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Como a burocracia 
destruiu o País 

e 
\ 	ItTi 

A
lvin Toffler, na 
década de 1980, 
lançou um livro 
com o título A 
Terceira Onda, 
no qual preconi- 

zava o mundo futuro da tecno-
logia,que substituiria emgran-
cieparteamãodeobra repetiti-
va da indústria e da agricultu-
ra, mostrando como a socieda-
de desenriços,que denominou 
"terceira onda", dominaria o 
mundo. Não tinha dados sufi-
cientes para saber até que pon-
w,com o crescimento da popu-
lação humana e a redução cons-
tante de mão de obra da indús-
tria e da agricultura, seria esta 
substituída pelas oportunida-
des abertas na áreade serviços, 
quereria como base uma consi-
derável elevação do nível edu-
cacional e cultural dos empre-
gados, no porvir. 

No livro, todavia, havia uma 
séria preocupação quanto aos 
"integradores do poder". ex-
pressão que utilizava para de-
nominar os aburocratas",aque-
les que,com ospolíticos,gover-
nam os países. 

Numa de SIM reflexões de-
clarava que, para se sustenta-
rem no poder, os "integrado-
res" geram novos "integrado-
res" e criam novas exigências 
sobre a sociedade para que não 
perderem seus cargos, vatici-
nando que. no futuro, seriam 
maisimportantesqueospolíti-
cos. USO porque estes passam 

• e aqueles, não. 
O Brasil, infelizmente, cons-

titui a mais clara realização da 
profecia toffieriana pois aqui 
os burocratas comandam o 
País,multiplicamas exigências 
sobre a sociedade, atrapalhan-
doqualquersonhodedesenvol-
vimento. multiplicando-se de 
uma forma assustadora, com di-
reitos que se auto-outorgam e 
devem ser suportados pelo po-
vo a um custo que parece estar 
levandoa Nação à Idade Média, 
quando os servos da gleba sus-
tentavam, com seu trabalho e 
riqueza, o ócio dos senhores 
feudais e de sua casta 

Comecemos com o sistema 
tributário, irracional, confuso 
e de impossível interpretação 
científica pelos maiores espe-
cialistas. No momento em que 
se permite aos agentes do erá-
rio atribuir a qualquer opera-
ção empresarial a suspeita de 
planejamento tributário e, 
mesmo que o empresário siga 
rigorosamente a lei, mas não  

escolha ocarninhomais onero-
so de pagar tributos, deve ele 
ser considerado sonegador e 
apenado com elevadíssimas 
multas, cria-se fantástica inse-
gurança jurídica. A função do 
fisco passa a ser não a de orien-
tar °contribuinte, masexclusi-
vamenteadeobter, legal ou ile-
galmente, recursos para sus-
tentar a esclerosada máquina 
burocrática, intocável em seus 
direitos "feudalísticos". Não 
se pode esquecer que a carga 
tributária brasileira é superior 
à de EUA, China, Japão, Suíça, 
Coreia do Sul,Méxicoe de qua-
se todos os países emergentes. 

Assim é que 134 milhões de 
servidores públicos (ativos e 
inativos, civis e militares) - ou 
seja,644%dapopulaçãobrasi-
leira, sendo z,z milhões fede-
rais, 4,7milhões estaduais c6, 
milhões municipais - gasta-
ram em 2017 o corresponden-
te a 15,90%do produto interno 
bruto (PIB), vale dizer, consu-
miram49,zo%da carga tributá-
ria, que foi de 32,38% do PIB 
em 2.016. 

Por outro lado, os governan-
tes brasileiros deste século, 
principalmente os dos 13 anos 
de domínio da esquerda, leva-
ram aopoder seus aliados, pre-
valecendo apreferência ideoló-
gica àeficiência do servidor pú-
blico. Catapuitaram-se, dessa 
forma, espetaculares escânda-
los de corrupção (mensalào e 

Temos 13 milhõesrie - 
desempregados, à custa 
da preservação dos 
intocáveis privilégios 

petrolão), assim como se exa-
cerbou o corporativismo dos 
enquistados no poder com mo-
numental má aplicação de re-
cursos, produzindo, nada obs-
tante a elevadíssima carga tri-
butária, uma queda no PIB, só 
nos dois últimos anos levemen-
te recuperada, tendo havido 
umalamentávelreduçãonoin-
ves-timento para o desenvolvi-
mento. Perdemos, pois, com-
petitividade internacional, es-
tando o País a navegar nas 
águas turbulentas da descren-
ça generalizada, com. 13 mi-
lhõesde desempregados,àcus-
ta da preservação de todos os 
intocáveis privilégios dos buro-
cratas brasiliense-s. 

O pior, todavia, reside na ins-
tabilidade institucional cria-
da. Sendo função da burocra- 

cianão auxiliar,mas complicar 
a vida do cidadão para se man-
ter no poder, todas ias refor-
masqueobjetivavamtornar to 
dos os brasileiros iguais (gover-
nantesepovo),simplificar ale-
gislação, torná-la compreensí-
vel para os que devem cumpri-
la, reduzir a ineficiente máqui-
na estatal, fazer que a que Fede-
ração coubesse no PIB foram 
boicotadas na "Versalliesbrasi-
leira do século 2.1" (Brasília), 
com o apoio de uma classe po-
lítica acuada por investigações 
e denúncias decorrentes dos 
escândalos gestados desde o 
início do século. 

E, àevídência, tudoisso rega-
do com uma superinflação de 
leis criadasporpolíticos e buro-
cratas. A todo momento algu-
ma lei é descumprida e os salva-
dores da pátria, revestidos do 
sagrado dever de não permitir 
quenadadessearsenallegislati-
vo seja atingido, põem sob sus-
peita todo e qualquer cidadão, 
utilizando-se sempre da estra-
tégia de promover um escânda-
lo público, -via imprensa, para 
facilitar seu trabalho punitivo. 
Nesse quadro, a confiança de 
brasileiros e estrangeiros tem 
sido cada vez menor num país 
onde a racionalidade do poder 
há muito deixou de existir. 

Um Poder Judiciário inva-
sor de funções legislativas e 
executivas, um Legislativo em 
grande parte manietado por 
desvios e investigações, um 
Executivo dominado pela bu-
rocracia, uma carga tributária 
insuportável para sustentar a 
casta dominante e uma socie-
dade exaurida, isso é o que res-
tou deste pais exangueedividi-
do pela pior das ditaduras, que 
é a dos privilegiados, os únicos 
que podem mudar o curso da 
história, mas que não o fazem 
porque não desejam perder 
suas benesses. 

Emmen iiNTO UmaBreveTeo-
ria do Poder, tristemente con-
cluí que, através da História, a 
função do detentor do poder 
semprefoi nãoservir,rna,s Man-
ter o poder, representando, 
pois, o grande obstáculo que 
vivemos, na democracia brasi-
leira, que, apesar de eleições 
sucessivas, continua sendo 
destruída pelo corporativis-
mo burocrático. 
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