
Vilões nada ocultos 
 
Enquanto as economias emergentes mostram sua força para o mundo, o Brasil patina em 
questões macroeconômicas e burocráticas. 
 
O mundo está em plena atividade. Apesar da incerteza do preço do petróleo e dos conflitos no 
Oriente Médio, a economia mundial apresenta resultados animadores. Nos últimos 14 anos, a 
China cresceu 300%, a Coréia do Sul, 136%, a Índia, 130% e o Chile, 125%. Nesse cenário 
empolgante, o Brasil decepcionou os brasileiros com o pífio resultado de 36% no mesmo 
período.  
 
E, pelo que parece, este ano não será diferente. A previsão inicial do governo era a de que 
haveria um crescimento de 4%. Porém, o acumulado dos dois primeiros trimestres com 
relação ao mesmo período do ano passado foi de apenas 2,2%. As revisões de crescimento já 
começam a cair, tanto na projeção apresentada pelo Banco Central (3,5%) como nas opiniões 
de economistas. “O País deverá crescer entre 3% e 3,5% neste ano.  
 
Descontando-se o crescimento populacional, a elevação do PIB ficará na ordem de 1%”, 
acredita Cláudio Felisoni, professor da FIA/USP e coordenador do Provar (Programa de 
Administração de Varejo).Segundo as estimativas de Austin Rating, o Haiti teve o pior 
desempenho da América Latina no ano passado, com apenas 1,5% de elevação no PIB. A ele 
se seguiram El Salvador, com 2,5%, e o Brasil, com 2,3%. A Venezuela (9%), a República 
Dominicana (7%), e o Panamá, o Peru, o Uruguai e o Chile (todos com 6%) tiveram os 
melhores resultados. Em outras palavras, o Brasil prejudicou a média da região. 
 
O nosso tão depreciado vizinho, a Argentina, que se recupera de uma crise desde 2002, 
conseguiu elevar o seu PIB em 9,2% em 2005. E, enquanto o Brasil cresceu 0,5% no segundo 
trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, a Argentina 
alcançou o resultado de 2,1%.  
 
No mês passado, o Fórum Econômico Mundial anunciou a queda do Brasil da 57a para a 66a 
colocação no Índice de Competitividade Global 2006-2007 devido ao seu fraco desempenho em 
dois itens – fatores institucionais e fatores macroeconômicos – nos quais ocupa a 114a 
colocação. Na América Latina, o Chile obteve a melhor colocação (27a), seguido pela Colômbia 
(65a). 
 
Os países companheiros do Brasil no BRIC (sigla com as iniciais dos países participantes – 
Brasil, Rússia, Índia e China) tiveram classificações melhores: Índia (43a), China (54a) e 
Rússia (62a). Esses países apresentaram sinais econômicos superiores ao do parceiro latino-
americano. No ano passado, o crescimento foi de 6,4% na Rússia, de 7,6% na Índia e de 9,9% 
na China.  
 
Por que a 14a economia do mundo, um País com recursos naturais tão ricos e extensos, e tão 
grande contingente populacional, consumo interno próspero e estabilidade democrática não 
consegue melhorar seu crescimento? 
 
Os altos gastos do governo foram apontados quase unanimemente pelos economistas ouvidos 
pela Revista Distribuição como uma das causas principais desse crescimento precário. Segundo 
o estudo Simplificando o Brasil, realizado pela Fecomercio juntamente com a Fipe (Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas), as despesas de consumo per capita do governo federal 
somavam R$ 1.416 em 1995. Nove anos depois, cresceu 3,6%, alcançando o valor de R$ 
2.061. 
 
Para Nelson Barrizeli, professor da FEA/USP, o Estado é grande, pouco produtivo, gasta muito 
e tem mais gente do que precisa. Os impostos não bastam para sustentar os gastos do 
governo, mesmo com o aumento insaciável. “É uma situação insustentável!” 
 
Segundo Estêvão Kopschitz, economista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o 
problema é que hoje os gastos aumentam mais que o crescimento do PIB.  



Salário mínimo, gastos sociais e benefícios da previdência são outros possíveis candidatos que 
contribuem negativamente para o crescimento, segundo o economista.  
 
Felisoni aponta a “voracidade do Estado” e explica que os gastos, a estrutura tributária e o 
déficit público consomem parte da possibilidade de investimento privado. “A economia 
funciona para sustentar o Estado”, completa. Como conseqüência disso, é baixa a taxa de 
investimento do setor privado e os juros são altos. Fernanda Della Rosa, diretora da Assessoria 
Econômica da Fecomercio, acusa os gastos, responsabilizando-os por “onerar todo o sistema”. 
 
Prosseguindo no seu raciocínio, Barrizeli informa que o Estado só consegue investir 1% do PIB 
por ano, enquanto o investimento privado chega apenas a 18%. Clemente Ganz, diretor 
técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), 
aponta que o Brasil tem vários gargalos, sendo a baixa taxa de investimento um dos mais 
berrantes. Ele afirma que para crescer 5%, o Brasil terá de investir mais de 20% ao ano. Na 
China, o índice de investimento é de 40% ao ano.  
 
Um dos entraves apontados pelo estudo Simplificando o Brasil é a presença de um número 
excessivo de normas, uma das disfunções da burocracia. “Uma das pesquisas realizadas para 
esse estudo apontou que entre o dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da 
Constituição Federal, até o dia 5 de outubro de 2004 foram editadas 3.315.947 novas normas 
para reger a vida do cidadão, o que significa, em média, 832 normas por dia útil. Esse cenário 
impõe custos muito elevados às empresas que operam no Brasil, quando comparados com os 
de outros países”, aponta o estudo. 
 
Quem investe? Empresários e Governo. Os primeiros estão preferindo aplicar na compra de 
títulos públicos, com juros altos e rentáveis, enquanto o Governo faz superávit para pagar a 
dívida e não guarda dinheiro para investir”, conclui Ganz. O economista do Dieese lembra que 
a poupança é uma boa fonte de renda para investimento. Mas também explica: na mesma 
medida em que a população tem baixa capacidade para poupar, o setor público perde 
oportunidade de investir. “A desigualdade é um dos fatores impeditivos.”  
 
Ganz dá como exemplo de oportunidade desperdiçada o incentivo ao emprego formal, pois, 
caso houvesse maior número de empregados nesse mercado, a poupança gerada pelo FGTS 
seria muito maior. Fernanda completa, afirmando que a “carga tributária inibe o 
‘empreendedorismo’ e ‘mata’ as empresas” e que, além disso, a informalidade atrapalha a 
arrecadação. 
 
Conclusão: com altos gastos e sem investimento em infra-estrutura, educação, energia, e 
assim por diante a carga tributária acaba sustentando os vícios do Governo. Porém, a 
sociedade não agüenta mais carregar esse fardo. Para Fernanda, “investimento poderia 
alavancar mais empregos e gerar mais capacidade produtiva”. 
 
A carga tributária brasileira é duas vezes maior que a carga tributária média dos países 
emergentes, segundo o jurista Ives Gandra. Enquanto no Brasil o encargo chega a 37,4% do 
PIB, países em nível de desenvolvimento equivalente, entre os quais a Rússia, a Argentina e a 
China, apresentam taxas de 16,9%, 22% e 16,7%, respectivamente. “Todas as empresas têm 
despesas adicionais que deixam de ser revertidas em investimentos”, conclui Gandra. 
 
Recentemente, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) informou numa 
publicação que as famílias mais pobres pagam 73% mais impostos que há dez anos, e que o 
governo consome 49% da renda das famílias que ganham até dois salários mínimos. 
 
Sucessão Familiar  
 
Juntamente com a carga tributária, os juros são os vilões mais polêmicos do cenário atual. No 
entanto, como Felisoni apontou mais acima, eles só aparecem por conta de outros problemas, 
e causam novas perturbações. “Juro elevado não incentiva investimento e transfere os 
interesses para a aplicação financeira”, lembra Ganz.  



A previdência também aparece como um elefante branco, do qual todo mundo fala, mas com o 
qual ninguém quer mexer. Até agosto, o rombo da previdência era de R$ 25,57 bilhões, 13,1% 
maior que no mesmo período do ano passado. A previsão indica que fecharemos o ano com 
um déficit de R$ 41 bilhões. Segundo o estudo Simplificando o Brasil, em 2004 nos dois 
segmentos – INSS e funcionários públicos – a arrecadação sobre a folha cobriu apenas 54% 
dos gastos e os outros 46% foram injetados pelo Tesouro Nacional (por meio das receitas das 
contribuições sociais e de aportes diretos). 
 
Kopschitz diz que “ainda não houve convencimento da sociedade para apoiar a reforma 
duradoura”. O governo atual começou a reforma para os funcionários públicos, mas essa 
reforma ficou parada, uma vez que, com o Fundo de Pensão, o governo não só deixaria de 
arrecadar como teria de contribuir como funcionário. 
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