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Já passou da hora de o governo olhar
para o ambiente de negócios

Tweet Salvar no Facebook Curtir 19 Compartilhar

PUBLICADO EM 03/06/15 - 03h00

Não há limites para a criatividade,
assim como não há limites para a
mediocridade. Recentemente, a
presidente Dilma Rousseff afirmou que
o governo esgotou seu arsenal de
iniciativas para combater a crise
econômica. O país teria chegado ao
limite de sua “capacidade
contracíclica”, que seria a habilidade
de o governo atuar para evitar os
efeitos de uma recessão. 

A afirmação de Dilma se deu em um
evento do aliado PCdoB, um ambiente
em que ela tinha de justificar as
medidas de austeridade tomadas por
sua atual equipe econômica.
Evidentemente, a plateia não gostou. O PCdoB, por ideologia e por interesse,
gostaria de ver uma Dilma 2 protagonista, intervencionista e fiscalmente
generosa. Não é o que vai acontecer. 

Como sempre se disse no Brasil, o espírito animal do empreendedor não foi
suficientemente estimulado. Por quê? Porque não foram adotadas medidas que
estimulem o investimento privado. O governo sempre se achou o grande motor
do investimento. É óbvio que, em um país como o nosso, onde o Estado é mais
poderoso que a sociedade, o investimento estatal é essencial. Mas não é
suficiente. 

Existem alguns obstáculos básicos, como a dificuldade para investir e os
privilégios de poucos. Os normais, sem os privilégios, não vivem em um
ambiente propício ao investimento. Os que se aventuram sem a proteção das
benesses sofrem. Muitos quebram. Desistem. 

O Brasil ainda é um país sem crédito para o empreendedorismo, apesar do
extraordinário avanço obtido nos últimos tempos. Porém, poucos têm muito
crédito. A maioria investe sem apoio e sem crédito. Para piorar, temos dois
graves problemas que trabalham contra o progresso humano, social e
econômico: a legislação tributária e a legislação trabalhista. Ambas matam o
trabalho quando pensam que protegem o emprego. 

Para mudar esse ambiente e praticar políticas contracíclicas, o governo Dilma
precisa mostrar mais coragem, além de ter de fazer esforço fiscal. As regras de
concessões e parcerias público-privadas devem ser amplamente favoráveis aos
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investidores. As agências reguladoras devem voltar a ser verdadeiramente
reguladoras, controladas por técnicos e longe da influência política. 
As regras para investimento e abertura de empresas no país, longamente
trabalhadas e não colocadas em prática, devem vigorar imediatamente. A
burocracia deve acabar. As licenças ambientais devem ser concedidas ou
negadas rapidamente. Não podemos permitir o uso do campo burocrático para
as disputas políticas. 

A carga tributária deveria cair. Porém, ninguém pode se iludir com uma redução
imediata. E seria muito bem-vinda uma dramática simplificação da
administração do pagamento de tributos. O sistema tributário brasileiro é um
dos mais caros e complexos do mundo: são mais de 80 tributos, com milhares de
normas. São consumidas centenas de horas de trabalho para uma empresa
manter seus impostos em dia. O custo da legalidade de se pagarem impostos
deve ser reduzido drasticamente. 

Enfim, já passou da hora de o governo olhar para o ambiente de negócios no
Brasil. Somos vergonhosamente o 120º país no ranking de ambiente de negócios
e investimento no mundo. O ranking é elaborado anualmente pelo Banco
Mundial. Os dados são do ano passado. O governo deveria se impor como meta
ganhar posições no ranking. Seria um desafio à criatividade e, ao mesmo tempo,
daria um basta na mediocridade.
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