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A corrupção e 
a carga tributária
O movimento A Sombra do Imposto, iniciado em 2010, tem 
como objetivo principal conscientizar a população sobre o 
impacto da carga tributária para o desenvolvimento do país. 
Criando essa consciência, pretendemos promover uma grande 
mobilização que traga mudanças ao sistema tributário brasileiro.

Em nossa primeira cartilha, mostramos que todo cidadão paga 
altos impostos em cada produto que compra ou serviço que 
contrata. Na segunda, o foco foi o direito que todos temos de 
cobrar a correta aplicação do dinheiro dos tributos, com a oferta 
de serviços públicos de qualidade. Agora, na terceira edição, 
abordamos outro tema que influencia diretamente a questão 
dos impostos. Infelizmente, no Brasil, boa parte dos recursos 
arrecadados por meio de tributos é desviada pela corrupção. 
Combater esse mal é uma das soluções para que tenhamos 
uma carga tributária mais justa.

Para isso, além da fiscalização que cada cidadão pode fazer 
sobre nossos governantes, devemos pressionar as classes 
políticas para a realização de mudanças estruturantes. Promover 
as reformas política e tributária, entre outras, é fundamental 
para criar condições propícias para o pleno desenvolvimento 
econômico e social do país.

Expediente

“A Sombra do Imposto” – Cartilha produzida pela área de Comunicação Institucional 
do Sistema FIEP. Coordenação Geral: Luiz Henrique Weber (Gerente Coorporativo de 
Comunicação Institucional / Jornalista Responsável – MTB 2.441/PR), Solange Patrício 
(Gerente de Comunicação Editorial) e Adriana Brandão (Gerente de Propaganda). 
Equipe de Propaganda: Silvia Elaine Fernandes e Raquel Cicarelli. Redação e Revisão: 
Rodrigo Lopes. Ilustração: André Ducci. Coordenação de Arte e Diagramação: Juliana 
Scheller, Fernanda Carla Nascimento e Lucas Moura. Tiragem: 300 mil exemplares. 
Impressão: Cromos Editora. Endereço: Av. Comendador Franco, 1341, Curitiba – PR 

Edson Campagnolo
Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná



www.sombradoimposto.org.br       5        44

A Sombra do Imposto 
A cada ano, nós brasileiros pagamos altas quantias em tributos. 
A Sombra do Imposto está presente em todas as compras que 
fazemos ou serviços que contratamos. Precisamos pagar impostos. 
Eles são necessários para a manutenção de serviços públicos 
essenciais para o funcionamento de qualquer sociedade.

Dinheiro desviado
O problema é que, no Brasil, boa parte dos recursos que deveriam 
ser aplicados em saúde, educação e segurança, por exemplo, 
acabam desviados pela corrupção.

Benefício próprio
A cada dia vemos notícias de novos escândalos em que o dinheiro 
arrecadado pelos governos federal, estadual ou municipal, ao invés 
de ser revertido em serviços públicos de qualidade, vai parar no 
bolso de pessoas corruptas.
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Ranking mundial
A corrupção não é uma exclusividade do Brasil. Mas, infelizmente, 
o país faz feio nesse quesito. Em um ranking internacional 
com 183 países, estamos entre as nações mais corruptas: 
ocupamos apenas a 73º posição.

Os tipos de corrupção
A corrupção no setor público acontece de várias formas. Fraudes 
na compra de materiais ou contratação de serviços, cobrança 
de propinas, superfaturamento de obras e convênios com 
entidades suspeitas são algumas das mais comuns. Além disso, 
a alta complexidade do sistema tributário brasileiro gera brechas 
para que contribuintes e fiscais mal intencionados adotem 
práticas corruptas para sonegar impostos

Aumento de custos
Com a corrupção praticamente fazendo parte da rotina das 
concorrências públicas no Brasil, estima-se um aumento de no 
mínimo 10% nos custos dos projetos tocados pelo governo.

O tamanho da 
corrupção

Saber o quanto do dinheiro 
público acaba desviado pela 
corrupção não é tarefa fácil, até 
porque nem todos os casos vêm 
à tona. Estudos mostram, no 
entanto, que pelo menos R$ 40 

bilhões foram desviados pela 
corrupção entre 2002 e 2008 – 

uma média de R$ 6 bilhões por ano. 
A quantia é suficiente para construir pelo 

menos 92 mil casas populares.

Abrangência 
nacional
O valor se refere apenas a 
recursos federais, sem contar 
o dinheiro arrecadado por 
estados e municípios. Outro 
estudo detectou indícios de 
corrupção na administração 
de 73% dos 5.560 municípios 
brasileiros.

Desperdício
Ou seja: se a construção de um 
trecho de rodovia custaria R$ 100 
milhões aos cofres públicos, acaba-
se gastando R$ 10 milhões a mais 
apenas para cobrir os desvios da 
corrupção.
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Serviços públicos
Com a má administração dos recursos e com tanto dinheiro 
sendo desviado, falta verba para a prestação de serviços de 
qualidade. O país sofre com uma educação pública deficiente, 
falta de segurança e número insuficiente de hospitais e postos 
de saúde, entre tantos outros problemas.

Obras
Faltam recursos ainda para as obras de infraestruturas necessárias 
para garantir o crescimento da economia do país. O Brasil 
precisa investir em mais e melhores rodovias, ferrovias, portos e 
aeroportos, por exemplo, mas muitas vezes vê o dinheiro que 
poderia ser aplicados nessas obras escapar pelo ralo da corrupção.
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Quem paga a conta
E como depois de tanto desvio o balanço final do poder público 
não fecha, os governos precisam arrecadar mais para tentar 
cumprir suas obrigações. Quem paga essa conta são todos os 
cidadãos, que são também consumidores e contribuintes.

Competitividade
Quanto mais o governo precisa de dinheiro, mais imposto 
precisa arrecadar. O aumento da carga tributária, em boa 
parte ocasionado pela corrupção, diminui a competitividade 
da economia do país, fazendo com que as empresas deixem de 
gerar mais emprego e renda.
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Avanços
Apesar do cenário assustador, o cidadão não deve 
perder a esperança. Nos últimos anos, já foram 
percebidos alguns avanços na luta contra a corrupção. 
Órgãos de controle como o Tribunal de Contas e a 
Controladoria-Geral da União vêm trabalhando na 
prevenção da prática da corrupção ou para recuperar o 
dinheiro desviado.

Cada cidadão é  
um fiscal
Mais do que isso, a participação de toda a sociedade 
na fiscalização dos gastos públicos é fundamental. 
Cada cidadão tem o direito de cobrar transparência de 
seus governantes e pode, ao detectar qualquer suspeita 
de irregularidade, denunciá-la ao Ministério Público 
Estadual ou Federal. Saiba mais em: www.mp.pr.org.br 
ou www.mpf.gov.br (clicando em patrimônio público)

Protagonista
Afinal, em uma democracia o principal agente público 
é o cidadão.
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A vida sem corrupção 
e com impostos justos
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Fontes:
Controladoria-Geral da União

www.cgu.gov.br
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)

www.ipea.gov.br
Instituto Ethos

www.ethos.org.br
Transparência Internacional

www.transparency.org
Jornal Folha de São Paulo

www.folha.com
Revista Veja

www.veja.com.br
OAB Paraná

www.oabpr.com.br
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