 
exemplo, e que nós continuaremos 
apoiando no decorrer de 2021 para 
que seja aprovada.

JC – Isso em relação 
ao Estado...

Cardoso – Também no limite 
dos gastos públicos, a entidade en-
tende que a máquina pública deve 
ser eficiente, assim como nossas em-
presas, caso contrário teremos uma 
sobrecarga no setor privado. O Esta-
do precisa ser eficiente. Então pau-
tas como teto dos gastos públicos, a 
própria PEC (Proposta de Emenda à 
Constituição) do duodécimo aqui no 
Rio Grande do Sul, continuarão sen-
do apoiadas.

JC – E no plano nacional?
Cardoso – Na mesma linha. É 

importante termos uma reforma ad-
ministrativa aprovada no Congresso 
e também uma reforma tributária. É 
necessário reduzir o tamanho do Es-
tado. E verificar a forma mais eficaz 
de partilharmos a forma de arreca-
dação dos recursos para fazer fren-
te a esses custos. E viabilizar, assim, 
o investimento em infraestrutura 
no País.

JC – Quais são as propostas 
da Federasul para reforma tribu-
tária federal?

Cardoso – Desde a Constituição 
de 1988 se fala em reforma tributá-
ria, porque ela foi extremamente ga-
rantista. Saímos de um período de 
ditadura (1964-85), então, é natural 
termos uma Constituição que dá 
muitos direitos à sociedade. O pro-
blema é que esses direitos custam 
ao Estado. Saímos de um patamar 
de carga tributária, no início dos 

anos 1990, de cerca de 24% do PIB, 
e hoje, estamos em cerca de 35% do 
PIB, um aumento significativo, mais 
de 10 pontos percentuais do PIB na 
extração da riqueza da sociedade e 
entrega para o poder público. A per-
gunta que fica é: valeu à pena? Faz 
sentido? Em muitos âmbitos sim: na 
saúde, tão importante no momen-
to do enfrentamento da pandemia. 
No entanto, essa estrutura tributá-
ria é centrada na tributação sobre o 
consumo. Ela é diferente de outros 
países, que focam em outras bases. 
Nós temos a base da propriedade, 
temos, enfim, outras fontes de ar-
recadação, não apenas o consumo. 
Essa arrecadação está centrada no 
consumo, ela é regressiva, por que 
as pessoas com diferentes capacida-
des de arrecadação – diferentes ca-
pacidades contributivas – vão ter o 
mesmo patamar, quando se trata de 
consumo de tributação na compra 
de seus insumos. Aqui um item fá-
cil - itens de cesta básica, a tributa-
ção é a mesma, desde a pessoa com 
maior capacidade econômica até 
aquela menos favorecida. Esse é um 
debate que temos de travar. Como é 
que vamos acertar essa questão da 
regressividade e a tributação sobre o 
consumo no Brasil? Bom, temos na 
PEC 45 algumas propostas, digamos, 
bastante ousadas. É uma PEC que se 
centra neste problema – a Proposta 
de Emenda Constitucional número 
45 que busca semelhança no que há 
de mais moderno em tributação so-
bre o consumo, que é aquela que se 
chama uma tributação sobre o con-
sumo que tem caráter unicamen-
te fiscal, ou seja, arrecadação. Ela 
não tem um caráter extrafiscal, um 
caráter de modular ou de incenti-
var a aquisição de um determinado 
item e, por isso, ela centra em uma 
alíquota única. Essa alíquota única 
hoje, obviamente, não estaria na 
Constituição, então a proposta não 
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“Temos de 
manter o Estado 
competitivo, 
precisamos 
de parceiros. 
O investidor 
privado vem com 
essa ótica”

MARYANNA OLIVEIRA/CÂMARA DOS DEPUTADOS/JC
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Anderson Trautman Cardoso tem 43 anos e é natural 
de Soledade (RS). Filho de uma bancária e de um 
funcionário público, mudou-se para São Leopoldo 
em 1994 para cursar Ciências Jurídicas e Sociais na 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), 
graduando-se no ano de 1999. É especialista em 
Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos 
Tributários (IBET) e em Direito Tributário, Financeiro e 
Econômico pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (Ufrgs). Estudou, ainda, na Yale University (Ma-
nagement Program for Lawyer) e no Insead (Programa 

de Gestão Avançada, em parceria com a Fundação 
Dom Cabral), uma das melhores escolas de negócios 
do mundo. O novo presidente da Federasul atua em 
entidades empresariais há mais de duas décadas, ten-
do sido vice-presidente Jurídico da Federasul, além de 
Conselheiro da Federação do Comércio do Rio Grande 
do Sul (Fecomercio) e integrante do Comitê Jurídico da 
Confederação das Associações Comerciais e Empresa-
riais do Brasil (CACB). É membro da Fundação Escola 
Superior de Direito Tributário, do Instituto Brasileiro de 
Direito Tributário e da International Fiscal Association.
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traz esse percentual, mas se estima 
em torno de 25%. Se nós olharmos 
para todos os itens - desde a nova 
economia, como falamos, inova-
ção, novos modelos de negócios -, a 
nova economia, que é tão importan-
te de ser incentivada, hoje, em mui-
tos casos, ela não é tributada pelo 
imposto sobre o valor agregado, ai 
falando, ISS, ICMS, IPI - Pis e Cofins 
acabam incidindo sobre as receitas 
delas decorrente -, mas esses três 
primeiros não. E quando vemos 
uma carga de 25% sendo colocada 
sobre ela, que são mais de 10 pontos 
percentuais, além dessas duas con-
tribuições, que me referi, é uma car-
ga, talvez, impeditiva inclusive para 
algumas modalidades de negócio 
se tornarem competitivas no País. 
Olhando a mobilidade desse tipo de 
economia, nos parece que não é o 
mais acertado, então nesse ponto, 
qual é a reforma tributária federal, 
que a Federasul entende adequada? 
É uma reforma que mude a tributa-
ção, melhore e aprimore o sistema 

tributário, reduza a burocracia, mas 
que tenham o cuidado com setores 
que entendemos extremamente re-
levantes, como o setor de tecnolo-
gia, o próprio setor de serviços, que 
vem crescendo enormemente. E nos 
moldes em que está sendo propos-
ta a PEC 45, ela acabaria tendo um 
impacto negativo sobre esses seto-
res. Então, olhando sobre a proposta 
que está em tramitação no Congres-
so Nacional, especificamente a PEC 
45, entendemos que ela é boa, mas 
mereceria ainda alguns aperfeiçoa-
mentos. E a Federasul, por intermé-
dio da Confederação das Associa-
ções Comerciais e Empresariais do 
Brasil (CACB), temos dialogado com 
o Congresso Nacional sobre o tema 
da reforma tributária, inclusive com 
a própria comissão mista, integra-
da por 25 deputados e 25 senado-
res, que debate as duas propostas: 
a PEC 45 e a PEC 110, originária do 
Senado para se chegar em um texto 
único. A Federasul tem participado 
ativamente desse debate e vai conti-

nuar ao longo do primeiro semestre.
JC – Quais são as propostas 

da Federasul para reforma tribu-
tária em nível estadual?

Cardoso – Considerando que 
estamos em estágio avançado de 
uma reforma tributária federal, me 
parece pouco pertinente um deba-
te sobre uma reforma tributária es-
tadual. Tivemos um debate no ano 
passado. Podemos tomar o exemplo 
de São Paulo que aprovou os termos 
aqui propostos, e eles tiveram diver-
sos problemas, e tiveram de suspen-
der algumas das medidas. Então, 
em um país como o Brasil é muito 
difícil mudarmos um sistema tribu-
tário a partir somente de um estado. 

JC – Presidentes da Federasul 
tiveram participação de destaque 
na política, como Paulo Afonso 
Feijó, vice-governador pelo DEM 
(governo Yeda, 2007-2010), e José 
Paulo Cairoli, vice pelo PSD (go-
verno Sartori, 2015-2018). O que  
acha da participação de empre-
sários na política partidária?

Cardoso – A Federasul é uma 
entidade cuja capilaridade, natu-
ralmente, traz ao presidente e à di-
retoria informações e preocupações 
do setor empresarial de todo o Esta-
do, então, é uma entidade política, 
e é natural isso. Acabamos de falar 
sobre pautas políticas. Esse diálogo 
com o poder público também apro-
xima o gestor da entidade, das auto-
ridades públicas responsáveis pela 
solução daqueles problemas que se 
identificam dentro da entidade. Vejo 
como natural a participação, até 
enalteço. É muito bom termos diri-
gentes empresariais participando de 
atividade política partidária, mas a 
entidade não é uma entidade parti-
dária. Ela não se alia a nenhum par-
tido, mas, sim, é aberta para o diálo-
go com todos os partidos. 

JC – Quais são as metas 
e projetos da Federasul em 
sua administração?

Cardoso – As grandes ban-
deiras são, de um lado, reforma 
administrativa federal e reforma 
tributária. Essas são pautas impor-
tantíssimas para retomada do de-
senvolvimento econômico do nosso 
estado e do nosso País. Temos pau-
tas importantes já em tramitação na 
Assembleia Legislativa, teto dos gas-
tos públicos, PEC do Duodécimo, re-
forma da previdência dos militares. 
Queremos apoiar muito o governo 
do Estado nessa pauta de privati-
zações. Temos desafios grandes em 
setores importantíssimos, setor de 
energia elétrica, setor de gás. A en-
tidade entende que a privatização 
é o caminho para ter novos investi-
mentos nesses setores, que são tão 
essenciais para nossa economia. So-
bre o ponto de vista interno da enti-
dade, estamos trazendo esses temas 
para o debate, como inovação, sus-
tentabilidade, diversidade e educa-
ção, que não é um tema novo, mas 
que merece destaque, especialmen-
te diante da queda dos índices aqui 
no Estado ao longo dos anos. A for-
ma de manutenção de talentos no 
Estado também é algo importante 
para os debatermos. Temos setores 
que são extremamente destacados 
que queremos focar. O setor de saú-
de é um deles. De que forma pode-
mos construir clusters, ecossistemas 
dentro do Estado, que possibilitem o 
desenvolvimento desses setores. 

JC - De modo mais imediato, 
quais são as ações da Federasul 
para 2021?

Cardoso – Hoje, temos uma ca-
pilaridade de cerca de 170 entidades 
filiadas no interior do Estado, que 
representam cerca de 80 mil empre-
sas filiadas. Olhando para a retoma-

da, falando sobre algumas pautas 
que são essenciais que são as refor-
mas administrativa e tributária no 
nível federal; aqui, o enfrentamento 
dessas pautas que contribuem para 
o enfrentamento do déficit no Esta-
do. Agora, falando em retomada em 
um ano de pandemia, é fundamen-
tal a vacinação contra à Covi-19. E 
que todos tomem a vacina e sigam 
as orientações das autoridades de 
saúde e os cronogramas de saúde, 
mas é necessário que todos se enga-
jem nesse processo. 

JC – A Federasul defende a 
ampliação das Parcerias Públi-
co-Privadas (PPP). O que o senhor 
pode destacar sobre este tema?

Cardoso – Esse é um tema ex-
tremamente relevante. Qual é a al-
ternativa de um estado que não tem 
capacidade de investimento? Esse é 
o primeiro ponto. Por que chegamos 
a esse patamar? Vamos chegar na 
velha discussão: qual é o tamanho 
do Estado, como vamos enxugar a 
folha de pagamento? Porque a folha 
é talvez o grande promotor desta in-
capacidade de investimentos. Mas 
chegamos em um patamar. Temos 
a necessidade de manter o Estado 
competitivo. O Estado ganha com-
petitividade através de investimen-
tos em infraestrutura em setores 
essenciais, sem isso, ele perde sua 
competitividade. Ao longo dos últi-
mos anos, é o que temos visto no 
Rio Grande do Sul. Elevamos as alí-
quotas, inclusive de ICMS, para ata-
car um problema, que é o déficit 
público, mas não conseguimos au-
mentar a capacidade de investimen-
tos. Só estamos cobrindo um rombo, 
e parcialmente. Então, esse caminho 
não vai solucionar o problema. San-
ta Catarina e Paraná, que compe-
tem diretamente conosco, têm sido 
muito mais agressivos e estão con-
seguindo levar grande parte dos em-
preendedores do Rio Grande do Sul 
a alocar investimentos nesses esta-
dos. Precisamos retomar a compe-
titividade, precisamos de parceiros. 
O investidor privado vem com essa 
ótica. Uma concessão de um serviço 
de distribuição energia elétrica tem 
essa ótica, vai manter um prazo, vai 
arrecadar. Energia elétrica é relevan-
te, e temos gás e outras áreas, como 
saneamento. Enfim, oportunidades 
de termos parceiros que melhorem 
a infraestrutura, permitindo que o 
Rio Grande do Sul tenha investimen-
tos em setores que ele não poderia, 
por sua capacidade financeira, fazer 
nesse momento. Não temos alterna-
tivas, temos de acelerar esse proces-
so para que consigamos colher os 
frutos o mais breve possível.

por inovação, diz presidente da Federasul


