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O enigma chileno
Em 1990, 70% das 

famílias vivia em 

condições de pobreza. 

Atualmente essa cifra 

caiu para somente 8,6% 

do total

Havendo vivido duran-
te 17 anos no Chile, 
me causou bastante 

estranheza, assim como em 
grande parte de sua popula-
ção, a força e a violência dos 
protestos ocorridos durante os 
últimos dias, que motivaram o 
Presidente Sebastián Piñera a 
decretar estado de emergên-
cia, com toque de recolher não 
somente na capital, Santiago, 
como em outras cidades im-
portantes. 

O país andino é, sem sombra 
de dúvida, o mais desenvolvido 
da América Latina, com uma 
renda por habitante de quase 
US$ 26.000, quando se corrige 
pela fl utuação do câmbio e pelo 
custo de vida, bastante supe-
rior à registrada para o Brasil e 
para o restante do continente. 
Seu êxito econômico se deve 
ao conjunto de reformas es-
truturais, de cunho liberal, 
realizadas durante a ditadura 
militar, que implementou um 
modelo de crescimento base-
ado no setor exportador. 

De fato, o Chile ocupa o 13º 
lugar, entre 162 países, do Ín-
dice de Liberdade Econômica 
divulgado pelo Fraser Institu-
te, recebendo a mesma nota 
da Dinamarca. A pontuação 
do país é disparada a melhor 
da América Latina e muito à 
frente de países vizinhos como 
o Uruguai (70º lugar), Brasil 
(120º lugar) e Argentina (146º 
lugar). Esse resultado sinaliza 
que neste país existe ambiente 
propício para que o setor pri-
vado possa empreender, criar 
empregos e gerar inovações, 
sem que a presença do Estado 
apareça como entrave impor-
tante à livre iniciativa. 

Suas perspectivas de cres-
cimento econômico para este 
ano e para o próximo são igual-
mente superiores, alcançando 
a 2,5%, e 3,0%, respectivamen-
te. O desemprego permanece 
baixo, apesar da grande onda 
de imigrantes que o País rece-
beu nos últimos anos, e que fo-
ram responsáveis pela redução 
dos salários, e a infl ação está 
quase zerada. Com relação à 
pobreza e à desigualdade so-
cial, os números também são 
eloquentes. 

Em 1990, 70% das famílias 
vivia em condições de pobre-
za, enquanto atualmente essa 
cifra caiu para somente 8,6% 
do total. Segundo o coefi ciente 
de Gini, o grau de desigualda-
de da distribuição da renda 
também se reduziu durante 
igual período, de 0,57 para 
0,46. Ou seja, a desigualdade, 
ao contrário do que tem sido 
afi rmado, continua diminuindo 
para uma população que, ade-
mais, apresente 96% de taxa 
de alfabetização. 

Essa redução da desigual-
dade também foi uma decor-
rência da implementação do 
mesmo modelo econômico 
liberal, que foi pioneiro na 
focalização do gasto social, 
permitindo que os frutos do 
crescimento pudessem aliviar 
a situação de pobreza e de falta 
de inclusão social para aqueles 

realmente necessitados. 
Evidentemente, ainda per-

siste elevado nível de desi-
gualdade, muito superior à 
registrada nos demais países 
da OCDE, grupo ao qual o Chile 
também faz parte, porém em 
grau muito menor aos demais 
países latino-americanos e 
aos emergentes em geral. O 
que dizer do Brasil, em que 
milhões de pessoas ganham o 
equivalente a R$ 413 por mês! 

É certo que nos últimos 
cinco anos seu PIB apresentou 
crescimento pífi o, fruto de uma 
reforma tributária realizada 
durante o governo de Michelle 
Bachelet, que praticamente 
destruiu a microempresa, 
contribuindo para frustrar as 
expectativas de grande parte 
da população, ao “jogar” no de-
semprego e na informalidade 
mão de obra qualifi cada. 

A sensação de aperto fi-
nanceiro decorrente tem sido 
acirrada pelos níveis baixos 
das aposentadorias e pelas 
elevações das tarifas elétricas, 
da água e do metrô, sendo 
esta última o “estopim” da 
crise. Porém, em perspectiva, 
o reajuste da tarifa de metrô, 
cancelado posteriormente por 
Piñera, alcançaria a apenas 4%, 
e as demais elevações de tarifas 
foram inferiores aos aumentos 
do salário mínimo. 

O governo atual enviou 
anteriormente projetos para 
o Congresso, com o objetivo 
de reverter essa malfadada 
reforma tributária e promover 
um reajuste imediato nas pen-
sões, porém, em ambos casos, 
a maioria de centro-esquerda 
rejeitou as duas iniciativas. 

Em síntese, a situação eco-
nômica do Chile não justifi ca 
tamanho descontentamento 
de uma população que, apesar 
de enfrentar o problema de 
baixa mobilidade social, fruto 
entre outros fatores de uma 
colonização espanhola exclu-
dente em relação à população 
aborígene, apresenta qualida-
de de vida muito superior aos 
demais países da região. 

Os incêndios sequencias da 
metade das estações de metrô 
da cidade de Santiago e de pon-
tos centrais de abastecimento 
de supermercados, inclusive 
utilizando elementos para ace-
lerar o processo de combustão, 
parecem indicar que houve 
planejando em grande parte 
das ações, capaz de capitalizar 
o descontentamento popular, 
e aproveitar-se das manifes-
tações inicialmente pacífi cas, 
para instaurar o caos. 

Esperamos que Sebastián 
Piñera seja capaz de restabele-
cer a ordem pública e a paz no 
Chile, vencendo esse “inimigo 
sem rosto”, cujo objetivo é 
desestabilizar não somente 
seu governo, como também 
as instituições em geral. Nes-
se mesmo contexto, também 
que não se caia na tentação 
populista de oferecer soluções 
“fáceis”, tais como, por exem-
plo, congelamentos de preços 
e tarifas, propostos por alguns, 
que iriam contra a liberdade 
econômica e, portanto, con-
tra a própria recuperação da 
capacidade de crescimento 
da renda das famílias chilenas. 

(*) - É pesquisador do Centro 
Mackenzie de Liberdade Econômica, 

doutor em Economia e pós-doutor
em História Econômica. 

Ulisses Ruiz de Gamboa (*)

Os senadores do MDB 
Eduardo Braga (AM) e Renan 
Calheiros (AL) foram intima-
dos a prestar esclarecimentos 
à Polícia Federal na manhã de 
ontem (5). Em nota divulga-
da pela defesa de Eduardo 
Braga, os advogados José 
Alberto Simonetti e Fabiano 
Silveira esclareceram que o 
parlamentar recebeu uma 
solicitação do delegado Ber-
nardo Amaral para prestar 
esclarecimentos no inquérito 
4707 (STF) e que o senador 
já fez contato para ajustar a 
data do depoimento.

“O senador sempre se 
colocou à disposição para co-
laborar com qualquer inves-
tigação”, ressaltou a defesa 
do parlamentar. “Nenhuma 
medida de busca e apreensão 
foi realizada na residência ou 
em qualquer outro endereço 
do senador Eduardo Braga”, 
garantiram os advogados. 
Já a assessoria de imprensa 
do senador Renan Calheiros 

Os senadores Eduardo Braga e Renan Calheiros.

Instituições de pesquisa e universidades públicas 
terão uma ferramenta para atrair investimentos 
privados. O Ministério da Ciência e Tecnologia, 
anunciou onbtem (5), as regras para a criação de 
fundos patrimoniais e endowments para ciência, 
tecnologia e inovação. Os endowments são uma 
modalidade de fi nanciamento com fundos de ca-
ráter permanente. 

Esses fundos têm recursos fi xos e são gerenciados 
como fundos de investimento, com rendimentos 
aplicados à área de fomento. Segundo o ministério, 
os fundos devem preservar seu valor, gerar receita 
e constituir uma fonte regular e estável de recursos 

de fomento. O ministério acrescentou que os fundos 
reduzem os riscos de impactos por possíveis diminui-
ções na arrecadação do governo.

O ministério acrescenta que as universidades públi-
cas e os institutos de pesquisas vinculados ao órgão 
terão maior autonomia fi nanceira e sustentabilidade 
para suas atividades no longo prazo. É a primeira 
iniciativa do governo para implementar no Brasil a 
modalidade, já usada em outros países. No último dia 
29, foi publicada a portaria nº 5.918 no Diário Ofi cial 
da União com as regras de criação dos fundos. Desde 
então, sete instituições já apresentaram qualifi cação 
para criar os fundos de endowments (ABr).

Extinção de municípios 
com difi culdade de 
arrecadação

Municípios com menos de 5 mil 
habitantes e arrecadação própria 
inferior a 10% da receita total 
serão incorporados pelo muni-
cípio vizinho. O ponto consta da 
proposta do Pacto Federativo, 
enviada ontem (5) pelo governo 
ao Senado. Segundo o secretário 
especial de Fazenda, Waldery 
Rodrigues, 1.254 municípios 
atendem às duas condições 
(poucos habitantes e baixa 
arrecadação). A incorporação 
valerá a partir de 2026, e caberá 
a uma lei complementar defi nir 
qual município vizinho absorverá 
a prefeitura defi citária.

A proposta também estende 
as regras da execução do Orça-
mento federal aos estados e mu-
nicípios. A regra de ouro (teto de 
endividamento público) e o teto 
de gastos seriam estendidos aos 
governos locais. As prefeituras e 
os governos estaduais também 
poderão contingenciar (bloque-
ar) parte dos Orçamentos dos 
Poderes Legislativo, Judiciário 
e do MP locais. 

Segundo o Ministério da Eco-
nomia, a proposta acabará com a 
disputa judicial em torno da Lei 
Kandir, ao estender a transfe-
rência de royalties e participação 
especial do petróleo para todos 
os estados e municípios. Hoje, os 
estados negociam com a União 
todos os anos os repasses da Lei 
Kandir. Também proíbe que es-
tados e municípios se apropriem 
de recursos de fundos de pensão 
e depósitos judiciais de ações 
entre particulares para pagarem 
despesas (ABr).
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Mandato de 10 anos 
para ministro do STF

O senador Plínio Valério (PS-
DB-AM) afi rmou ontem (5) que 
decisões proferidas pela corte do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
têm comprometido a segurança 
jurídica do país. O parlamentar 
disse que os “magistrados agem 
como semideuses”, mudando de 
opinião conforme lhes convém 
ideologicamente.

O primeiro passo para pôr 
fi m nessa “jurisprudência fl u-
tuante”, na opinião de Plínio, é 
aprovar a proposta que limita 
a 10 anos o tempo de mandato 
dos ministros do STF e dá outras 
providências quanto à indicação 
e escolha dos magistrados. A 
proposta tem a autoria do se-
nador Lasier Martins (PSD-RS).

“Com essa proposta, vai aca-
bar essa história de ministro 
achar que é intocável e insubsti-
tuível até completar 75 anos. Vai 
acabar com aquela prepotência 
de que pode tudo. Ministro do 
Supremo pode muito, mas não 
pode tudo. Ministro se acha 
semideus, mas não é. Ministro 
é um homem, é um cidadão, é 
um ser humano comum e a lei 
vai mostrar isso”, afi rmou Plínio 
Valério (Ag.Senado).

A medida está prevista 
no projeto do senador 
Flávio Arns (Rede-PR). 

Especialistas pediram que as 
novas regras sejam as mesmas 
aplicadas às transações bancá-
rias convencionais. Pelo pro-
jeto, caberá ao Banco Central 
regulamentar e fi scalizar essas 
operações virtuais. O senador 
Rodrigo Cunha (PSDB-AL) dis-
se que a regulamentação dará 
maior segurança jurídica para 
as transações criptografadas.

“Acreditamos que esse é 
o impulso social e relevante 
que faltava para que o estado 
oferecesse as balizas mínimas 
regulatórias a fi m de permitir 
não somente segurança jurídica 
para as operações, como tam-
bém mecanismo de responsa-
bilidade por danos no sistema”, 
disse o senador. A Receita  já 
exige a declaração de quem fez 
esse tipo de transação. 

O representante da Febra-
ban, José Geraldo Franco, disse 
que a regulamentação do setor 
deve ser a mesma das institui-
ções bancárias.

“A sua regulação, contudo, 
não pode correr o risco de 
limitar uma indústria nascen-

A audiência pública foi presidida pelo senador Rodrigo Cunha (PSDB-AL), ao centro.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, disse que o pa-
cote de medidas econômicas 
enviado ontem (5) pelo Exe-
cutivo é uma “pauta ambiciosa” 
e que certamente será alterada 
pelos parlamentares durante 
a tramitação. “É uma pauta 
importante, com alguns temas 
difíceis, que certamente não 
vão prosperar, mas em toda pro-
posta ambiciosa há pontos que 
avançam”, disse. Ele participou 
de evento da Confederação 
Nacional da Indústria.

O pacote do governo tem 
três propostas de emenda 
à Constituição (PECs) que 
tratam de medidas de ajuste 
fi scal no âmbito da União e 
dos estados e municípios. Há 
reestruturação dos repasses 
de recursos entre União, es-
tados e municípios; medidas 
de contenção de gastos; e a 
revisão dos 281 fundos públi-
cos brasileiros. Maia destacou 
que é importante reestruturar 

Maia defende a avaliação permanente da qualidade

dos gastos públicos.
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Regulamentação de criptoativos 
deve seguir as regras bancárias

A Comissão de Transparência e Governança do Senado discutiu ontem (5) a regulamentação dos 
criptoativos

te em franco crescimento. 
A regulamentação oferecerá 
maior segurança nas operações 
propiciando de forma adequada 
a proteção dos consumidores e 
investidores nesse mercado”, 
afi rmou.

Já a termo “criptomoeda” foi 
considerado equivocado. Para o 
representante do BC, Mardilson 
Fernandes Queiroz, o termo 
criptomoeda leva a sociedade ao 
erro, pois o Brasil, legalmente, só 
reconhece o real como moeda. 

“ Tem uma questão constitucio-
nal, uma questão econômica e 
até fi losófi ca para dizer o que 
é moeda. O BC obviamente só 
reconhece como moeda o real, 
suportado legalmente pela 
Constituição”, afi rmou.

Para o representante da Uni-
dade de Inteligência Financeira 
(UIF), Rafael Bezerra Ximenes, 
a tecnologia monetária utilizada 
nos criptoativos não é moeda, 
apesar da ideia de segurança 
trazida pelo termo. Ele disse 

que o Brasil tem pouco tempo 
para tratar da regulação do 
tema.”Em termos de tempo o 
Brasil tem até o fi nal de 2020, 
quando se inicia a quarta ro-
dada de avaliação do país pelo 
Grupo de Ação Financeira 
Internacional, para ter algo a 
dizer como regula os ativos 
virtuais”,afi rmou. A proposta, 
que ainda será votada na CCJ, 
prevê até 12 anos de prisão 
para quem oferecer operações 
fraudulentas (Ag.Senado).

PF intima senadores para 
prestarem esclarecimentos

informou que ele recebeu um 
mesmo delegado da PF em 
sua residência para entregar 
intimação de depoimento no 
mesmo inquérito de Braga. 

“O senador afi rmou que está 
à disposição e que é o maior 
interessado no esclarecimento 
dos fatos”, diz nota dos asses-
sores de Renan. Em nota, a PF 
informou que várias equipes 

cumpriram mandados judi-
ciais de busca e apreensão 
e medidas de sequestro de 
bens por determinação do 
STF, em investigação em 
curso na Corte. “As ações 
atendem determinações do 
ministro Edson Fachin, que 
assina as ordens judiciais, e 
que não divulgará detalhes 
das medidas” (ABr).

Maia prevê alterações nas medidas 
econômicas apresentadas

o Estado brasileiro, organizar 
a máquina pública, priorizar 
a efi ciência do gasto público, 
a produtividade e avaliar de 
forma permanente a qualidade 
do gasto público.

“É preciso avaliar de forma 
permanente a qualidade do nos-
so gasto, saber qual o resultado 

de cada real que é gasto”, disse. 
Maia defendeu que os subsídios 
dados a empresas sejam acom-
panhados por investimento em 
pesquisa e inovação no País. 
“Caso contrário, estaremos 
apenas encaixando peças sem 
nenhum valor agregado”, ava-
liou (Ag.Câmara).

Regras para fundos de ciência, tecnologia e inovação

Os municípios brasileiros 
poderão cobrar o ISS (Imposto 
sobre Serviços de Qualquer 
Natureza) sobre serviços de 
saneamento ambiental, como 
purifi cação, tratamento, esgo-
tamento sanitário e semelhan-
tes. A medida está prevista no 
projeto do senador Eduardo 
Gomes (MDB-TO), aprovado 
ontem (5) na Comissão de As-
suntos Econômicos do Senado. 

Com parecer favorável, o re-
lator, senador Esperidião Amin 
(PP-SC), disse que a medida 
é bem-vinda: “Ela acrescenta 
fonte de arrecadação incidente 
sobre os serviços sanitários, 
que, de fato, demandam dos 
municípios, que precisam 

cuidar das outras externali-
dades geradas e lançadas na 
natureza”. 

Amin estimou, em seu relató-
rio, que o ISS, como principal 
tributo municipal, precisa ser 
valorizado, num momento es-
pecialmente delicado dos entes 
municipais. Ele lembrou que 
ainda em 2003 isso foi cogitado, 
mas vetado. 

À época, Lula explicou seu 
veto alegando que a medida não 
atenderia ao interesse público. 
Ele previu que a tributação po-
deria comprometer o objetivo 
do governo em universalizar o 
acesso a tais serviços básicos. A 
matéria seguiu para o Plenário 
(Ag.Senado).

Cobrança de ISS sobre 
serviços de saneamento


