
“Vamos subsidiar a pesquisa” 
Andrés Velasco, ministro da Fazenda do Chile 
 
Seu gabinete é de dar inveja a qualquer colega latino-americano. Livre de muitos dos 
problemas que agitam o dia-a-dia das autoridades econômicas da região, como déficits fiscais 
gigantes, rolagem da dívida pública a juros proibitivos, inflação e evasão fiscal, o ministro da 
Fazenda do Chile, Andrés Velasco, tem tranqüilidade e dinheiro sobrando para tentar criar algo 
que nenhuma outra nação da América Latina conseguiu até hoje: uma cultura de investimento 
em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), com parte significativa dos recursos vinda do setor 
privado, como ocorre nas economias mais competitivas do mundo. “Propusemos um subsídio 
equivalente a 35% do que uma empresa gastar em um programa de colaboração com 
universidades ou centros de pesquisa”, diz Velasco, em entrevista exclusiva à 
AméricaEconomia. 
 
Na conversa com a editora Priscilla Murphy e a repórter María Jesús Rioseco, em seu gabinete 
no Ministério da Fazenda, o ex-professor de Harvard detalhou as medidas do seu novo plano, 
Chile Compite, e comentou alguns dos principais temas econômicos em pauta, como o destino 
dos ingressos fiscais extraordinários provenientes da alta do cobre, a segurança energética do 
país e o fracasso da Rodada Doha. 
 
Por que o Chile precisa aumentar sua competitividade? 
O Chile é uma economia muito competitiva. Em diversos índices de competitividade 
internacional, aparece como a mais competitiva da América Latina e uma das mais 
competitivas entre os países emergentes. É o país da América Latina que mais cresceu nos 
últimos anos e onde as exportações têm aumentado a taxas muito altas. Quando cheguei no 
Ministério da Fazenda como assessor em 1990, o Chile exportava menos de US$ 10 bilhões e 
sonhávamos chegar a US$ 15 bilhões. 
 
No ano passado, exportamos US$ 40 bilhões. Este ano, será ainda mais. Portanto, estamos 
falando de uma economia dinâmica e competitiva. Mas sempre se pode fazer mais. Este plano 
aborda alguns desses desafios e eu destacaria pelo menos dois. Um deles tem a ver com 
tecnologia e inovação, já que o crescimento de longo prazo depende fundamentalmente do 
crescimento da produtividade, e este, da adoção tecnológica. 
 
Outro aspecto tem a ver com a profundidade dos mercados de capitais. Para crescer, há que 
ter boas idéias e poder financiá-las. Aqui há várias medidas para fazer com que o mercado de 
capitais seja mais profundo, para fortalecer o capital semente, o capital de risco e para 
aumentar a concorrência no mercado de capitais, por exemplo, simplificando e baixando a taxa 
do imposto de Timbres y Estampillas (semelhante ao IOF). 
 
 
Não se pode eliminar esse imposto sobre transações financeiras? 
É uma boa política que as diversas atividades econômicas estejam sujeitas a cargas de 
impostos semelhantes umas das outras. Como esse tipo de transação não paga IVA, faz 
sentido que pague outro tipo de imposto. Em segundo lugar, é um imposto que arrecada neste 
momento mais de US$ 900 milhões por ano. Os que querem eliminá-lo deveriam esclarecer no 
mesmo ato quais gastos querem cortar neste valor. 
 
Em terceiro lugar, a reforma que estamos propondo elimina alguns dos maiores custos 
associados a esse imposto, em especial o fato de que ele é pago novamente quando uma 
pequena empresa, por exemplo, refinancia um empréstimo. Se uma empresa já tem um 
crédito com um banco, as taxas de juros baixam, e outro banco oferece condições melhores, 
para tomar esse segundo crédito ela tem que pagar o imposto pela segunda vez. 
 
Vamos eliminar isso, com duas vantagens: melhores condições de crédito para as famílias e as 
empresas e, como resultado da maior facilidade para mudar de banco, mais concorrência entre 
os bancos, o que no médio prazo também leva a um mercado de crédito com melhores 
condições. 
 



Por que o plano de internacionalizar o peso? 
A idéia é simples e ao mesmo tempo importante. As empresas dos países desenvolvidos 
podem endividar-se no exterior em sua própria moeda. Portanto, estão sujeitas a um risco 
cambial muito menor e estão mais protegidas dos ciclos econômicos. Durante a crise asiática, 
por exemplo, muitas empresas e bancos no Brasil, Colômbia, Uruguai, Chile e México tinham 
dívidas em dólares. 
 
Quando vem uma recessão internacional e caem os fluxos financeiros, as moedas se 
depreciam e o custo de servir essas dívidas, medido em moeda local, sobe. Esta é uma das 
principais causas das recessões e, em alguns casos, das crises na América Latina. 
Comparemos isso ao que aconteceu no mesmo período em um país como a Austrália, que 
também recebeu o impacto da crise asiática, mas suas empresas estavam endividadas em sua 
própria moeda. Ao chegar a crise nos países vizinhos, a Austrália deixou que sua moeda se 
desvalorizasse, mas isto não provocou problemas para as empresas locais. 
 
Ao contrário, as ajudou . Voltemos ao Chile. Nossa meta é integrar ainda mais os mercados de 
renda fixa no Chile e no exterior. Um primeiro passo é eliminar barreiras para que empresas 
estrangeiras e organismos internacionais possam emitir dívida no Chile denominada em pesos. 
Há demanda para isso. Faz pouco tempo me reuni com gente de Wall Street que me 
perguntava exatamente como íamos avançar nesse ponto. Um segundo passo é poder avançar 
na emissão de documentos em pesos fora do Chile. Foram feitas algumas emissões e isso vai 
avançar muito gradualmente. Mas acreditamos que podemos conseguir. 
 
O Chile investe em P&D cerca de um terço do nível de países mais desenvolvidos, que gastam 
3% do PIB. Como solucionar isso com um papel maior para o setor privado?  
Estamos em 0,7% do PIB neste momento. Esse diagnóstico é amplamente compartilhado. 
Incrementar a produtividade requer entre outras coisas pesquisar, e nos países avançados o 
grosso das pesquisas é feito pelo setor privado. Então, é necessário criar as condições para 
que as empresas privadas invistam mais em pesquisas e para que adotem ou adaptem novas 
tecnologias. Esse plano tem várias medidas para estimular isso. 
 
Menciono duas: vamos reduzir os impostos sobre a importação de software ou de serviços de 
assessoria ou engenharia vinculados à informática. Quando se importa um programa de 
computação, se está importando um serviço, especialmente se esse programa é adaptado para 
a necessidade de uma empresa. E esse serviço está sujeito a impostos adicionais. Propusemos 
baixar esse imposto adicional para uma alíquota uniforme de 15% para todas estas atividades, 
de modo a tornar mais atrativa a importação de programas e de assessorias vinculadas à 
computação.  
 
A segunda medida trata da relação entre empresas, universidades e centros de pesquisa. O 
que observamos nas experiências tecnológicas avançadas? O caso paradigmático é o Vale do 
Silício, mas não é o único. Ocorre algo parecido, por exemplo, nos arredores de Boston. Ali, 
vemos uma colaboração muito estreita entre as empresas privadas e as universidades: 
Stanford, no caso da Califórnia; MIT ou Harvard, no caso de Massachusetts. No Chile, 
necessitamos de uma colaboração mais intensa entre as empresas e os centros de pesquisa. 
 
Para isso, propusemos um subsídio equivalente a 35% do que uma empresa gastar num 
programa de colaboração com universidades ou centros de pesquisas. Vamos criar uma lista 
de universidades e centros de pesquisas acreditados que participarão do programa. E qualquer 
convênio de pesquisa e desenvolvimento que as empresas façam com essas instituições 
acreditadas poderá receber esse crédito de 35%.  
 
Há interesse por parte das universidades e das empresas? 
Isso vem sendo discutido há muito tempo. Há uma série de universidades e empresas que têm 
demonstrado interesse. De fato, essa é uma das recomendações da comissão presidencial para 
a competitividade e a inovação, que entregou um relatório no início do ano à presidente 
Michelle Bachelet. Todos os potenciais participantes têm demonstrado muito interesse.  
 
O que será feito com as receitas extraordinárias do cobre? 



Nossa política a respeito do cobre é aproveitar esta bonança dos preços – que, na opinião de 
todos os especialistas, é transitória – para fortalecer o crescimento e o emprego no Chile. Isto 
implica beneficiar os chilenos não somente este ano, mas também nos próximos anos e 
gerações. Na prática, significa gastar parte dessa receita e economizar outra parte. 
 
O Chile tem uma regra fiscal, a regra de equilíbrio estrutural, que fornece critérios sobre 
quanto gastar e quanto economizar. Vamos gastar as receitas excedentes permanentes, 
associadas a um preço do cobre mais alto no longo prazo, e economizar os ingressos 
transitórios. Investiremos essa poupança para que no futuro, quando a receita do cobre for 
menor, ou a economia mundial andar mais devagar, o Chile possa manter o gasto social, o 
investimento em capital humano e em infra-estrutura, crescendo de modo previsível. Não 
queremos que o gasto social e o investimento em capital humano tenham que subir ou baixar 
com o preço do cobre. 
 
Já se pode falar em cifras?  
Temos regras para fazer essas coisas. Há um comitê de especialistas independentes que fixa 
uma estimativa de longo prazo para o cobre. Esse comitê foi convocado na semana passada e 
vai fazer uma estimativa em agosto.  
 
Há outro comitê que calcula a tendência de crescimento da economia. Com essas duas cifras, 
podemos estimar a receita de longo prazo e isso é o que vai estar no Orçamento.  Estamos 
dando um passo institucional muito importante no Chile: tramita no Congresso uma lei que 
cria algo sem precedentes na América Latina. São dois fundos em que serão investidas essas 
economias: um para garantir no longo prazo as aposentadorias dos chilenos e outro de médio 
prazo que chamamos de Estabilização Econômica e Social, para financiar o gasto social e o 
investimento público em anos em que o preço do cobre estiver mais baixo e a economia, mais 
lenta. 
 
A segurança energética é um grande problema para o Chile. Que fazer com a escassez de gás? 
Diante disso, adotamos dois tipos de política. A primeira foi a criação de um fundo de 
estabilização do preço do combustível para proteger os consumidores e as empresas chilenas 
das flutuações do preço no mercado doméstico. Nossa estimativa é de que a volatilidade 
interna dos preços será reduzida em 40%, um benefício muito importante para os 
consumidores e as empresas. A segunda política é a diversificação de fontes de energia.  
 
O Chile deve diversificar sua matriz energética e para isso aponta nosso esforço. Destaco três 
iniciativas: a primeira é a construção de um terminal regasificador para que possamos 
importar GNL do mercado mundial, que deve estar operando em 2008. Também temos uma lei 
aprovada no governo anterior que cria os incentivos necessários para se investir na geração de 
eletricidade, seja hidroelétrica ou térmica, e estamos hoje em um processo de investimentos 
por parte do setor privado. 
 
Em terceiro lugar, vamos estimular as fontes não-convencionais de energia, incluindo as 
centrais eólicas e potencialmente também o etanol e o biodiesel. O programa deste governo 
diz também que, do incremento da oferta energética no curso destes quatro anos, pelo menos 
15% deveriam vir de fontes alternativas.  
 
Como o senhor vê o fracasso da Rodada Doha?  
A OMC é muito importante, em especial para os países em desenvolvimento. O Chile tem a 
convicção de que continua sendo muito importante avançar nesse processo de liberalização, 
especialmente na abertura agrícola. Durante as negociações, mostramos para as principais 
economias do mundo a importância de que fizessem suas ofertas de liberalização agrícola. Não 
perdemos a esperança de que isso possa ocorrer no futuro. 
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