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Prefácio
Brad Lips

Temos o orgulho de apresentar a primeira edição do Índice de Burocracia na América Latina, um estudo regional com a participação de vários institutos, coordenado pelo pesquisador sênior, Dr. Sary Levy-Carciente, em
conjunto com nosso parceiro de longa data na Venezuela, o Cedice Libertad, e inspirado no trabalho original de
nosso parceiro europeu, o Institute of Economic and Social Studies [Instituto de Estudos Econômicos e Sociais],
da Eslováquia.
Este projeto destaca os crescentes encargos burocráticos que os pequenos negócios e as microempresas da região enfrentam diariamente só para sobreviver e progredir, sem mencionar ser competitivo e prosperar. Também
esclarece as mudanças políticas cruciais necessárias para facilitar um clima mais confiável para o investimento
produtivo e a inovação. Em última análise, o que proporcionará melhores oportunidades a todas as pessoas e
trará prosperidade inclusiva às sociedades latino-americanas.
Na Atlas Network, acreditamos que remover as barreiras desnecessárias ao comércio voluntário e às empresas é
essencial para liberar a engenhosidade e o progresso da humanidade. Na verdade, a proposição de Montesquieu
sugere que: “as leis inúteis enfraquecem as leis necessárias”. A expansão do direito administrativo sob o estado
moderno levou a uma enxurrada de regras e regulamentos que não criam valor aos cidadãos que trabalham
diariamente. Mais propriamente dito, são um mecanismo que tornam esses cidadãos vítimas de um complexo
sistema burocrático. Isso efetivamente reverte o propósito de um estado de direito estável, inibe a liberdade
econômica e mina as bases de uma sociedade próspera.
A expansão da burocracia nos países latino-americanos representa muito mais do que o acúmulo de “trâmites
administrativos”. Este estudo mostra a quantidade imensa de horas que homens e mulheres comuns dedicam
para dar conta dos fardos burocráticos; com médias de mais de mil horas por ano em países como Argentina e
Venezuela. Os dados revelados falam por si: na medida em que os procedimentos burocráticos se tornam mais
complexos, menos previsíveis e mais onerosos, as pequenas e microempresas tendem a contratar “gestores” ou
especialistas externos para ajudá-los a navegar pelos labirintos burocráticos. Naturalmente, aqueles que não
podem arcar com despesas imprevistas recorrem à maneira informal de fazer as coisas e a uma rede de corrupção e busca de renda, na qual o suborno se torna um imposto extralegal necessário para o sustento e a sobrevivência. Isso gera um círculo vicioso de incentivos negativos para perpetuar o status quo, às custas dos membros
marginalizados da sociedade. Por sua vez, essas estruturas que buscam renda debilitam a coesão social e geram
a figura de uma casta de privilegiados, desfavorecendo os membros de baixa renda da sociedade.
Sary Levy sugere que esses fenômenos são mais semelhantes a “trâmites clandestinos”.
Os resultados do estudo a seguir sugerem a extrema necessidade de se repensar e reorientar o funcionamento da burocracia governamental e adotar uma abordagem de “regras simples para um mundo complexo”, que
coloquem as necessidades dos cidadãos como a primeira e principal prioridade. É uma questão de governança
e transparência, mas também de visualizar as condições que permitam que as pessoas trabalhem, produzam,
consumam, invistam e poupem.
Esperamos que esta primeira edição do Índice de Burocracia na América Latina ajude a sustentar o tão necessário debate sobre as mudanças de política indispensáveis para remover barreiras à atividade diária, à inovação
e ao progresso humano nos países da região. Com este fim, esperamos expandir o Índice e futuramente incluir
novos países nas edições subsequentes.
Como gostamos de repetir: déjame trabajar…
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Empresas, cidadãos e até mesmo trabalhadores do
setor público enxergam o conjunto de trâmites exigidos pela burocracia pública como um labirinto sem
fim, consumidores de um tempo valioso que poderia
ser direcionado às atividades que geram aumento da
produção, incentivo à produtividade, impulso à inovação ou melhoria no atendimento ao cliente. Isto é
particularmente oneroso e opressivo para as pequenas empresas que querem entrar no mercado e precisam destinar seus escassos recursos para cumprir
com todos esses requisitos e procedimentos.
A era da revolução industrial 4.0, imersa em um mundo incerto, ambíguo, complexo, densamente interconectado e em rápida mudança, exige que os governos
respondam mais rapidamente às necessidades de
seus cidadãos e lhes ofereçam acesso fluido, leve e
sem obstáculos aos seus serviços, favorecendo uma
formalização eficiente e produtiva das dinâmicas socioeconômicas.

Síntese
Executiva

Isso impulsiona um novo paradigma de gestão pública, com uma burocracia de governo simplificada, ágil
e adaptável em sua estrutura, em seus processos e
procedimentos; com funcionários receptivos, abertos
à facilitação de soluções, que por sua vez devem dar
lugar a uma governança adaptativa, capaz de enfrentar os desafios e as oportunidades que este século
nos apresenta.
Assim, é preciso sair de um modelo Weberiano de
trabalho burocrático, hierárquico, rígido, monótono e
com base em princípios gerais normativos, para uma
burocracia flexível, que se apoia em novas tecnologias ou sistemas, e na qual seus dirigentes analisam
suas ações e funções a partir de novas perspectivas,
capazes de edificar e liderar uma cultura burocrática
com base em princípios ágeis. Ou seja, que permitam
responder rapidamente às mudanças no entorno por
meio da cooperação e da adaptação, e satisfazer as
demandas e necessidades da sociedade e dos cidadãos. Esta é uma visão que rompe com os esquemas
de repartições tradicionais estanques e propõe uma
visão sistêmica, nas quais a interconectividade e a interdependência são elementos centrais do enfoque e
fonte de sinergias virtuosas a serem promovidas.
Esse salto não tem sido fácil para os governos e suas
burocracias e estamos na segunda década do século 21, ainda lutando com estruturas do início da Era
Moderna, e muito distantes do modelo de Governança
Adaptativa (policêntrica, ágil e orgânica) no qual as
associações colaborativas do setor público, do mundo
empresarial e da sociedade civil permitem a geração
dos avanços necessários.
Conseguir essa transformação vital na institucionalidade latente em nossas economias é um dos desafios
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do nosso século. Isso é particularmente relevante para as pequenas empresas, que representam mais de 75% do total
de empresas em todo o mundo, o que pode significar até 50% dos empregos, e que se encontram limitadas em termos
de recursos humanos, financeiros e de tempo para cumprir os requisitos que os regulamentos exigem.
Com tudo isso em mente, o Centro Latino-Americano da Rede Atlas desenvolveu um projeto que tem como objetivo
tornar visível para os países ibero-americanos a carga administrativa-burocrática que as pequenas empresas carregam, e contribuir para a agenda de transformação necessária para o futuro. Para fazer a medição, esse projeto se
inspirou no Índice de Burocracia desenvolvido pelo Instituto de Estudios Económicos y Sociales da Eslováquia, o INESS,
adaptando-o à região e considerando as pequenas empresas mais representativas por setor em cada país.
Participaram desta primeira edição a Fundación Libertad (Argentina); o Instituto Liberal (Brasil); o Instituto de Ciencias Políticas ‘Hernán Echevarría Olózaga’ (Colômbia); o México Evalúa (México); a Fundación Civismo (Espanha) e o
Cedice-Libertad (Venezuela), que lidera o projeto. Cada uma dessas instituições designou importantes pesquisadores
para esse fim, que com dedicação e profissionalismo abordaram o caso de seus diferentes países. Vale destacar a
inclusão da Espanha no estudo, país vinculado histórica e culturalmente à região e da qual se originam as estruturas
e as práticas organizacionais intimamente relacionadas.
Primeiramente, foi feita uma revisão da estrutura produtiva de cada país envolvido, identificando-se as atividades
mais relevantes nos setores primário, secundário e terciário. Depois, essas atividades produtivas foram revisadas com
base no peso da pequena empresa.
Definida a pequena empresa representativa do setor, um levantamento extensivo dos trâmites burocráticos que deveriam ser legalmente cumpridos foi realizado por meio de uma série de entrevistas com empresas e profissionais especialistas no assunto. Assim, determinou-se o número de pessoas necessárias, a jornada de trabalho e a frequência
exigidas pela burocracia para: (1) a contratação, gestão ou demissão de pessoal (registro nos órgãos fiscais, na previdência social, nos fundos de pensão ou nas outras entidades obrigatórias em cada país; treinamentos de segurança,
exames laborais, laudos de dias trabalhados, feriados e férias, relatórios salariais); (2) o pagamento de tributos (pela
renda, pelo consumo, pelo valor adicionado ou outros); (3) cumprir os requisitos legais operacionais (certificação técnica ou segurança do trabalho, burocracia relacionada a veículos para uso comercial, ou gerenciamento de resíduos);
(4) a frequência nas mudanças dos trâmites burocráticos e dos procedimentos, visto que isso requer tempo de treinamento para o pessoal que os realizam, especialmente quando há mudanças legais importantes, seja nas legislações
trabalhistas ou tributárias, nos códigos comerciais ou em outros regulamentos; e (5) todas as exigências específicas
à atividade produtiva da empresa.
Após a coleta das informações, uma medição quantitativa foi realizada, constatando-se que o número médio de horas
que uma pequena empresa gasta para cumprir a carga administrativa-burocrática na amostra dos países em estudo
é certamente elevado quando comparado às médias observadas em regiões mais desenvolvidas, como a Europa. Vale
destacar a importante dispersão que aparece nos resultados do Índice de Burocracia na América Latina (IB-LAT) e
que nos mostra as grandes diferenças regionais e nacionais no tratamento de cada setor. Organizando os resultados,
surge um agrupamento dos países em três blocos:
i)

No primeiro bloco aparece o Brasil com 115 horas por ano, o país com os melhores resultados neste estudo,
seguido pela Espanha, cujos valores médios são o dobro do Brasil. O resultado do Brasil é fruto de um esforço governamental voltado especificamente para flexibilizar as exigências feitas às pequenas empresas
ao realizarem os trâmites burocráticos. Por sua vez, a Espanha apresenta uma média ponderada de 332 horas por ano, destacando-se a atividade econômica representativa do setor terciário, com 255 horas por ano;

ii)

O segundo grupo mostra resultados do IB-LAT em torno de 500 horas por ano, no qual aparecem o México,
com 492 horas por ano, e a Colômbia, com 524 horas por ano (média ponderada), destacando-se neles o
peso representado pela burocracia associada ao emprego. No caso do México, a maior carga é representada pelas atividades de contratação e demissão de pessoal, consumindo 35% a 42% do tempo destinado
à burocracia (66% do tempo de administração do emprego), enquanto a Colômbia sofre com a burocracia
relacionada ao pagamento de salários, de contribuições e de impostos trabalhistas, com destaque para o
setor primário que chega a dedicar 74% do tempo a esta atividade.

iii) A Argentina e a Venezuela compõem o terceiro grupo com carga média elevada de 945 horas por ano no cumprimento de trâmites burocráticos, o que é praticamente o dobro do tempo despendido pelos países do grupo
2 e quase o triplo do grupo 1. De igual relevância é o número de trâmites burocráticos que devem ser cumpridos nesses países — 50 para a Argentina e 68 para a Venezuela — e as inúmeras instituições com as quais
interagem. A burocracia associada ao pagamento de impostos é a mais complexa e demorada nesses países.
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Para colocar esses números em perspectiva, vale dizer que, de acordo com a OCDE, são gastas entre 1.363 a 2.255 horas de trabalho por ano (OCDE 2021). Ou seja, a carga burocrática-administrativa representa nesses países entre 20%
e 50% do tempo do trabalho anual de um empregado. Muitas dessas empresas começam com uma ou duas pessoas
dedicadas à essa atividade, o que nos revela o peso que essa burocracia representa. Este grupo de países conseguiu
digitalizar grande parte dos procedimentos, mas os que são específicos de alguma atividade econômica demandam
muito mais do que os que são comuns a todas. Da mesma maneira, alguns regulamentos manifestam exigências supranacionais, derivados de acordos de integração, que se inserem na legislação nacional, acrescentando exigências
às já existentes; e as particularidades dos diferentes níveis de governo também têm peso relevante, além de amplo
espectro de diferenciação.
Verificou-se que à medida que os trâmites burocráticos são mais numerosos, complexos e mutáveis, as empresas tendem a subcontratar gestores especializados e em muitos casos surgem canais informais, obscuros e até ilegais, que
alimentam os incentivos perversos e as redes de corrupção, cujo prejuízo é incomensurável, pois vai além da perda de
lucros ou da má qualidade da prestação de serviços, atinge principalmente os grupos vulneráveis ou desfavorecidos,
além de enfraquecer a confiança no Estado de Direito e na coesão social (Rangel & Levy-Carciente, 2019).
Os resultados mostram a necessidade urgente de se repensar e reorientar a maneira como funciona tradicionalmente
a burocracia governamental, que deveria se dedicar a servir e atender às necessidades dos cidadãos, buscando uma
governança em sintonia com os novos tempos e as novas realidades. Em relação aos trâmites burocráticos, o tempo
necessário para a abertura de um negócio foi enfatizado, mas o tempo necessário para mantê-lo funcionando foi
desprezado. Igualmente, não se tem dado ênfase suficiente ao impacto dessas regulamentações sobre as pequenas
empresas, que representam mais de 75% do total mundial. Além disso, muitas das estratégias têm contado com novas
tecnologias, sistemas de informatização, procedimentos de digitalização, que, embora os tenham simplificado, resultam em uma política insuficiente. É fundamental ir além e analisar se estes trâmites burocráticos são essenciais, se
acrescentam ou reduzem eficiência à dinâmica econômica, se favorecem a transparência ou se são fonte de obscuridade, se impulsionam a inovação ou se são freios ou obstáculos à qualidade de vida do cidadão no presente e no futuro.
É nosso propósito que os resultados deste projeto, que esperamos ampliar e continuar em futuras edições, alimentem
as pautas de debates das reformas necessárias em nossos países, para fortalecer a região e torná-la um espaço de
inovação, produtividade e liberdade.
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