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Desde o último relatório parcial apresentado, publicamos três trabalhos, organizamos, 

em parceria com o Nexo, duas mesas de debates do evento sobre progressividade 

tributária com convidados internacionais - e realizamos uma delas, e demos seguimento 

às três agendas de pesquisa propostas para a parceira com o Samambaia: a) o retrato das 

desigualdades brasileiras e os efeitos de uma estrutura tributária regressiva; b) o custo 

da desigualdade e da tributação progressiva para o crescimento; e c) propostas para 

tornar o sistema tributário brasileiro mais progressivo e seus efeitos sobre a 

desigualdade, a arrecadação e o crescimento.  

 
I. Publicações 

 
Nosso primeiro relatório parcial dava conta de três Notas de Política Econômica já 

lançadas: Qual forma de ajuste fiscal é menos danosa para o crescimento econômico? 

Uma análise do efeito de tributos diretos e indiretos para países da OCDE1; A proposta de 

Reforma Tributária para o Imposto de Renda de Pessoa Física e seus efeitos na 

desigualdade2; Desafios e possibilidades de uma maior progressividade tributária no Brasil: 

 
1 Disponível em https://madeusp.com.br/publicacoes/artigos/qual-forma-de-ajuste-fiscal-e-menos-danosa-
para-o-crescimento-economico-uma-analise-do-efeito-de-tributos-diretos-e-indiretos-para-paises-da-ocde/ 
2 Disponível em https://madeusp.com.br/publicacoes/artigos/a-proposta-de-reforma-tributaria-para-o-
imposto-de-renda-da-pessoa-fisica-e-seus-efeitos-na-desigualdade/  
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o caso do IPTU3. Além disso, havíamos produzido também um blog post: O efeito líquido de 

nosso pacto social – Pesquisas sobre tributação e proteção social em tempos de reformas4.  

 

Desde então, publicamos duas Notas de Política Econômica e um Working Paper no âmbito 

deste projeto. Abaixo, um resumo de cada um dos trabalhos: 

 

Notas de Política Econômica 

 

Quanto fica com as mulheres negras? Uma análise da distribuição de renda no Brasil5 - 

publicada em 13/12/21 

Por Ana Bottega, Isabella Bouza, Matias Cardomingo, Luiza Nassif Pires & Fernanda Peron 

A nota lança um olhar para a distribuição de renda do Brasil e seus recortes de raça e 

gênero usando uma base de dados que complementa as informações de rendimentos 

dos adultos da Pesquisa de Orçamento Familiares de 2017-18 com dados administrativos 

do Imposto de Renda, medindo a renda topo com maior precisão. A partir dessas 

informações, fica evidente o racismo responsável pela extrema desigualdade interracial, 

seja quando olhamos a composição de cada grupo de rendimentos, seja quando olhamos 

a parcela da renda apropriada por grupos demográficos. Como exemplo, nota-se que 

todas as mulheres negras do país (26% da população total) ficam com apenas 14,3% da 

renda nacional, montante inferior àquele recebido por apenas os homens brancos do 1% 

do topo (0,56% da população total), que se apropriam de 15,3% da renda. 

 

O Imposto de Renda no tempo: um breve histórico do discurso político brasileiro nas 

reformas tributárias6 - publicada em 21/10/21 

Por Nikolas Schiozer, João Victor Marcolin, Isabella Bouza & João Pedro Leme 

 
3 Disponível em https://madeusp.com.br/publicacoes/artigos/desafios-e-possibilidades-de-uma-maior-
progressividade-tributaria-no-brasil-o-caso-do-iptu/  
4 Disponível em https://madeusp.com.br/2021/08/o-efeito-liquido-de-nosso-pacto-social-pesquisas-sobre-
tributacao-e-protecao-social-em-tempos-de-reformas/  
5 Disponível em https://madeusp.com.br/publicacoes/artigos/quanto-fica-com-as-mulheres-negras-uma-
analise-da-distribuicao-de-renda-no-brasil/  
6 Disponível em https://madeusp.com.br/publicacoes/artigos/o-imposto-de-renda-da-pessoa-fisica-no-
tempo-um-breve-historico-do-discurso-politico-brasileiro-nas-reformas-tributarias/ 
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Nesta nota, fizemos uma avaliação histórica de como os governos brasileiros, de 1947 até o 

presente, justificaram mudanças na legislação do imposto de renda. Foram selecionadas 

114 peças legislativas e cada uma delas foi classificada de acordo com uma das seis 

categorias: arrecadação, correção monetária, justiça fiscal, modernização, crescimento 

econômico e anticíclica. A partir disso, fizemos uma breve discussão histórica expondo 

como os mais distintos governos em diferentes épocas trataram o imposto de renda e 

como modificações legislativas do imposto se relacionaram com o contexto 

socioeconômico de cada período. Para isso, a discussão foi dividida em três períodos: 1946 

– 1963, 1964 – 1984 e 1998 até o presente.  

 

Working Paper 

Previdência e assistências sociais, auxílios laborais e tributos: características 

redistributivas do Estado brasileiro no século XXI7 - publicado em 26/01/22 

Por Fernando Gaiger Silveira, Theo Ribas Palomo, Felipe Moraes Cornelio & Marcelo 

Resende Tonon 

O trabalho, publicado em parceria com pesquisadores do Grupo de Economia do Setor 

Público da UFRJ, usa dados da POF 2017/18 para analisar como a política fiscal do Estado 

brasileiro afeta a desigualdade no país. Em conjunto com outras bases de dados, como a 

matriz insumo-produto de 2015, estimou-se o grau de progressividade e a incidência direta 

e indireta do sistema tributário e das transferências monetárias do governo sobre as 

famílias por estrato de renda. Ainda, a partir das três últimas POFs (2002/2, 2008/9 e 

2017/18), o trabalho identifica	a evolução	do papel redistributivo do Estado brasileiro ao 

longo do século XXI. Em particular, nota-se que a regressividade do sistema tributário 

brasileiro pouco se alterou e que a progressividade da tributação direta não é suficiente 

para compensar a regressividade da indireta. Por outro lado, gastos com transferências 

previdenciárias, assistenciais e laborais mostraram-se fundamentais para ampliar o papel 

redistributivo do Estado.		

Os resultados do Working Paper foram discutidos em evento online transmitido no 

Youtube, realizado também em parceria com o GESP-UFRJ, que contou com a participação 

de Fernando Gaiger Silveira (Made e Ipea), Claudiney Pereira (AEU e CEQ), Luana Passos de 

 
7 Disponível em https://madeusp.com.br/publicacoes/artigos/previdencia-e-assistencias-sociais-auxilios-
laborais-e-tributos-caracteristicas-redistributivas-do-estado-brasileiro-no-seculo-xxi/  
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Souza (UFON, Cede e GeFam) e Vilma da Conceição Pinto (IFI), com mediação de Norberto 

Montani Martins (GESP-UFRJ)8. 

 
II.    Evento em parceria com o Jornal Nexo 

 
Nosso evento sobre tributação progressiva, chamado “Quem paga a conta? Política 

tributária para um crescimento inclusivo e sustentável” e realizado em parceria com o 

Nexo, teve sua primeira mesa de debates realizada em 9 de fevereiro, com o tema “Arranjos 

Globais na Tributação de Empresas”. Debateram Jayati Ghosh e Rodrigo Orair, mediados 

por Laura Carvalho. A íntegra do evento está disponível no Youtube9 desde 5 de março. 

 A discussão girou em torno do Novo Arcabouço Tributário para grandes empresas, 

discutido no âmbito da OCDE e acordado entre mais de 140 países. O acordo representa 

um avanço em dois pontos centrais: compreende que a tributação deve ser feita sobre o 

resultado global das empresas (e não nas filiais de cada país, como ocorre atualmente), e 

reconhece a necessidade de um imposto global mínimo. Para tanto, estrutura-se em dois 

pilares. O primeiro diz respeito à realocação dos direitos de tributação de lucros residuais 

de grandes multinacionais em países onde tais empresas tenham receitas superiores a 1 

milhão de euros. O segundo se baseia na ideia de firmar um imposto global mínimo de 15% 

que, quando em voga, permitirá os países a tributar até referida alíquota, caso outras 

jurisdições não o façam. Teoricamente, isso evitaria o fenômeno de fuga de capitais para 

países com impostos mais baixos. A discussão concluiu, contudo, que existe o risco de que 

o mínimo se torne na verdade o máximo global. Além disso, os impactos da mudança são 

frustrantes do ponto de vista redistributivo: cerca de 75% dos ganhos arrecadatórios seriam 

apropriados por países de alta renda. Nesse sentido, fica claro que o acordo, ainda que 

represente mudanças, é incapaz de mudar estruturalmente a política global de tributação 

de grandes empresas. Com o desenho atual, a receita de países de alta renda seria 10 vezes 

maior do que os de renda média e 130 vezes maior que os de renda baixa, de forma que as 

desigualdades pré-existentes poderiam até ser ampliadas. É necessário que países em 

desenvolvimento se mobilizem para a construção de uma proposta que não apenas tribute 

 
8 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=L6Qe59bhmC4&t=4457s  
9 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=ryCMoFPtaYg  
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as grandes empresas, mas também diminua as desigualdades em relação aos países 

desenvolvidos.  

 
A próxima mesa acontecerá no dia 6 de abril e contará com a participação de Roberto 

Arias, Secretário de Política Tributária do Ministério da Economia da Argentina, 

debatendo com Esther Dweck, professora da UFRJ e ex-Secretária do Orçamento 

Federal, mediados por Laura Carvalho. O tema será “Implementando reformas 

tributárias progressivas – a experiência argentina”. Leia abaixo o texto de apresentação 

ao debate, que será transmitido ao vivo, com tradução simultânea, e depois ficará 

disponível no canal de Youtube do Nexo10.  

“É inegável que passamos por um período de redefinição do papel do Estado e dos 

serviços públicos em geral, mas também do seu financiamento, em particular. A 

pandemia reforçou a importância dos serviços públicos para o bem comum, em um 

contexto no qual as transições digital e verde demonstram a urgência de uma 

coordenação em busca de soluções, capazes de emergir somente na esfera pública. 

Nesse contexto, entender como as economias subdesenvolvidas responderão a tais 

desafios requer pensar em como o setor público será financiado. É desejável expandir as 

receitas fiscais nesses países? Chegamos a um momento em que encontrar meios para 

financiar os serviços públicos necessários e desejáveis é mais relevante do que 

estabelecer limites para o tamanho do governo? A argentina é uma economia que 

enfrenta grandes restrições externas e internas ao financiamento de suas políticas. Na 

pandemia, optou pela adoção emergencial de um imposto sobre fortunas com o objetivo 

de arrecadar recursos para o enfrentamento da pandemia. O imposto sobre grandes 

patrimônios deve se restringir somente a períodos de emergência? Qual o grau de evasão 

fiscal e quais as consequências que essa adoção teve para a economia argentina? Quais 

impostos progressivos podem compor de forma permanente o sistema tributário?” 

 

 

 

 

 
10 Versão PT-BR: https://www.youtube.com/watch?v=YJ6Yaisw8uw&t=0s | Versão EN: 
https://www.youtube.com/watch?v=aODsRpvxSAg  
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III. Mídia e redes sociais 
 

Nosso trabalho foi divulgado pela Folha de S. Paulo, pelo Correio Braziliense e pelo Jornal 

USP: 

 
Folha de S. Paulo: 705 mil homens brancos têm renda maior que a de todas as 33 milhões 
de mulheres negras do Brasil11 
 
Folha de S. Paulo: Maioria aprova elevar impostos para reduzir desigualdade12 
 
Correio Braziliense: 1% dos homens brancos ricos recebem mais que todas as mulheres 
negras do Brasil13 
 
Jornal USP: Mudanças no Imposto de Renda no Brasil, ao longo de décadas, nunca focaram 
na justiça social14 
 
Twitter (@made_usp) 
As pesquisas desenvolvidas no âmbito deste projeto apresentaram ótimo desempenho 

segundo as taxas de engajamento no Twitter. Alguns exemplos abaixo.  

 

O fio de apresentação da NPE n. 17, por exemplo, teve mais de 94 mil impressões, e a 

divulgação da reportagem do Jornal USP sobre o trabalho foi vista mais de 16 mil vezes: 

 

 
11 Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/705-mil-homens-brancos-tem-renda-
maior-que-a-de-todas-as-mulheres-
negras.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha&origin=folha 
 
12 Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/05/maioria-apoia-elevar-impostos-para-
reduzir-a-desigualdade.shtml  
 
13 Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2021/12/4970921-1-dos-homens-
brancos-ricos-recebem-mais-que-todas-mulheres-negras-do-
brasil.html?fbclid=IwAR1OaTYx6tNdfeLt9z791tCEgILVpYIq0UITEqf4KXxI4F7XYDLv3o2LJq8 
 
14 Disponível em: https://jornal.usp.br/ciencias/mudancas-no-imposto-de-renda-no-brasil-ao-longo-de-
decadas-nunca-focaram-na-justica-social/ 
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A NPE n. 18 recebeu mais de 30 mil impressões. Por sua vez, o fio que analisava as 

mudanças propostas pelo relator na reforma do IRPF foi visualizado mais de 44 mil vezes.  
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A divulgação do Working Paper recebeu mais de 19 mil visualizações e o fio comentando 

uma reportagem da Folha sobre regressividade do IRPF teve mais de 27 mil. Por fim, o fio 

resumindo a discussão da primeira mesa do evento em parceria com o Nexo teve quase 13 

mil impressões.  

 

 

 
 
Instagram (@made_usp) 
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No fim de 2021, criamos uma conta do Made no Instagram, e começamos a postar 

novidades e retrospectivas de publicações antigas nelas. Mais uma vez, o tema da 

progressividade tributária teve bastante repercussão.  
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Site (www.madeusp.com.br) 
As taxas de engajamento das publicações relacionadas ao nosso projeto em parceria com 

o Samambaia também foram positivas. A nota sobre o IRPF no tempo rendeu 541 acessos 

no dia da publicação, a do cálculo de apropriação de renda entre homens brancos e 

mulheres negras, por sua vez, teve 580, e o Working Paper rendeu 262 acessos.  
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Todas as publicações e novidades do Made podem ser acompanhadas pelos seguintes 
canais: 
www.madeusp.com.br 
Twitter @made_usp 
Instagram @made_usp 
 
Estamos abertos para esclarecer dúvidas e conversar sobre críticas e sugestões.  


