AUSTIN/AGOSTINI: RENDIMENTOS DO TRABALHO 5,12% MAIORES QUE EM 2018
MOSTRAM MELHORA NO MERCADO
Por: Cícero Cotrim
AE NEWS - São Paulo, 25/11/2019 - A arrecadação de R$ 135,202 bilhões pela Receita Federal em
outubro mostra um ritmo de crescimento da economia alinhado às expectativas pelo lado dos
impostos, diz o economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini. De acordo com ele, os
números confirmam o que vem sendo observado em outros indicadores sobre a tendência de
melhora da atividade.
O economista ressalta, por exemplo, o crescimento real de 5,12% na arrecadação com o Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF) de rendimentos do trabalho, que passou de R$ 9,754 bilhões em
outubro de 2018 para R$ 10,254 bilhões em igual mês de 2019, considerando valores corrigidos
pelo IPCA. "Um aumento relevante e, principalmente, alinhado ao que o Caged vem mostrando",
pontua Agostini.
Outro destaque foram as altas reais com PIS/Pasep (1,10%) e CSLL (3,02%), já que as contribuições
estão relacionadas ao ritmo da atividade econômica. O economista da Austin ressalta que o
desempenho das rubricas sinaliza otimismo mais para a frente, já que tiveram resultados positivos
mesmo antes de estímulos à economia, como o saque do FGTS, poderem ser sentidos.
"Se você tem um bom desempenho quando a economia está crescendo pouco, imagine quando
tivermos uma alta mais forte puxada por essas injeções pontuais de recursos", diz. Por enquanto,
Agostini afirma que "o cenário está bem alinhado, com crescimento moderado em relação à
arrecadação."
Com os números de outubro, o economista projeta arrecadação total de R$ 1,534 trilhão para
2019 - o que significaria um aumento real de 1,40% na comparação com 2018, considerando a
projeção da Austin de IPCA a 3,15% neste ano. Em 2020, a agência de classificação de risco espera
receita com impostos e contribuições federais em torno de R$ 1,600 trilhão, desconsiderando
recursos extraordinários.
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