
IMPOSTOS E 
DESIGUALDADE



O mundo está mudando

de cada 10 negócios feitos na bolsa hoje em dia nos Estados Unidos 
somente 1 é gerado por um ser humano.

nos últimos 15 anos, 52% das empresas do S&P desapareceram. 

87% do valor do S&P está em intangible assets

90% dos dados guardados no mundo foram criados nos 2 últimos anos

1GB de armazenamento de memória custava 10 milhões de 
dólares em 1970, hoje custa menos de 3 cents.



MAS SERÁ QUE ESTA MUDANDO PARA TODOS?

• De toda a riqueza gerada no mundo em 2017, 82% foi parar na mão do 
1% mais rico. Nada foi para os 50% mais pobres. Em 2018 a riqueza dos 
50% mais pobres diminuiu 11%. 

• Só o aumento de riqueza dos 2.000 bilionários do mundo em 2017 seria 
capaz de acabar com a pobreza extrema mais de 7 vezes. 

• 26 mais ricos do mundo concentram a mesma riqueza dos 3.7 bilhões 
mais pobres (eram 43 em 2018)

• O 1% mais rico detêm mais riqueza dos 99% mais pobres somada
• Na Nigéria os juros recebidos por ano pelo homem mais rico tirariam 2 

milhões de pessoas da pobreza
• No Brasil os 5 homens mais ricos tem a mesma riqueza dos 100 milhões 

mais pobres. Na Indonésia os 4 mais ricos. Nos EUA os 3 mais ricos tem 
a mesma riqueza dos 160 milhões mais pobres.

• Com atual nível de desigualdade a economia do mundo precisaria 
crescer 175x para todos viverem com pelo menos 5 dólares por dia



SEC XVIII
65% DA ÁFRICA 
SUBSAARIANA
TEM FALTA DE ACESSO 
À ELETRICIDADE



O MUNDO É UM PLAYGROUND DE 
AREIA



COMO ERA NO COMEÇO?
Reciprocidade e Redistribuição



O RUMO DA DESIGUALDADE

ALIQUOTAS > 70% IR

ALIQUOTAS > 90% IR

QUEDAS IMPOSTOS E
PRIVATIZAÇÕES

(Reagan e Thatcher)



A REALIDADE EUROPÉIA



OS PAÍSES NÓRDICOS



RANKING IDH

NORUEGA

SUIÇA
AUSTRÁLIA

• Nenhum individuo entre os 50 mais ricos do mundo
• Todos tem o 1% mais rico com menos de 10% da renda



O “EXEMPLO” EUA



O ENORME DESEQUILIBRIO



QUEDA DE IMPOSTOS NÃO MUDOU 
RITMO DE CRESCIMENTO



PARA ONDE TEM IDO OS GANHOS?



A INEFICIÊNCIA DO MODELO

SOMA = 20.35 SOMA = 1,714 (5x)

• 13º ranking global IDH
• 34º melhor sistema saúde do mundo (OMS)
• 14º melhor educação
• Não está entre os 25 países mais seguros
• E...



AS MAIORES TAXAS DE POBREZA



A DILAPIDAÇÃO DA RIQUEZA PÚBLICA



O BRASIL



CAMPEÃO MUNDIAL DE DESIGUALDADE



Meritocracia??



De onde vem a areia?



Para onde vai a areia?



A máquina de desigualdade financeira

1% mais rico

90% mais pobres

Consome Poupa

Consome

Imposto sobre consumo é alto no
Brasil mas impacta pouco para ricos

Impostos pagos pelos pobres, que
consomem toda sua renda em 
produtos sendo impactados pela alta
carga tributária em bens e serviços   

Poupam maior parte de sua renda, em 
vários investimentos com isenção de 
impostos. E os juros que recebem são 
financiados com os impostos pagos por 
eles mesmos (que voltam pra casa) e 
pelos... 



A máquina de desigualdade financeira

1% mais rico

90% mais pobres



O resultado, na maior crise de 
todos os tempos no país:



O que diz a matemática sobre o atual 
modelo?



O CICLO DA DESIGUALDADE
Endividamento do 
Estado, em nome do 
progresso para todos 
ou devido a falta de 
crescimento

Dilapidação das 
riquezas do estado 
e incapacidade de 
investir. 

Ganho de poder dos donos 
dos meios, que exigem para 
investir benefícios e venda 
dos bens públicos para 
pagamento das dívidas. 

Investimento com 
benefícios e mão de obra 
barata, gerando riqueza e 
altos lucros

Donos dos meios deixam 
de investir para ir atrás 
da riqueza que foi para 
os mais pobres e 
emprestar ao Estado



O VÔO 
DE 
GALINHA



O que faz um país corrupto?
THE COMMITMENT TO REDUCING 
INEQUALITY INDEX 2018

The overall ranking combines all three 
core pillars on which the index is 
based: social spending, progressive 
taxation policies and labour rights.

PAÍSES MENOS CORRUPTOS DO 
MUNDO



VAMOS TAPAR OS BURACOS PARA TODOS 
PODERMOS BRINCAR DE VIVER



MUITO OBRIGADO
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