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SINAIS PARTICULARES

Quando países
são compara-
dos economica-
mente, um pro-
cedimento mui-
to usado toma
em cada caso,

como porcentagem do PIB, al-
gum montante de interesse. Co-
mo, por exemplo, o da carga tri-
butária e o dos gastos públicos
em saúde.

A interpretação dos resulta-
dos precisa ser cuidadosa, para
evitar equívocos como o que
apontarei mais adiante. De iní-
cio vale lembrar que essas por-
centagens nada dizem sobre
quem e quantos, no mesmo
exemplo, pagaram a conta dos
impostos ou se beneficiaram
dos referidos gastos. Em particu-
lar, elas não informam sobre o
nível de renda ou de PIB por ha-
bitante de países comparados,
às vezes levando a interpreta-
ções equivocadas e também a
conclusões mal sustentadas ou
mesmo injustificáveis.

Um caso de conclusões desse
tipo ocorre frequentemente no
Brasil, na comparação de sua
carga tributária com a de outros
países, sempre como porcenta-
gem dos respectivos PIBs. Des-
sa comparação vêm conclusões
nada lisonjeiras sobre as caracte-
rísticas dos serviços públicos
no Brasil.

Assim, quem no Google bus-
car textos que simultaneamen-
te se refiram à carga tributária e
aos serviços públicos encontra-
rá várias referências a um enga-
noso paradoxo assim formula-
do: como porcentagem do PIB o
Brasil tem carga tributária alta e
típica de países europeus, mas
seus serviços públicos são com-
paráveis aos de países africanos.

Tal paradoxo costuma ser re-
sumido mediante atribuição ao
Brasil de características de um
país imaginário de nome “Inga-
na”, com carga tributária em por-
centagem do PIB próxima à da
Inglaterra e serviços públicos si-
milares aos de Gana.

“Ingana” é um termo atribuí-
do ao economista e professor
Delfim Netto. Deve ter vindo de
uma de suas espirituosas tira-
das, pois acredito que saiba mui-
to bem do que estarei afirmando
em seguida, e não tem culpa se
tanta gente está por aí como pa-
pagaioarepetir “Ingana”, sem re-
fletir sobre seu significado.

Para mostrar que é enganoso
tomarei como similares as car-
gas tributárias do Brasil e da In-
glaterra como porcentagens dos
seus PIBs, porém qualificando-
as em cada caso pelo valor do
mesmo PIB, mas por habitante,
também bem próximo do nível
de renda médio de sua popula-

ção. O resultado conclui que é
melhor parar com essa repeti-
ção, pois “Ingana” não tem sus-
tentação factual.

Recorrerei a dados de 2009 da
Divisão de Estatísticas das Na-
ções Unidas e, no caso da Ingla-
terra, tomados os do Reino Uni-
do (RU), do qual faz parte. Nesse
ano o Brasil mostrou um PIB de
US$ 1,6 trilhão e o RU, um de va-
lor não muito maior, de US$ 2,2
trilhões. Supondo, para simplifi-
car, a mesma carga tributária, de
35% do PIB nos dois países, o va-
lor da arrecadação total de im-
postos não mostraria também
uma grande diferença. Esta, en-
tretanto,torna-se evidente no fa-
to de que no mesmo ano o RU
aparece com 61,6 milhões de ha-
bitantes e o Brasil, com mais que
o triplo disso, 193,7 milhões.
Com isso, o PIB por habitante
nos dois países ficou em US$

35,2 mil e US$ 8,1 mil, respectiva-
mente. Ou seja, dada a sua popu-
lação bem menor e uma econo-
mia um tanto maior, no RU o PIB
por habitante alcançou cerca de
quatro vezes o do Brasil, revelan-
do assim a maior diferença entre
os dois países nesses dados.

Ora, calculando também a ar-
recadaçãotributária por habitan-
te, no RU ela alcançou US$ 12,3
mil, enquanto no Brasil foi de
apenas US$ 2,8 mil. Portanto, a
conclusão inescapável é que, da-
da essa enorme diferença, não
haveria como oferecer aos habi-
tantes do Brasil, em quantidade
e qualidade, os mesmos serviços
públicos que o RU tem condi-
ções de oferecer. Aliás, no caso
da saúde, pude conhecê-los
quando na Inglaterra nasceu
uma de minhas filhas. Quase tu-
do foi gratuito, tanto no parto
como no pré e pós-natal, e de me-
lhor qualidade que a de serviços
privados pelos quais paguei em
ocasião similar no Brasil.

Ecomo Gana entrou nessa his-
tória? Entrou, como se diz, “de
alegre”, mas seus dados são mui-
to tristes. Com um PIB per capi-
ta de apenas US$ 627, mesmo
que arrecadasse os mesmos 35%
do PIB – e deve estar muito lon-
ge disso –, teria apenas US$ 219 a
gastar por habitante. OBrasil, co-
mo mostrado acima, teve mais
de dez vezes esse valor em 2009.

Nunca fui a Gana, nem sei de
outra forma sobre seus serviços
públicos, mas apenas por esses
números não vejo nenhum risco
em concluir que devem ser mui-
to piores que os do Brasil. Quan-
to a esses serviços o Brasil está
num meio-termo e, felizmente,
mais distante de Gana que do
Reino Unido.

Fico por aqui nas compara-

ções internacionais. Nessa dis-
cussão seria melhor se olhásse-
mos nosso próprio umbigo. En-
tão perceberíamos que uma das
dificuldades éque aquiquase me-
tade da carga tributária pratica-
mente não esquenta nas mãos
do governo, pois logo sai de seu
caixa para os enormes pagamen-
tos que faz de juros da dívida pú-
blica (cerca de 5% (!) do PIB) e
gastos previdenciários (perto de
11% (!) do PIB). Além disso, na
área federal gasta demais com
deputados, senadores e funcio-
nários dos três Poderes – e a pre-
sidente Dilma acaba de criar o
38.º (!) Ministério –, pagando sa-
lários e aposentadorias que mais
lembram o que se ganha em paí-
ses ricos do que o recebido aqui
pelos que pagam essa conta.

Com tudo isso, não sobra mui-
to para os serviços públicos em
geral, que, vale repetir, não são
os de Gana, mas tampouco po-
dem ser os do Reino Unido. Tal-
vez a minha filha que lá nasceu
possa num futuro ainda distan-
te recebê-los de forma similar
aqui, no Brasil. Mas só se nosso
país tomar juízo e perceber que
isso só virá de um maior cresci-
mento do PIB e de um melhor
uso dos recursos governamen-
tais. E certamente não virá de
uma carga tributária ainda
maior, pois já chegou a um pon-
to em que prejudica o próprio
avanço da economia.
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Ao final do sexto
congressodo Par-
tido Comunista
Cubano (PCC),
anteontem, reve-
lou-se a verdadei-

ra face da renovação prometida
pela ditadura que há 52 anos
manda na ilha. No lugar do ve-
lho comandante Fidel Castro,
que agora saiu formalmente do
poder, entra o irmão dele, Raúl
Castro. Raúl é um pouquinho
mais novo que Fidel: tem 79
anos de idade. Como segundo
homem na hierarquia partidá-
ria foi nomeado José Ramón
Machado, que é um pouquinho
mais idoso que Raúl: tem 80.
Nada contra a maturidade, que
traz ensinamentos e até sabedo-
ria. Em Cuba, no entanto, o Es-
tado geriátrico é o reflexo do
envelhecimento não das pes-
soas, mas do regime. Os sonhos
de juventude viraram pesadelo
nesse fim de noite. A renovação
anunciada no congresso dos co-
munistas cubanos é a antessala
da morte. Física e política.

Na década de 1950, Raúl e Ra-
món davam tiros em Sierra
Maestra. Agora, são linha dura e
não lançam sinais seguros de li-
berdades democráticas em Ha-
vana.No planoeconômico, o ca-
pital deve conseguir seu visto
de entrada nos domínios dos
Castros, mas por ora vai man-
dar para lá apenas o seu lado sel-
vagem: desemprego, especula-

ção, insegurança. O autoritaris-
mo cubano avança na direção de
juntar osdois mundos, o socialis-
ta e o capitalista, pelo que há de
pior em cada um deles, e faz isso
graças ao apoio dos que veem na
decrepitude do PCC o farol e a
tábua de salvação dos ideais de
fraternidade socialista.

Cuba só se converteu na tira-
nia que é hoje – caquética, mas
de pé – porque soube transfor-
mar a militância que a sustenta,
dentro e fora da ilha, numa seita
religiosa. Há décadas, amaldi-
çoou o pensamento crítico, ba-
niu toda divergência, fez da ima-
ginação um vício proscrito e, no
vazio deixado pelo que havia de
inquieto na revolução, instalou
o dogma e a obediência cega. Cri-
ticar Fidel virou pecado mortal.
O silêncio obsequioso diante do
sofrimento e da humilhação que
ele impôs e impõe ao povo cuba-

no virou sacerdócio. Ser socialis-
ta virou sinônimo de crer na infa-
libilidade do ditador. Foi assim
que a ditadura confinou sua gen-
te, com a cumplicidade de mui-
tos que se calaram, por medo de
serem vistos como agentes do
imperialismo. O imperialismo é
a encarnação do demônio.

Que atitude pode ser mais reli-
giosa, mais fundamentalista do
que essa?

Não foi por acaso que o Esta-
do cubano assumiu os contor-
nos de um Estado fundamenta-
lista. Na Constituição da Repú-
blica de Cuba, o poder não ema-
na do povo – apenas parte do po-
der emana do povo. A parte mais
importante vem do alto, vem do
partido, que, atenção, não tem
as portas abertas para qualquer
cidadão: ela admite como inte-
grantes apenas aqueles que são
escolhidos não pelo povo, mas
pelos que já são integrantes do
próprio partido. Assim, em
Cuba, quem dirige o Estado e a
sociedade (ou os modos de vi-
ver) é o partido – não é o cidadão
ou um representante direto do
cidadão.

O artigo 5.º da Constituição
cubana não deixa dúvidas quan-
to a isso: “O Partido Comunista
de Cuba, martiano (de José Mar-
tí)e marxista-leninista, vanguar-
da organizada da nação cubana,
é a força dirigente superior da
sociedade e do Estado, que orga-
niza e orienta os esforços co-
muns na direção dos altos fins
da construção do socialismo e
do progresso na direção da socie-
dade comunista”.

Tanto é assim que as decisões
sobre os destinos do povo cuba-
no não emergem de uma instân-
cia republicana, de Estado ou de
governo, mas do partido, uma

elite fechada, que é “a força diri-
gente superior”. Em Cuba, o par-
tido é a fonte da verdade, mais
ou menos como – a comparação
é inevitável – ocorre com na Re-
pública Islâmica do Irã. Tam-
bém no Irã a verdade superior
reside numa instância que paira
acima dos órgãos de Estado e de
governo, integrada por sábios re-
ligiosos (a função que em Cuba
cabe ao partido no Irã é exercida
pelos sábios da fé). Esse princí-
pio é explícito em diversos arti-
gos da Constituição iraniana. O
artigo 13 por exemplo, afirma
que o presidente é a autoridade
máxima no país, ficando abaixo,
apenas, da autoridade religiosa.
Ou seja: como em Cuba, tam-
bém no Irã não é todo o poder
que emana do povo. Apenas
uma parte do poder emana do
povo, e essa parte é hierarquica-
mente inferior à outra, aquela
que não emana do povo.

As semelhanças de estrutura
entre as duas Constituições não
sãopoucas nem pequenas. Regis-
tremos apenas outras duas: o
princípio do expansionismo in-
ternacional da doutrina que pro-
fessam e a identificação clara do
inimigo, cuja figura maligna ser-
ve para justificar a supressão das
liberdades internas. Na Consti-
tuição cubana, o artigo 12 consa-
gra “os princípios internaciona-
listas e anti-imperialistas”, pois,
como se lê no preâmbulo, “só o
socialismo e o comunismo” con-
duzem “à inteira dignidade do
ser humano”. Na Constituição
do Irã, fala-se na “completa eli-
minação do imperialismo” e em
“expansão e fortalecimento da
fraternidade islâmica” e na “coo-
peração pública entre todos os
povos”, uma vez que, como se lê
no artigo 11, “todos os muçulma-
nos formam uma só nação”.

Para os tiranos, ninguém é
mais valioso que o inimigo e ne-
nhum sentimento é mais cultua-
do que o medo do inimigo. O po-
vo deixa-se oprimir quando tem
medo do tirano e do inimigo do
tirano. Por isso, a ditadura em
Cuba sempre adotou o discurso
de país em guerra. Precisa da re-
tórica de guerra para prender
opositores. Sem inimigo, o dita-
dor perde o emprego.

Éverdadeque,no encerramen-
todo congresso doPCC, Raúl de-
clarou que o principal inimigo
do partido, agora, “são nossas
próprias deficiências”. Como to-
do líder religioso, ele propõe um
exame de consciência. Isso não
significa, porém, que o imperia-
lismo tenha perdido o posto de
vilão oficial. Significa apenas
que a ditadura se deu conta de
que envelheceu, mas não desis-
tiu. Significa que mais persegui-
ções internas, devidamente in-
quisitoriais, estão a caminho.
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‘Ingana’
que engana

CUBA
Linha dura

O congresso do Partido Comu-
nista Cubano (PCC) decepcio-
nou os reformistas, mantendo a
linha dura do regime e anulando
as justas pretensões do seu povo.
Quem espera pela formação de
um governo democrático terá de
aguardar a morte dos envolvidos
nessa tragédia que se abateu so-
bre Cuba e os cubanos no último
meio século. Enquanto os inte-
grantes da cúpula comunista esti-
verem vivos, principalmente Fi-
del Castro, Raúl e José Ramón
Machado, a ditadura continuará,
sob o comando do PCC, uma ga-
rantia de proteção a vários de
seus membros responsáveis por
muitos fuzilamentos no paredón
e também pela estagnação e pela
miséria que sofre o povo da ilha.
BENONE AUGUSTO DE PAIVA
benonepaiva@yahoo.com.br
São Paulo

Enterrar os mortos

Ao ver Fidel Castro transferindo
a chefia do PCC a José Ramón
Machado, temos a impressão de
assistir a uma alegoria ou à passa-
gem bíblica narrada por Mateus
e Lucas na qual Jesus diz ao mo-
ço preocupado em enterrar seu
pai: “Deixe que os mortos enter-
rem os seus mortos”.
EUGÊNIO JOSÉ ALATI
eugeniojosealati@yahoo.com.br
Campinas

Fidel

Na Espanha aguardaram o último
suspiro do caudilho Francisco
Franco para democratizar o país.
É o que provavelmente acontece-
rá em Cuba quando Fidel “for em-
bora”. Querem que ele vá feliz...
LUCIANO HARARY
lharary@hotmail.com
São Paulo

E agora, cubanófilos?

Gostaria de saber a opinião dos
cubanófilos sobre o retumbante
fracasso do regime imposto pe-
los Castros. Como será que se po-
sicionarão Lulas, Dirceus, Auré-
lios, Amorins, Chicos “and
friends” diante do caminho neoli-
beral que Cuba vai lentamente as-
sumindo? Os jovens, ameaçados
e perseguidos pelos dirigentes,
encolheram-se e agora ninguém
se apresenta para assumir nem o
cargo de pipoqueiro oficial. Pôr a
culpa nos EUA é simplismo, uma
vez que, mesmo como satélite da
Rússia, a vida lá nunca melhorou.
Ufanismos como educação total
e saúde perfeita de nada valem,
pois de que adianta tanto esplen-
dor físico e intelectual se não há
como desfrutá-lo? Torçamos pa-
ra que afinal Cuba libre deixe de
ser apenas uma bebida, que,
aliás, para irritação total dos co-
munas, é feita com Coca-Cola.

GERALDO DE PAULA E SILVA
geraldodepaula@ibest.com.br
Rio de Janeiro

Ditaduras nascem senis

Um dos grandes problemas das
ditaduras é que, seja de que colo-
ração forem, já nascem velhas. A
senilidade do regime cubano,
não se dando conta disso, vai em
sentido contrário ao da empolga-
ção que teve a minha geração nos
anos 60 e dá hoje um triste exem-
plo aos jovens de nossos dias. As
titubeantes mudanças ante o fra-
casso dos resultados socioeconô-
micos do regime, à semelhança
do rosto enrugado de seus eter-
nos dirigentes, soam ao mundo e
à juventude de hoje como um pa-
tético exemplo de como as dita-
duras nunca são solução para os
desafios de nenhum país.
JOSÉ DE ANCHIETA N. DE ALMEIDA
josedalmeida@globo.com
Rio de Janeiro

CARGA TRIBUTÁRIA
A história se repete

Apesar de a Receita Federal ter ar-
recadado R$ 226,19 bilhões no
primeiro trimestre deste ano, um
novo recorde, o digníssimo minis-
tro da Fazenda, Guido Mantega,
inclina-se sempre a nos impor
uma nova derrama, isto é, novos
aumentos de impostos. De solu-
ções simples para a solução de
caixa do governo estamos cansa-
dos. Pedimos respeitosamente
ao sr. ministro e sua equipe que
nos poupem de mais sacrifícios.
FRANCISCO ZARDETTO
fzardetto@uol.com.br
São Paulo

Derrama

Hoje, 21 de abril é Dia de Tiraden-
tes, que lutou e morreu porque
não achava justa a exploração do
Brasil pela metrópole, quando se

confrontavam o volume de rique-
zas (o quinto) tirado pelo gover-
no e a pobreza em que o povo
permanecia. Parece que a histó-
ria da derrama se repete e, since-
ramente, diante da apatia do po-
vo nos dias de hoje, Tiradentes
ainda diria: “Se eu tivesse dez vi-
das, todas dez vidas eu daria”?
Acorda, Brasil!
ANGELO ANTONIO MAGLIO
rancholar@rancholarimoveis.com.br
Cotia

Pesadelo

Quando pagávamos 25% de im-
posto a Portugal, surgiu a expres-
são “quinto dos infernos”, que
acabou virando xingamento. De
acordo com o Instituto Brasileiro
de Planejamento Tributário
(IBPT), a carga tributária brasilei-
ra já chegou aos 38% (quase dois
quintos de nossa produção). Ou
seja, a carga tributária que nos su-
foca é praticamente o dobro da-
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Adriano: ruim da cabeça, doente do pé

O silêncio obsequioso
diante do sofrimento e
da humilhação impostos
ao povo virou sacerdócio

Brasileiro paga impostos
de valor menor que na
Inglaterra e tem serviço
público melhor que Gana

LEO MARTINS
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