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Repatriação de 
dinheiro 
“As nossas remessas ilegais talvez beirem 
a casa de US$ 100 bilhões.” Por Wilson Cano 
Provavelmente, o 
dinheiro sujo, produto de 
sonegação, contrabando 
e corrupção, é bem maior 
do que o do narcotráfico 

O 
assunto acima volta ao 
debate, e com impor-tância 
redobrada, da-do 
o aumento das 
agruras fiscais e cambiais que so-freremos 
ao longo deste ano, que 
já mostra mais claro a volatilida-de 
da taxa cambial (independen-temente 
das boas intenções de-claradas 
pelas autoridades, ao 
mercado financeiro) e do já 
anunciado aumento do corte do 
gasto público. Com isso, se cres-cermos 
na média de 2001-2002, 
já será notável sucesso! 
O esboço de proposta veicula-do 
pela imprensa em 31/1/2003, 
contudo, subestima fortemente 
o valor do dinheiro de brasileiros 
enviado ao exterior e ainda cria 
problemas complexos com a fla-grante 
injustiça de premiar du-plamente 
o chamado dinheiro 
sujo, tributando-o com IR de 
apenas 6%. 
Já vinha pensando neste as-sunto 
desde a crise de 1999, e 
creio que devo externar minhas 
opiniões e sugestões, tendo em 
vista a oportunidade e a relevân-cia 



deste problema. 
Comecemos com a estimativa 
veiculada do valor remetido, de 
cerca de US$ 30 bilhões. Como 
capitais legalmente remetidos, o 
Banco Central registra, até 2001, 
o valor de US$ 66 bilhões, e algu-mas 
estimativas para o ano de 
2002 citavam cifras de outros 9, o 
que totalizaria 75. Dos 65 cita-dos, 
foram alocados em paraísos 
fiscais, 38,5 dos quais 21 em Cay-man, 
10 nas Ilhas Virgens e 6,7 
nas Bahamas. 
Creio que os 30 estimados co-mo 
remessa ilegal, estão muito 
subestimados, pois em vários 
países latino-americanos para os 
quais se tem estimativas, a rela-ção 
remessas ilegais/legais é cer-ca 
de 1:1. É o caso, por exemplo, 
da Venezuela (período anterior 
ao governo Chávez), que, para os 
US$ 50 bilhões legalmente reme-tidos, 
se estimava outro tanto de 
ilegais. E isto, para um país com 
longa tradição de remessas, no-tadamente 
para os EUA. 
Por outro lado, se a Venezuela, 
cujo PIB é cerca 5 vezes menor do 
que o do Brasil tem remessas to-tais 
de US$ 100 bilhões, qual se-ria 
o montante brasileiro efeti-vo? 
É difícil estimar isto, mas ar-riscaria 
dizer que nossas remes-sas 
ilegais talvez beirem a casa de 
pelo menos US$ 100 bilhões. É 
útil também ter presente que, 
muito provavelmente, o dinhei-ro 
sujo produto de sonegação, 
contrabando e corrupção, certa-mente 
é muito maior do que o do 
narcotráfico. 
O dinheiro de brasileiros no 
exterior pode se decompor em 
duas partes: 1). o ilegal e não de-clarado 
ao IR, ilegal declarado 
ao IR, e o declarado ao IR mas 
não tendo informado ao BC sua 
saída; 2). o declarado ao IR e in-formada 
sua saída ao BC. 
Concordo plenamente com a 
idéia de que o governo deve criar 
um dispositivo tal que incentive 
o retorno desse dinheiro, nota-damente 
do primeiro. Isto, con-tudo, 
não pode premiar com um 
IR inferior a 27,5% (ou mais, caso 
a origem comprovada ou decla-rada 
seja o “caixa 2” de uma em-presa). 
Isto, além de praticamen-te 
absolver o criminoso do crime 



cometido, legalizando um di-nheiro 
sujo, lhe daria um elevado 
prêmio (a redução de 27,5% para 
6%), incentivando assim novas 
falcatruas e provocando um alto 
sentimento de injustiça àqueles 
que pagam regularmente seus 
impostos, notadamente os traba-lhadores 
formais, que os pagam 
na fonte, antes mesmo de rece-ber 
suas rendas. 
Proponho, para reflexão, a se-guinte 
formulação, que aqui, na-turalmente, 
estará expressa de 
forma muito simplificada. De 
início, é necessário estabelecer 
um prazo (no máximo um ano) 
de validade das novas normas 
criadas. 
Para o retorno do dinheiro su-jo 
(1): seria permitido seu retor-no, 
pagando os impostos devi-dos, 
e compulsoriamente depo-sitados 
em uma ou em duas con-tas 
públicas para isso criadas: 
1a). Fundo de Internalização 
da Dívida Externa Pública, onde 
o retorno do dinheiro poderia se 
dar na forma de títulos dessa dí-vida, 
adquiridos no mercado in-ternacional 
e compulsoriamente 
aí depositados; 
_ exigir-se-ia um prazo míni- 
mo de 10 anos de carência, ou a 
data de seus vencimentos, se de 
prazo maior; 
_ os juros contratuais desses 
títulos e suas amortizações se-riam 
pagas, nos respectivos pra-zos, 
em R$. 
_ qualquer momento, se per-mitiria 
a transferência para o 
Fundo da modalidade 1b, respei-tadas 
suas regras específicas. 
1b). Fundo para Aplicação em 
Investimentos no país, receptor 
dos recursos retornados, em US$; 
_ carência mínima de 2 anos; 
_ para as aplicações, que se 
fariam em R$, far-se-ia a conver-são 
pela taxa do dia, conforme 
cronograma acordado entre o ti-tular 
e o governo; 
_ aplicações permitidas em: 
i) compra de ações (emissão pri-mária) 
de empresas nacionais 
que já negociavam seus títulos 
nas bolsas de valores do país, des-de 
31/12/2002; ii) investimentos 
para aumento de capacidade 
produtiva (agrícola, industrial 
ou de infra estrutura econômi-ca), 



desde que previamente apro-vados 
pelo BNDES; iii) aquisição 
de títulos do governo federal, in-transferíveis 
pelo prazo de 10 
anos, com juros equivalentes aos 
títulos da dívida pública . 
Para o retorno da modalidade 
(2): 
Os recursos teriam livre desti-no, 
e os impostos devidos sobre 
o valor que excedesse a remessa 
original seriam beneficiados 
com desconto de 30%. Poderiam 
ter como opção, seu depósito no 
Fundo 1b), submetidos às suas 
regras, e o desconto acima seria 
de 60%. 
Desnecessário comentar as 
vantagens de internalizar parte 
da dívida pública externa, forta-lecendo 
a posição do Brasil no 
mercado financeiro internacio-nal, 
com a diminuição, de fato 
de nosso passivo externo, bem 
como advertir que a conversão 
para R$, teria que obedecer rigo-rosamente 
as normas estabeleci-das 
em 1a) e 1b). 
Com isso, também diminui-riam 
algumas das pressões sobre 
o volume e rolagem da dívida 
pública interna, dos juros, além 
do incentivo induzido ao au-mento 
do investimento interno 
produtivo. 
Wilson Cano é professor titular do 
Instituto de Economia da Unicamp. 

Ajuste externo 
“Achei muito boa a hipótese 
central do artigo ‘O que há de 
asiático no ajuste externo’ de 
Celso Pinto, publicado no Va-lor 
de 30/1 à pág. A2, onde o 
autor diz que ‘ter um comércio 
externo significativo pode não 
evitar o custo imediato de cri-ses, 
mas ajuda na recuperação 
posterior’. Este é certamente 
um imenso desafio para todas 
as economias da América Lati-na. 
Estimativas que realizei pa-ra 
o período de 1950-2000, pa-ra 
as dez maiores economias 
da AL indicam que para cada 
1% do crescimento do PIB as 
importações crescem entre 2% 
e 4,5%, o que é certamente uma 
restrição externa ao cresci-mento 
(ver ‘Economic Growth 
and Balance-of-Payments 
Constraints in LA’, M. Holland 
e Otaviano Canuto). 



Como superar um problema 
que se tornou estrutural, em 
uma economia que não repre-senta 
mais do que 0,9% das ex-portações 
mundiais, ou cujo 
‘market share’ é alto apenas 
em bens de baixo valor agrega-do, 
como agribusiness, que re-ponde 
por pouco mais de 4% 
das exportações mundiais? 
Como estimular as exporta-ções 
em contexto de crises ex-ternas 
(institucionais e de li-quidez) 
combinado com a ne-cessidade 
interna de realizar o 
equilíbrio macroeconômico, 
em uma combinação de supe- 
rávit primário com altas taxas 
de juros?” 
MÁRCIO HOLLAND 

Uberlândia, MG 

Fome Zero 
“Em relação à reportagem 
‘Fome Zero usará cartões mag-néticos 
e dispensará apresen-tação 
de notas fiscais’ publica-da 
no Valor de 31/01 à pág. A9, 
achei brilhante a decisão do 
ministro extraordinário de Se-gurança 
Alimentar, José Gra-ziano, 
de que os benefícios se-rem 
retirados exclusivamente 
pelas mulheres, pois a fome e a 
pobreza são mais uma questão 
das mulheres que dos homens. 
Se um dos membros da famí-lia 
deve sofrer fome, admite-se 
que será a mãe. É ela que passa 
pela experiência traumatizante 
de não poder amamentar o filho 
durante os dias de fome e penú-ria. 
Se entre os objetivos do pro-grama 
figuram a melhoria das 
condições de vida, o desapareci-mento 
da pobreza e a redução 
das desigualdades, então é natu-ral 
começar pelas mulheres. 
Reconheçamos que o progra-ma 
está criando forma, mas, o 
crédito por si só, não acabará 
com a situação de pobreza. O 
próprio presidente afirmou ser 
um programa complexo dizen-do 
que as pessoas do nosso país 
passarão a comer decentemente 
três vezes ao dia sem doação de 
ninguém. E ele tem razão, pois 
caridade não é solução, nem a 
longo nem a curto prazo. Mas se 
o governo ficar apenas injetan-do 
crédito à população carente 
estará deixando de encarar o 



problema.” 
FLÁVIO PALOMBELLO 

Atibaia, SP 

MP66 
“Quero parabenizar o leitor 
Daniel Goldfarb pela excelente 
carta sobre os vetos do Sr. Fer-nando 
Henrique Cardoso a pon-tos 
da MP 66, principalmente 
quanto ao Refis e à ampliação 
do Simples, publicada em 30/1 à 
pág. A8. FHC só não vetou o que 
lhe interessava, como o foro pri-vilegiado. 
O leitor conseguiu 
transmitir o pensamento e ar 
realidade do pequeno empresá-rio 
brasileiro. Particularmente, 
no nosso caso a dificuldade de-ve- 
se exclusivamente à adminis-tração 
petista da Sra. Erundina 
na P.M.S.P. quando, acreditando 
na ‘administração responsável’ 
que procurava passar, realiza-mos 
28 obras, não recebidas ou 
apenas recebidas parcialmente 
até hoje.” 
PAULO RAPOSO 

peraposo@uol.com.br 

C o r re ç ã o 
Por um erro de edição, a reporta-gem 
anunciada no alto da página A1 
da edição de ontem, “Globalização já 
retira dos países desenvolvidos o tra-balho 
sofisticado”, não foi publicada. 


