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Quando o Brasil
vai deslanchar na

liberdade econômica? 
Se dependesse somente 

de Paulo Guedes e de 

alguns outros membros 

do governo, o Brasil já 

estaria adiantado na 

diminuição da intrusão 

do estado no processo 

econômico

Contudo, nossa nação tem 
ainda muito a melhorar 
em termos da promoção 

de um ambiente de negócios 
competitivo, que dê lugar à 
autonomia para cada cidadão 
exercer sua vida econômica 
em paz. Segundo a edição mais 
recente do relatório Economic 
Freedom of the World, lança-
do pelo Fraser Institute do 
Canadá em setembro, nosso 
país beira o último escalão 
do ranking, aproximando-se 
muito mais de nações com 
uma economia fortemente 
controlada, como a Venezue-
la, do que de países com uma 
economia liberalizada, como a 
Nova Zelândia ou a Suíça. 

O ranking, que na versão 
atual avalia o grau de liberdade 
econômica em 162 economias, 
utiliza dados coletados por 
organismos públicos como o 
Banco Mundial. Ele refl ete, 
com certa defasagem, a situ-
ação do mundo em 2017. De 
2015 a 2017 (sendo 2017 a 
2019 o ano de publicação), é 
verdade que a tendência do 
Brasil foi melhorar. 

O Fraser Institute compara 
os países do mundo em termos 
de cinco critérios principais: 
tamanho do governo, sistema 
jurídico (e situação dos direi-
tos de propriedade), saúde 
monetária, abertura ao comér-
cio internacional e regulação. 
O que mais puxa o Brasil para 
baixo nessa comparação é 
a regulação e o tamanho do 
governo. Em termos de regu-
lação, que inclui leis e regras 
que travam o sistema fi nancei-
ro, o mercado de trabalho e a 
condução dos negócios no dia 
a dia, o nosso país se encontra 
em uma situação calamitosa. 

O Brasil foi, nos três estudos 
mais recentes, o penúltimo 
colocado em todo o mundo. 
Na edição atual do ranking, 
ele fi ca colado na Serra Leoa 
e ganha apenas da Venezuela. 
As regulações por aqui não 
existem para garantir a igual-
dade diante da lei, sustentando 
os direitos de propriedade e 
habilitando o funcionamento 
de uma economia saudável de 
mercado. 

Ao invés disso, elas criam 
obstáculos praticamente in-

superáveis aos pequenos, 
privilegiando os grandes que 
conseguem contornar com 
sucesso essas barreiras. O 
segundo critério que é um 
desafi o à construção de uma 
economia mais livre por aqui 
é o tamanho do governo, que 
mede gastos públicos, trans-
ferências, subsídios, presença 
das estatais e investimento 
público, bem como o ordena-
mento tributário. 

Não é segredo que o Brasil 
tem passado por uma crise fi s-
cal, e isso é refl etido no fato de 
o país ser o 120º colocado sem 
ter apresentado uma melhora 
substantiva nos últimos anos. 
O problema fi scal é agravado 
pelo volume de transferências 
e subsídios. Nosso sistema 
político se fundamenta no prin-
cípio da distribuição de favores 
e tem se mostrado difícil de ser 
transformado. 

Vencem as minorias bem 
organizadas, e não o povo como 
um todo. A desidratação da 
reforma da previdência é uma 
clara ilustração disso. Apesar 
desses fatos desanimadores, 
há um ponto menos negativo. 
Houve uma evolução consi-
derável nesses três anos no 
quesito da saúde monetária. 
Com a troca da Nova Matriz 
Econômica (e seus descuidos 
com a infl ação) por uma polí-
tica monetária de alto padrão 
sob a presidência Temer, o 
Brasil subiu de 103º no mundo 
em 2015 para 64º em 2016 e 
40º em 2017. 

Isso dá uma certa esperança 
de que, com ações concretas 
e boas decisões, seja possível 
transformar com competência 
o nosso país dentro de um 
período relativamente curto de 
tempo. A economia brasileira 
tem ainda que carregar um 
enorme fardo de um governo 
agigantado e de um sistema 
regulatório que privilegia 
os interesses estabelecidos, 
criando barreiras vergonhosas 
à formação de uma verdadeira 
economia de mercado. 

A Lei da Liberdade Econô-
mica, recentemente aprova-
da, esboça a boa vontade do 
governo atual em fi nalmente 
legalizar de fato o empre-
endedorismo no Brasil. Que 
ela seja bem implementada 
e transforme nosso sistema 
de privilégios em um sistema 
verdadeiramente inclusivo, 
pautado pela igualdade de 
todos diante da lei. 

(*) - É pesquisador do Centro 
Mackenzie de Liberdade Econômica, 
doutor em política pela Universidade 

de Exeter e vencedor do Michael 
Novak Award 2018.

Lucas G. Freire (*)

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, disse a 
empresários brasileiros, em 
um evento em Orlando, nos 
Estados Unidos, que “o Bra-
sil começa a receber um sopro 
renovador para a abertura 
econômica”. Ele destacou a 
determinação do Congresso 
em busca de reformas que 
tragam a retomada da capa-
cidade de investimento do 
Estado brasileiro e a melhoria 
do ambiente de negócios. 

“Parece haver uma compre-
ensão mais clara, por parte 
da sociedade e dos agentes 
econômicos, quanto à neces-
sidade de promover reformas 
que reduzam o gigantismo do 
Estado e promovam a retoma-
da do crescimento”, afi rmou o 
senador na Convenção de 40 
anos da Associação Brasileira 
de Distribuidores Honda. Davi 
estava acompanhado dos 
senadores Ciro Nogueira (PP-
-PI) e Kátia Abreu (PDT-TO).

No evento, o presidente da 
Honda para a América do Sul, 
Issao Mizoguchi, anunciou R$ 
500 milhões em investimentos 
na modernização da unidade 
Moto Honda da Amazônia, em 
Manaus, até 2021. A expecta-

“Parece haver uma compreensão mais clara da sociedade 

quanto à necessidade das reformas”, disse Davi.

O senador Izalci Lucas (PSDB-DF) destacou a 
importância da inovação para o desenvolvimento do 
país. Segundo o parlamentar, o Brasil ocupa apenas o 
lugar número 66 entre 129 países no Índice Global de 
Inovação de 2019, uma posição que classifi cou como 
muito pouco satisfatória. Para ele, ‘a primeira pedra 
no caminho’ dos projetos de pesquisa e inovação é 
a burocracia.

Izalci disse que, às vezes, importantes projetos 
de inovação deixam de ser fi nanciados por não se 
encaixarem em um edital ou porque a obtenção dos 

documentos e o cumprimento das exigências tomam 
mais tempo do que a pesquisa em si. Na concessão 
de créditos e recursos, não há critérios que avaliem 
o sucesso ao longo do tempo. Não há distinção entre 
iniciativas exitosas e aquelas que não estão alcançando 
resultado, criticou. 

“É perceptível que os avanços científi cos, sejam 
na área de saúde, sejam em qualquer outra área, 
melhoram muito a vida das pessoas. Mas não basta 
que nós esperemos que outros desenvolvam esse 
avanço” (Ag.Senado).

M
ar

co
s 

B
ra

nd
ão

/A
g.

Se
na

do

Os parlamentares também 
devem votar 24 projetos 
que abrem créditos 

adicionais no Orçamento deste 
ano, no valor total de R$ 22,8 
bilhões.

O primeiro item da pauta 
de votações é o veto parcial 
que barrou alguns pontos do 
proeto da minirreforma par-
tidária e eleitoral.  A norma 
teve 45 dispositivos barrados 
pelo presidente. Sete já foram 
derrubados pelo Congresso e 
um foi mantido. Em seguida há 
o Veto que invalidou a preferên-
cia a mulheres marisqueiras no 
pagamento de indenizações em 
caso de desastres ambientais. 

Dos projetos de crédito, o de 
maior valor é o que destina R$ 
5,8 bilhões para os Ministérios 
da Infraestrutura, além de asse-
gurar transferências a estados 
e municípios. O dinheiro vai 
ser usado, por exemplo, para a 

A intenção é votar toda a pauta para abrir caminho para a aprovação do Orçamento para 2020.

Uma enquete realizada pelo 
DataSenado sobre a proposta 
que proíbe a cobrança de im-
postos sobre os produtos que 
compõem a cesta básica, mos-
trou que a maioria dos partici-
pantes concorda com o texto. 
92% acham que a cobrança 
deve ser proibida enquanto 6% 
acreditam que não deve. Além 
disso, 93% responderam que a 
cobrança de impostos difi culta 
o acesso da população aos itens 
da cesta básica.

De autoria do senador Jor-
ge Kajuru (Patriota-GO), a 
proposta tem como objetivo 
favorecer as famílias mais 
pobres, que pagam caro pelos 
produtos da cesta básica por 
conta dos tributos que incidem 
sobre eles. Segundo Kajuru, é 
injustifi cável que elas suportem 
a elevada carga de tributos 
praticada no Brasil, pois os 
impostos impedem o pleno 
acesso da população ao nível 
de consumo básico. 

“As famílias de baixa renda 
têm mais de 93% de seus 
rendimentos comprometidos 
com despesas de consumo, 
alimentação, habitação, alu-
guel, transporte, saúde, entre 
outros. Desse modo, qualquer 
medida que propicie a justa 
tributação sobre produtos 
essenciais repercutirá positiva-

Senador Jorge Kajuru é autor 

da proposta que desonera os 

produtos da cesta básica.

Modelo federativo 
do país ‘precisa de 
ajustes’

O senador Confúcio Moura 
(MDB-RO) afi rmou que, 130 
anos após a proclamação da 
República, é preciso fazer algo 
para garantir aos brasileiros 
acesso a serviços e direitos 
essenciais, como educação, 
saúde, emprego e renda. Pas-
sado aquele momento histórico, 
os brasileiros não viram vingar 
os princípios e vantagens do 
republicanismo. 

Ao contrário, acrescentou 
o senador, afi rmando que “o 
modelo federativo adotado no 
país não garantiu aos estados as 
condições para o atendimento 
à população. O resultado é a 
situação fi nanceira crítica de 
Minas, Rio e Rio Grande do 
Sul, entes que, no passado, se 
destacaram por suas forças eco-
nômica e política”, lamentou, ao 
lembrar que, para contornar a 
situação e ganhar força para 
enfrentar as difi culdades, os go-
vernadores estão se unindo, por 
meio de consórcios de estados.

“Ou a gente arruma essa casa 
logo, equilibramos a Federação 
e colocamos a pesquisa cientí-
fi ca, a inovação e a educação 
como a essência do republica-
nismo, da República verdadei-
ra, como conceito de República, 
ou estamos brincando, fazendo 
discursos ocos, vazios, sem 
sentido”, alertou (Ag.Senado).

As comissões de Assuntos 
Econômicos e de Agricultura do 
Senado fazem reunião conjunta 
na quarta-feira (4), para votar o 
relatório favorável do senador 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG) ao 
projeto que cria um novo marco 
regulatório para a aquisição de 
terras e imóveis rurais por pes-
soas e empresas estrangeiras. 
O autor da proposta, senador 
Irajá (PSD-TO), acredita que 
a aprovação da matéria deve 
atrair R$ 50 bilhões por ano 
em investimentos estrangeiros 
para o agronegócio brasileiro. 

Para ele, a aprovação do projeto 
vai incentivar a geração de empre-
go e a industrialização do agrone-
gócio. Em seu relatório, Rodrigo 
afi rma que o capital estrangeiro 
será determinante para o sucesso 
dos empreendimentos rurais de 
grande escala. Os investidores 
serão atraídos por terras férteis, 
água e tecnologias já existentes à 
disposição do agronegócio brasi-
leiro. Pacheco lembra ainda que 
outros países de grande extensão 
territorial, como a Rússia, têm 
estimulado a compra de terras 
por estrangeiros.

A aprovação deve atrair R$ 50 bilhões por ano

em investimentos estrangeiros.

Câmara pode votar na 
terça novo marco legal 
do saneamento

O Plenário da Câmara aprovou 
o regime de urgência para o novo 
marco regulatório do saneamento 
básico. O relator da proposta, 
deputado Geninho Zuliani (DEM-
-SP), espera que o texto seja 
aprovado na próxima terça-feira 
(3), mas a medida não tem acordo 
entre os líderes e deverá sofrer 
resistência. O tema já foi objeto 
de MP que perderam a vigência 
sem votação em razão da falta 
de acordo.

O ponto principal do projeto é 
estabelecer prazo para licitação 
obrigatória dos serviços de sanea-
mento, em que empresas privadas 
e estatais competirão. Hoje, os 
prefeitos e governadores podem 
optar pela licitação ou por fi rmar 
termos de parceria direto com 
as empresas estatais. As estatais 
poderão renovar o termo, mas no-
vos contratos de programa serão 
proibidos após a publicação da lei.

Zuliani disse que a intenção 
é dar segurança jurídica para o 
investimento privado. “Falta di-
nheiro na saúde, na educação, e 
precisamos de R$ 600 bilhões de 
investimento em saneamento bá-
sico”, afi rmou. “Temos que trazer 
dinheiro de fora, dos fundos inter-
nacionais, e dos fundos nacionais. 
E, para atrair esse investimento, 
precisamos ter segurança jurídica, 
uma boa regulação”, emendou.

Para o deputado Hildo Rocha 
(MDB-MA), a universalização do 
saneamento básico depende de 
investimentos privados. “São 100 
milhões de brasileiros que não 
têm o esgoto de suas casas tra-
tado. Eles convivem diariamente 
com o esgoto no fundo da sua 
casa, no seu quintal, contraindo 
determinados tipos de doença, 
encarecendo a saúde pública”, 
ressaltou (Ag.Câmara).
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Congresso se reúne na terça para 
votar vetos e créditos extras

O Congresso Nacional volta a se reunir na terça-feira (3), para concluir a votação de dois vetos do 
presidente da República a matérias aprovadas pelo Legislativo

adequação de um trecho da BR-
343 entre Teresina e Parnaíba, 
no Piauí.

Os outros projetos bene-
ficiam órgãos dos Poderes 
Executivo e Judiciário e do 

Ministério Público, além das 
estatais Companhia Docas do 
Espírito Santo, de São Paulo, 
Infraero, Empresa Gerencial 
de Projetos Navais, Itaguaçu 
da Bahia Energias Renováveis. 

A intenção do presidente do 
Senado e do Congresso, Davi 
Alcolumbre, é votar toda a 
pauta para abrir caminho para 
a aprovação do Orçamento para 
2020 (Ag.Senado).

Davi destaca reformas ao falar a 
empresários brasileiros nos EUA

tiva da empresa é a geração de 
mais de 100 mil empregos dire-
tos em toda a cadeia produtiva. 
“As mudanças que o Parlamen-
to fez e está fazendo na área 
econômica foram essenciais 
para garantir segurança jurídi-
ca. Confi amos na recuperação 
do setor e na estabilidade do 
país”, disse Mizoguchi.

A Honda atua no Brasil des-
de 1971. Em 1976, a empresa 
japonesa inaugurou a fábrica 
de motos, em Manaus. Desde 
então, a unidade produziu mais 
de 23 milhões de motos, além 

de quadriciclos e motores 
estacionários. 

Além da Previdência, Davi ci-
tou outras reformas estruturan-
tes da agenda econômica, como 
a tributária e a administrativa, e 
ainda a PEC Paralela, proposta 
já aprovada no Senado que per-
mitirá aos estados, municípios 
e DF implantar as novas regras 
previdenciárias. “Seguiremos 
trabalhando nas reformas, com 
o intuito de criar um ambiente 
favorável à prosperidade econô-
mica e à inclusão social”, afi rmou 
(Ag.Senado).

Em votação o projeto que facilita 
venda de terras a estrangeiros

O projeto estava pronto para 
a votação na última quarta-feira 
(27), mas recebeu voto em se-
parado pela rejeição do senador 
Jaques Wagner (PT-BA), e, du-
rante a discussão, os senadores 
concordaram em aprimorar o 
relatório. Wagner argumentou 
que o cumprimento da função 
social da propriedade pelos es-
trangeiros que adquiram terra 
no Brasil, embora seja premissa 
indispensável, é insufi ciente 
para garantir a segurança ali-
mentar e a soberania territorial 

do país.
O relator afi rmou que estu-

dou muito o projeto e disse 
que a terra, diferentemente 
de outros recursos naturais, 
como minérios e petróleo, fi cará 
sempre no Brasil e estará sub-
metida a institutos de direito 
que corrigirão seu mau uso. 
Wagner salientou que não é 
contra a aquisição de terras por 
estrangeiros, mas que é preciso 
vincular essa venda a critérios 
que possam desenvolver o país 
(Ag.Senado).

Internautas são contra 
taxação da cesta básica

mente na renda disponível dos 
trabalhadores, o que valorizará, 
ainda que indiretamente, o 
salário mínimo”, defendeu ao 
apresentar a proposta.

Além disso, o senador ressalta 
que a saúde está diretamente 
relacionada com o uso de 
produtos de higiene e com a 
alimentação adequada. As-
sim, ao diminuir os tributos o 
governo estaria também dimi-
nuindo despesas com hospitais 
e medicamentos. A proposta 
encontra-se na CCJ do Senado, 
onde aguarda a designação de 
um relator (Ag.Senado).

A burocracia como ‘principal entrave’ à inovação


