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6 Os prováveis bons ventos externos poderão
desmobilizar a agenda de ajuste fiscal

34 (Des)coordenação fiscal na Federação brasileira

Em um cenário de manutenção
das condições favoráveis externas,
o Brasil ganharia tempo para
realizar reformas fiscais (como
a previdenciária) de alto custo
político para o governo. No entanto,
a eventual aprovação de uma reforma da Previdência
contundente em termos fiscais poderia ser a chave pela
qual, por meio de um salto na confiança, o país poderia sair
do marasmo econômico atual e acelerar o ritmo de uma
das retomadas mais lentas da nossa história.

Ponto de Vista
10 Como ficará a política monetária em 2019?
Para a política monetária, é necessário sabermos qual deve
ser o próximo movimento do câmbio. As estimativas de
inflação e a forte surpresa negativa na atividade em 2018
indicam que é possível a economia necessitar de impulso
monetário adicional. Indicam inclusive que é possível que,
no atual momento do ciclo econômico, os juros neutros da
economia sejam ainda menores.

Entrevista
12 “É um erro achar que tudo tem que ficar na
mão do Estado”
O ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas,
tem pouco tempo livre. Este ano, precisará contar com
suficiente destreza para costurar acordos que viabilizem a
lista de concessões que tem em sua carteira – parte delas
herdada do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI),
do qual foi secretário de coordenação de projetos – e que
poderão envolver investimentos de R$ 100 bilhões ao
longo do período de vigência dos contratos. Em entrevista
à Conjuntura Econômica, ressalta que é preciso aproveitar
o momento de excesso de liquidez no mercado, e “uma
percepção de que houve uma virada de chave, de que o
Brasil entrou numa era pró-business”.

A crise fiscal dos estados tornou-se uma característica
recorrente e cada vez mais marcante da Federação brasileira.
Na medida em que o tempo passa, governos deixam de pagar
suas dívidas a fornecedores, atrasam salários e decretam
calamidade financeira – a única forma pela qual governantes
asseguram imunidades pelos crimes fiscais de não reduzirem
dívidas e despesas com pessoal. É uma crise estrutural
federativa que foi agravada pela recessão e pelos antigos
dribles na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – esses dois
fatores afetam todos os níveis de governo, embora municípios
não estejam tão falidos quanto os estados.

Capa | Infraestrutura
44 Abrir caminhos
Se uma das características que levou
o presidente Jair Bolsonaro à vitória
nas eleições de 2018 foi a marca
da ruptura, os trunfos que podem
definir o sucesso de seu primeiro ano
de mandato estão, paradoxalmente,
concentrados nas áreas de governo em que se optou pela
continuidade. Além do compromisso com uma reforma da
Previdência, cujo ritmo de tramitação no Congresso ainda
não se pode prever, a infraestrutura é a outra frente que
deverá colaborar para aquecer as expectativas de agentes do
mercado e impulsionar a economia.

Comércio Exterior
62 Aumento no valor adicionado das
commodities e a China
O resultado da balança comercial de 2018 mostra que a
participação da China nas exportações brasileiras passou
de 21,8% para 26,8%, explicada por um crescimento
de 35,2% puxado pelas três principais commodities
vendidas para esse país. Diversificar as exportações
das commodities em direção a produtos de maior valor
adicionado requer envolver a China nesse debate através
de uma agenda de investimentos.
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Nota do Editor
A proposta de reforma da Previdência do governo encaminhada
dia 20 de fevereiro ao Congresso estima uma economia da ordem de R$ 1,165 trilhão nos dez
primeiros anos de sua vigência.
Bastante ambiciosa, a proposta, logo após a sua divulgação, passou a receber críticas em pontos considerados
polêmicos, como alterações no Benefício de Prestação
Continuada (BCP) e nas regras da aposentadoria rural.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em debate
promovido pelo FGV IBRE e pelo jornal Folha de S.
Paulo (ver pág. 26), enfatizou esses dois pontos como
problemáticos para aprovação do projeto.
A proposta da reforma da Previdência irá sofrer alterações durante o processo em que estiver tramitando no
Congresso. A dúvida é quanto ela poderá ser desidratada,
durante as negociações para a sua aprovação. Atualmente, não há votos suficientes para que isso ocorra e, pelo
andar da carruagem, será uma árdua tarefa aprová-la.
Para isso, o governo começou a acenar com a possibilidade de nomeações no segundo escalão do governo e
com a liberação de emendas a parlamentares, sem contingenciamento, ao contrário do que foi dito durante a
campanha – não haveria negociações com os partidos,
só com as bancadas temáticas. Sem acordos políticos, no
atual sistema, não há como conseguir maioria para aprovar projetos polêmicos. Um exemplo são os estados, a

maioria quebrados, que pressionam o governo por contrapartidas no apoio à reforma (ver pág. 34 a 45). Há,
também, outro entrave: o processo só caminha quando
for enviada a proposta de reforma da Previdência dos
militares, que tem sido alvo de intensas negociações.
Embora hoje haja um consenso da necessidade de se
reformar a Previdência – meses atrás havia forte resistência sobre isso –, só ela não resolve os graves problemas
que o país atravessa. Este mês, também será marcado
por uma série de leilões de infraestrutura logística, um
dos pontos nevrálgicos do novo governo para retomar
de forma mais vigorosa o crescimento econômico (ver
entrevista do ministro Tarcísio Freitas, na página 12, e
matéria sobre infraestrutura na página 46). Mas para que
o investidor volte a olhar o país como atrativo – no ano
passado o PIB cresceu apenas 1,1%, o mesmo percentual
de 2017 –, será necessário combater os principais fatores
que alimentam a insegurança jurídica e comprometem o
ambiente de negócios no país. Isso dependerá da disposição do Congresso em aprovar uma agenda não trivial de
projetos – entre eles, o marco legal das agências reguladoras, a nova lei de contratações públicas e a reforma do
licenciamento ambiental. Em outras palavras, contar que
o governo tenha capital político suficiente após a batalha
da reforma da Previdência.
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Os prováveis bons
ventos externos poderão
desmobilizar a agenda de
ajuste fiscal
Luiz Guilherme Schymura
Pesquisador do FGV IBRE e doutor em Economia pela FGV EPGE

Na Carta do IBRE de fevereiro des-

cipais economias avançadas. No caso

te ano, foi analisado o impacto na

dos Estados Unidos, o crescimento

conjuntura econômica brasileira da

anual da produtividade saiu de um

piora dramática da situação finan-

ritmo de 2,6% de 1951 a 1973 para

ceira da Previdência entre 2014 e o

0,6% de 2011 para 2017. Na Ale-

presente momento. Foi atribuída à

manha, de 5,8% para 1% na com-

melhora do ambiente externo para

paração entre os mesmos períodos.

os emergentes, em especial em 2017,

Trajetórias semelhantes ocorreram

a principal causa para que nossa eco-

com Japão, Reino Unido e França.

nomia não experimentasse um novo

Como o aumento populacional

ciclo de depressão. A trégua interna-

também desacelerou sistematicamen-

cional, com as habituais oscilações,

te nessas economias desde o pós-guer-

vigorou de forma geral ao longo dos

ra, o crescimento econômico – dado

últimos dois anos. Mais precisamen-

pelo ritmo de expansão da produtivi-

te, após um repique de estresse em

dade e da população ocupada – natu-

meados de 2018, o ambiente favo-

ralmente caiu. No caso norte-ameri-

rável reinstalou-se, especialmente a

cano, o crescimento médio anual do

partir do início de 2019.

PIB caiu de 5% na década de 60 para

de desaceleração dos países avan-

José Júlio Senna, responsável pelo

2% no período de 2010 a 2017. No

çados pelo lado da demanda. O

Centro de Estudos Monetários do

mundo desenvolvido como um todo,

avanço da tecnologia tem diminuí

FGV IBRE, considera que a melho-

a queda foi de 4,5% para 2,2%. A

do a fatia de postos de trabalho de

ra do cenário internacional para os

desaceleração foi mais suave na ren-

média capacitação, com elevação

emergentes é um dos subprodutos de

da per capita, mas também ocorreu

dos extremos, tanto daqueles de

mudanças estruturais de grande im-

de forma nítida.

baixa como dos de alta. Isso, por

portância no mundo desenvolvido.

A redução de marcha da produ-

sua vez, aumenta a concentração

Em primeiro lugar, há a queda da

tividade é um fenômeno da oferta,

de renda, o que estimula a poupan-

produtividade do trabalho nas prin-

mas também há fatores estruturais

ça e diminui o consumo agregados.
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As novas áreas tecnológicas ligadas

nominalmente, em certos casos).

dependem de capitais externos e

à informática e à internet também

Com o pior da retração tendo fi-

apetite de risco dos investidores in-

reduzem a intensidade de capital

cado para trás, foi iniciado há al-

ternacionais. Porém, como nota Sen-

dos novos investimentos, moderan-

guns anos o processo de reversão

na, juros e inflação baixos nos países

do a demanda. A redução do avan-

do maciço arsenal de afrouxamento

avançados não determinam sozinhos

ço da produtividade, assim como a

monetário convencional e quantita-

a qualidade do ambiente externo

do ritmo de crescimento econômi-

tivo de que lançaram mão os princi-

para emergentes. Há vários fatores

co, inibe investimentos, por conta

pais bancos centrais. Esse processo

concorrentes, como preços de com-

dos menores lucros esperados. E o

avançou mais nos Estados Unidos,

modities e a força ou fraqueza do

envelhecimento e a diminuição da

muito menos na zona do euro e pra-

dólar (principalmente) e de outras

rapidez do crescimento demográ-

ticamente nada no Japão. De qual-

moedas centrais – além de outros

fico também contribuem para a

quer forma, os juros do mundo rico

componentes que entram nos índi-

limitação de investimentos, espe-

já deixaram para trás o seu ponto

ces de condições financeiras, como

cialmente na infraestrutura. Final-

valorização de mercados acionários,

mente, o aumento da expectativa

spreads de risco etc.

de vida amplia a sobrevivência prevista como aposentado, o que é um
estímulo a poupar.
Do ponto de vista macroeconômico, todos esses fatores de contenção do crescimento e da demanda
nas economias avançadas resultam
em um ambiente de maior liquidez.
Nesse contexto, verifica-se inflação
em queda no mundo rico: de uma
média de 2,3% entre 1990 e 1999
para 1,5% de 2010 a 2018 nos Estados Unidos; de 1,1% para 0,6%
no Japão no mesmo período; e de

Senna considera que

Com base nessa interação complexa de fatores, é possível construir

a melhora do cenário

uma análise conjuntural mais acu-

internacional para os

o Brasil e outros emergentes em

emergentes é subproduto

2017 foram muito bons, mas a partir

de mudanças estruturais

mento de estresse ligado à ansiedade

de grande importância no

ção monetária nos Estados Unidos.

mundo desenvolvido

do e intenso do que até então estava

rada do que veio se passando com
tempos recentes. Os anos de 2016 e
de meados de 2018 houve um moem relação ao ritmo da normalizaO temor era de que fosse mais rápiprecificado. Essa insegurança se dis-

2,3% em 2000-2007 para 1,3% em

sipou por completo com o “cavalo

2010-2018 na zona do euro. Os ju-

de pau” na comunicação do Federal

ros reais de curto prazo nos países

mais baixo. Como apontado ao lon-

Reserve sobre o tema no início do

desenvolvidos, por seu turno, tam-

go do texto, porém, esse processo

ano. A partir deste momento, o BC

bém recuaram. Partiram de um pico

de “normalização” provavelmente

americano passou a sinalizar ritmo

de quase 7% em 1992 para o terri-

não nos levará ao status quo de ou-

até mais lento do que o previsto pe-

tório negativo a partir de 2009, no

trora, mas sim a um “novo mundo”

los mais otimistas. Essa postura do

qual ainda se encontram.

de inflação e juros duradouramente

Fed, por sua vez, está ligada a osci-

Com a grande recessão no mun-

mais baixos, para os mesmos níveis

lações circunstanciais da economia,

do avançado que se seguiu à crise

de desemprego – em suma, uma

mas também remete à mudança de

financeira de 2007-2009, os juros,

mudança fundamental na chamada

fundo do “mundo novo” de juros e

que já vinham tombando, caíram

“curva de Philips”.

inflação reduzidos.

extraordinariamente

Esse cenário sem dúvida é positi-

Por outro lado, em termos con-

baixos e muitas vezes negativos (até

vo para economias emergentes, que

junturais, os policymakers e os

para

níveis
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mercados mundo afora trafegam

queda do crescimento do comércio

novamente uma fase de medo de de-

global. De uma média de 7,3% ao

saceleração global. Sintomas desse

ano no período pré-crise de 2000 a

risco pipocam por todo lado, com

2007, houve um recuo da expansão

destaque para a forte freada recente

do comércio internacional em volu-

na zona do euro, a queda generaliza-

me para 3,4% entre 2015 e 2017.

da dos PMIs (Purchasing Managers’

Na eventualidade de uma travada

Index) e da produção industrial, e

mais brusca do crescimento global,

indicadores chineses que alimen-

não só o comércio internacional

tam a preocupação em relação a um

pode mergulhar muito mais, em

“pouso forçado” na segunda maior

meio a intensos conflitos protecio-

economia do mundo. Reforçando

nistas, como o apetite por risco pode

essa narrativa não muito alentadora,

secar de um momento para o outro,
levando a uma “fuga para o dólar”
e a depreciações extremas de moe-

Castelar vê sinais positivos

das de emergentes – especialmente
aqueles com maiores fragilidades. É,

no front internacional.

enfim, um cenário menos provável,

Ganha força na Grã-

que não deve ser descartado do rol

Bretanha a tese de adiar

pelo que se pode enxergar hoje, mas
de possibilidades.
Em termos da conjuntura de curtíssimo prazo, como observa Arman-

Brexit, e EUA e China

do Castelar, coordenador de Eco-

dão sinais de possível

sinais positivos no front geopolítico e

entendimento comercial

tanha a tese do adiamento do Brexit,

nomia Aplicada do FGV IBRE, há
comercial. Ganha força na Grã-Breum evento perturbador da economia
europeia e global, e Estados Unidos e
China dão sinais de que podem che-

há o fato de que muitos consideram

gar a algum tipo de entendimento no

que o bom desempenho recente dos

seu enfrentamento comercial.

Estados Unidos decorreu do forte
impulso fiscal de Trump.
É por aqui, como advoga Senna,
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Castelar compartilha com Senna o
diagnóstico sobre o “mundo novo”
de baixa inflação e juros. Em termos

que se pode desenhar um cenário ne-

conjunturais,

gativo, embora de chance reduzida,

outro fator positivo para emergen-

para economias emergentes como a

tes, que é a moderação dos preços

do Brasil. Há de se notar que mesmo

de petróleo. Mas a questão à qual

o ambiente de desaceleração global

o pesquisador dá particular foco é

não descontrolada já traz um efei-

a do papel do cenário externo e das

to colateral incômodo, na forma da

reformas internas, especialmente a

Castelar

acrescenta
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da Previdência, em garantir a esta-

Por outro lado, tanto Senna quan-

bilidade macroeconômica do Brasil

to Castelar consideram que a even-

e a volta do crescimento sustentado

tual aprovação de uma reforma da

num ritmo satisfatório.

Previdência contundente em termos

Para Castelar, uma reforma sig-

fiscais poderia ser justamente a cha-

nificativa da Previdência – isto é,

ve pela qual, por meio de um salto

que preserve um percentual robusto

na confiança, o país poderia sair do

das economias fiscais da proposta

marasmo econômico atual e acelerar

de Bolsonaro – seria suficiente para

o ritmo de uma das retomadas mais

estabilizar de forma mais estrutural

lentas da nossa história. No entanto,

a economia brasileira, a menos de

o perigo é que o ritmo insistentemen-

uma deterioração dramática do qua-

te desapontador da atual recupera-

dro externo. Por outro lado, Castelar

ção, mesmo com um ambiente inter-

pondera que, no curto prazo, a não
aprovação de uma reforma dura da
Previdência poderia não se mostrar
catastrófica, do ponto de vista da estabilidade, diante do prolongamento
do cenário externo de alta liquidez e
apetite por risco.
Essa combinação de possibilidades cria uma economia política
complexa. Por um lado, no cenário
básico de manutenção das condições favoráveis externas, o Brasil
ganha tempo para realizar reformas
fiscais (como a previdenciária) de
alto custo político para o governo.
Contudo, o que poderia ser um trun-

Em ambiente internacional
favorável, formuladores
de políticas públicas
podem perder estímulo
de defender medidas
visando ao equilíbrio fiscal
estrutural de longo prazo

fo acaba se tornando um risco. Na
medida em que haja a percepção que
a conjuntura econômica atual per-

nacional favorável, faça com que os

durará por algum tempo, o arranjo

formuladores de políticas públicas

sociopolítico pode perder o sentido

fiquem desestimulados na defesa de

de urgência nas reformas de impacto

medidas que visem ao equilíbrio fis-

fiscal importantes. A opção passa a

cal estrutural de longo prazo.

ser, apenas, a atenção em políticas
centradas na geração de empregos e
de melhoria da infraestrutura social.
Esse cenário se traduziria, provavelmente, numa atitude do governo de
resistir fracamente à diluição da atual proposta de reforma.

O texto é resultado de reflexões apresentadas
em reunião por pesquisadores do IBRE. Dada a
pluralidade de visões expostas, o documento
traduz minhas percepções sobre o tema. Dessa
feita, pode não representar a opinião de parte, ou da maioria, dos que contribuíram para a
confecção deste artigo.
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Como ficará a política
monetária em 2019?
Samuel Pessôa
Pesquisador associado do FGV IBRE
O ano de 2018 foi caracterizado por
forte surpresa negativa na atividade
econômica. No início do ano passado, considerávamos que a economia
brasileira iria crescer 2,9% em 2018.
Com a passagem do ano a previsão
foi caindo até 1,1%, resultado medíocre confirmado pelo IBGE em 28 de
fevereiro. Ou seja, a revisão de nosso
cenário de atividade entre fevereiro
de 2018 e o mesmo mês de 2019 foi
de 1,8 ponto percentual (180 centésimos de p.p.).
A surpresa negativa foi disseminada. As revisões foram mais concentradas no primeiro semestre,
mas continuaram fortes no segundo
semestre. Até julho de 2018, as revisões somaram 120 centésimos de
p.p. O fator mais relevante foi a greve dos caminhoneiros, que teve forte
efeito sobre a atividade. No entanto,
do segundo semestre até fevereiro
de 2019, tivemos mais 60 centésimos de revisão. O fato marcante foi,
principalmente no quarto trimestre,
a queda das exportações de automóveis para a Argentina e seus efeitos
sobre a indústria.
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Outra característica de 2018 foi
o baixo repasse cambial. Houve
desvalorização da moeda americana da ordem de 17% – de R$ 3,2
por dólar para R$ 3,8 em dezembro
– e, não obstante, a inflação de preços livres fechou o ano em 2,9%.
O choque de preços da greve dos
caminhoneiros foi devolvido e a inflação de livres terminou o ano em
valores muito próximos ao cenário
que tínhamos inicialmente.
Ou seja, 2018 foi caracterizado por
forte surpresa negativa na atividade
econômica e por fortíssimos choques
de preços – desvalorização do câmbio, elevação do preço do petróleo e
greve dos caminhoneiros – que não
contaminaram os preços livres.
A desvalorização do real pode ser
dividida em dois momentos. Até 13
de setembro, quando a moeda americana foi cotada a R$ 4,21 a três
semanas do primeiro turno da eleição, houve contínua desvalorização.
De meados de setembro até o fim do
ano, o real se recuperou, fruto do
otimismo com o novo governo. No
primeiro momento houve desvalori-

zação de 30%, e, no segundo, valorização de 10%.
Livio Ribeiro, meu colega do FGV
IBRE, e eu desenvolvemos uma metodologia para decompor as alterações
do câmbio entre fatores externos,
domésticos e diferencial de juros de
curto prazo. Os fatores externos são
dados pelo preço das commodities; juros internacionais (pagos pelos títulos
do Tesouro Americano de 10 anos);
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prêmio pago pelos títulos mais arriscados de dívida de mercado emergentes; e componente do risco Brasil de
10 anos explicada por fatores internacionais, estimada por nós em outro
exercício estatístico. O fator doméstico é dado pela parcela do risco Brasil
de 10 anos que não é explicada por
fatores internacionais. Finalmente, o
diferencial de juros é dado pela diferença entre o interbancário de um
ano no Brasil e no EUA.
O primeiro movimento, no qual
o câmbio se desvalorizou em 30%,
de R$ 3,24 para R$ 4,21, foi integralmente explicado por fatores
internacionais. Eles responderam
por 145%. Ou seja, mais do que
compensando a redução da componente doméstica do risco Brasil e
a elevação do diferencial de juros,
que atuaram na direção contrária.
Já a valorização de pouco mais de
10% do câmbio entre 13 de setembro e 3 de janeiro foi integralmente
explicada por fatores domésticos.
A melhora do risco país, que não
foi causada pelas condições internacionais, gerou uma desvalorização do câmbio de pouco menos de
20%. O câmbio somente não se valorizou tudo isto porque os fatores
externos e a redução do diferencial
de juros levaram a uma tendência
em sentido contrário, de desvalorização, de 8,6%.
Segundo nossas contas, em 2018
houve melhora, na componente doméstica do risco país de 10 anos,
de 50 centésimos de p.p. Penso que,
se houver frustração na reforma da
Previdência haverá movimento no
risco país, em sentido contrário, dessa ordem.
O tema importante para o ano é
se a reforma da Previdência será ou

não aprovada e, se for aprovada,
com qual nível de diluição. Em última instância, qual será a economia
que o setor público fará em 10 anos
com as novas regras.
Vimos que, em 2018, houve – segundo nossas estimativas – queda de
50 centésimos de p.p. no risco Brasil
atribuído a fatores domésticos. Minha interpretação é que essa queda
de risco embute a aprovação da reforma da Previdência com uma economia fiscal na casa de pelo menos
R$ 800 bilhões em 10 anos.
Nosso cenário básico para o
câmbio no final de 2019 – em que
a componente doméstica do risco
é de -15 centésimos de p.p. – é de
R$ 3,65. No cenário pessimista, que
corresponde a uma componente doméstica do risco de 93 centésimos
de p.p., o câmbio ao fim de 2019
atinge R$ 4,28. Ou seja, as estimativas indicam que cada ponto percentual a mais no CDS de 10 anos
adiciona R$ 0,58 por dólar no câmbio. Assim, se uma frustração com a
reforma da Previdência devolver os
50 centésimos de p.p. que houve de
melhora na componente doméstica
do câmbio em 2018, o câmbio no
final de 2019 será de R$ 3,94. Meu
palpite é que uma frustração com a
reforma de Previdência pode gerar
uma desvalorização até algo em torno de R$ 4,20.
Por outro lado, se houver surpresa positiva, o câmbio deve se
valorizar um pouco mais. Para a
política monetária, é necessário
sabermos qual deve ser o próximo
movimento do câmbio. As estimativas de inflação e a forte surpresa negativa na atividade em 2018
indicam que é possível a economia
necessitar de impulso monetário

adicional. Indicam inclusive que é
possível que, no atual momento do
ciclo econômico, os juros neutros
da economia sejam ainda menores.
Minha avaliação é que o balanço
de risco para o câmbio é negativo. Se
a reforma da Previdência for aprovada, o câmbio não deve mudar, a
menos que ela seja melhor do que se
imagina. Não penso que será o caso.
Por outro lado, se a reforma for mais
tímida, o câmbio irá se desvalorizar.
Em suma, balanço de risco para o
câmbio é claramente negativo.
Diria que hoje temos dois cenários para a política monetária, ambos contingentes à aprovação da
reforma e à sua intensidade. A aprovação pode ser surpresa positiva,
neutra ou surpresa negativa. A fronteira dos três regimes será o valor da
economia em dez anos. A faixa de
neutralidade será com economia fiscal entre R$ 700 bilhões e R$ 800
bilhões. Acima desse valor, o câmbio
se valoriza; abaixo, desvaloriza-se.
Se houver surpresa positiva e o
câmbio se valorizar, ou se a aprovação da reforma da Previdência for
neutra e o câmbio ficar estável, penso que haverá ciclo de redução da
Selic de 1 ponto percentual (p.p.).
Duas quedas de 0,5 p.p. Se houver
surpresa negativa, o câmbio irá se
desvalorizar. O BC esperará para
avaliar se o choque de oferta negativa será ou não repassado. Se não
houver repasse do choque de oferta negativo para os itens da inflação – que respondem às condições
de mercado –, como ocorreu em
2018, e se a recuperação da economia continuar anêmica, penso que
haverá possibilidade de um ciclo de
baixa. Mas será uma agenda para o
final de 2019 e início de 2020.
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“É um erro achar que
tudo tem que ficar na
mão do Estado”

Tarcísio Gomes de Freitas
Ministro da Infraestrutura

Solange Monteiro, de Brasília
À frente da agenda positiva mais potente do início de governo de Jair Bolsonaro, o
ministro de Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas tem pouco tempo livre. Este ano,
precisará contar com suficiente destreza para costurar acordos que viabilizem a lista de
concessões que tem em sua carteira – parte delas herdada do Programa de Parcerias
de Investimentos (PPI), do qual participou como secretário de coordenação de projetos
da Secretaria Especial do PPI – e que poderão envolver investimentos de R$ 100 bilhões ao longo do período de vigência dos contratos. Em seu gabinete, decorado com
quadros pintados pela filha, Freitas afirmou à Conjuntura Econômica que é preciso aproveitar o excesso de liquidez no mercado, e a “percepção de que o Brasil entrou numa
era pró-business”. E se mostrou confiante de que o apetite dos investidores compensará
possíveis atrasos na agenda legislativa voltada a mitigar a insegurança jurídica presente
no setor.“Converso com parlamentares e vejo que eles estão preocupados com isso, de
não transferir risco político para risco do negócio, então acredito que algumas medidas
legislativas vão sair no bojo desse pacto pela infraestrutura”, afirmou.
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Conjuntura Econômica — Sua gestão à frente do Ministério da Infraestrutura é marcada pela sinalização
de metas a partir dos primeiros cem
dias, e da afirmação de que a carteira
de projetos para os quatro anos de
governo já está definida. O que essa
carteira agrega aos projetos já contemplados no Programa de Parcerias
de Investimentos (PPI)?
Houve um primeiro passo na gestão
Temer e estão se agregando novos
projetos, mas obviamente em continuidade ao que estava sendo feito, o
que é algo muito importante. O maior
risco da administração pública é o da
descontinuidade. Não podemos voltar à estaca zero a cada quatro anos.
No que diz respeito a concessões,
teremos 44 aeroportos a mais, e es-
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tamos falando de 6 mil km de rodovias adicionais. No caso dos aeroportos, incluímos todos da rede
Infraero. Começaremos em março
com 12 leilões, depois vamos para
outros 20 na sexta rodada e 24 na
sétima. Estamos deixando os lotes
que terão Congonhas (SP) e Santos
Dumont (RJ) por último, para dar
a mensagem para o investidor de
que se posicionar no mercado nacional vale a pena, e o que é muito
bom ainda está por vir. E também
manter a sustentabilidade da Infraero até o final, no desfecho da última rodada.
No caso das ferrovias, era basicamente o que já estava definido (Norte-Sul, Fiol e Ferrogrão), mas que
agora vamos operacionalizar. Temos
também outro desafio, que é a prorrogação antecipada dos contratos de
concessão de ferrovias: o contrato da
Rumo, da Malha Paulista, os dois
contratos da Vale – Estrada de Ferro
Carajás (EFC) e a Estrada de Ferro
Vitória-Minas – , a malha da MRS e
da FCA. Estamos trabalhando com a
grande inovação e criatividade devido à restrição fiscal, que nos impõe
medidas ousadas e criativas, que é o
investimento cruzado, ou seja, a gente utiliza uma outorga, que seria paga
ao Tesouro, para fazer o investimento
ferroviário em outro lugar, aplicando
em uma ferrovia que faça sentido do
ponto de vista de produção. Com isso
gero uma nova outorga, com a qual
faço um novo investimento, e por aí
vai. E, na área portuária, haverá dezenas de novos arrendamentos, fora a
questão da desestatização.
No setor rodoviário, vamos
transferir mais ativos para a iniciativa privada. Atualmente, estamos
reestruturando a nova licitação da

Nova Dutra, a Rio/Teresópolis, a
Rio/Petrópolis, a BR-364/365, a BR101/470, em Santa Catarina, a BR364, em Rondônia; e vamos qualificar, na próxima reunião do Conselho
do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI), a BR-381/262, entre
Espírito Santo e Minas Gerais, e a
BR-163, no Pará.
Mesmo sendo um projeto visto
como equacionado, a Ferrogrão
tem demorado para sair do papel.
Há algum problema de demanda, já

O problema é de todos.
Os governos agem por
provocação. Eles têm que
ser convenientemente
provocados e ter
capacidade de dar
boas respostas

que as principais interessadas, tradings do agro, não têm como foco o
investimento de longo prazo?
Essas empresas continuam sendo as
principais interessadas, embora não
seja realmente seu business, pois
uma trading vive de capital de giro,
compra e venda, não é dona do grão.
Mas uma coisa fundamental no Mato
Grosso é a demanda, que sempre haverá e vai aumentar. E eles conside-

ram esse investimento estratégico. É
um arranjo que envolve, além das
tradings, fundos de investimento e
construtoras, e acho que isso vai dar
muito certo. É uma concessão bem
diferente, pois tem o contorno de ferrovia privada. Por isso digo que, se a
gente tivesse os instrumentos da autorização na legislação, estes caberiam
muito bem no caso da Ferrogrão.
Fiol e Ferrogrão têm questões ambientais pendentes?
Para a Ferrovia de Integração do
Centro-Oeste já temos a licença
prévia, e esperamos ter a licença de
instalação até outubro. A Ferrogrão,
por sua vez, passa num parque, o Jamanxim, mas este já foi desafetado.
Temos a utilização da faixa de domínio da BR-163, e nos trechos em que
ela se afasta também não vemos nenhuma criticidade. Quando se compara a alternativa locacional com o
potencial degradador da ferrovia, tenho um binômio que permite inferir
sem muita dificuldade que a ferrovia
é boa ambientalmente. A alternativa
a ela é a rodovia, que provoca mais
emissão de poluentes, é menos eficiente do ponto de vista energético, e
mais suscetível à questão fundiária.
Além disso, envolve manutenções
mais frequentes e agressivas, que implica exploração de jazidas. Então,
do ponto de vista ambiental, a ferrovia é muito melhor, e acho que isso
está claro para o órgão licenciador.
Do ponto de vista regulatório, quais
mudanças podemos esperar?
A primeira é de como o direito de
passagem está sendo encarado. Os
contratos estão vindo com algumas
questões novas. Primeiro, com regras
muito claras de interoperabilidade,
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para impedir barreiras de entrada de
um concessionário na malha do outro.
A segunda questão é a definição de gatilhos de investimento. Ou seja, a partir do momento que estou exaurindo
a capacidade disponível de uma ferrovia, aciono um gatilho de maneira que
se tenha sempre um estoque de capacidade disponível. E temos também a tarifa teto. Vamos operar um ambiente
de livre negociação, com acordos para
uso dessa malha, só que com a tarifa
teto definida, ou seja, pode-se negociar até aquele valor limite.
O modal rodoviário foi o precursor das concessões logísticas no
Brasil, mas ainda temos pouco
concessionado. Por que não conseguimos avançar?
Tivemos fases distintas, cada uma
com seus vícios, seus problemas. Em
uma primeira etapa, o foco estava
muito na obra e pouco na prestação
de serviços, com um mecanismo de
plano de negócios que privilegiou taxas internas de retorno elevadas. Na
segunda etapa, baixou-se demais a
tarifa, mas o usuário também não foi
beneficiado por investimento, então
não percebeu por que estava pagando aquela tarifa. Uma terceira etapa,
a partir de 2013, foi um fracasso absoluto, porque se exigiu a duplicação
integral das rodovias em cinco anos,
isso desconectado da demanda, dos
gatilhos, do nível de serviço, o que
acabou pressionando o funding e tarifa. Aliado a isso tivemos descontos
excessivos sem o devido cuidado, sem
mecanismos de proteção para evitar o
comportamento oportunista. Somouse ainda uma depressão econômica
que afetou a demanda, e o risco de
demanda não estava tratado. Além
disso, houve problemas de reputação,
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porque as empresas se envolveram na
Lava Jato, tiveram rating destruído
e não conseguiram funding. E naufragou. O que temos hoje é que o
usuário paga tarifa e há um inadimplemento sistêmico desses contratos.
Obviamente, isso gerou uma tensão
por parte tanto do formulador da política quanto pelos órgãos de controle, o que levou a um debate intenso
sobre o melhor modelo regulatório.
Viemos trilhando uma curva de
aprendizado. A regulação ficou na
pauta e foi discutida por muito tem-

Há um excesso de
liquidez, uma percepção
de que houve uma virada
de chave, de que o Brasil
entrou numa era próbusiness. E os ativos estão
muito bem precificados

po. O contrato da concessão da Rodovia de Integração do Sul-RIS (cujo
leilão aconteceu em novembro) levou
muito tempo para ser aprovado no
TCU, e acho que fruto dessa discussão aconteceram aperfeiçoamentos
importantes que podem ser capturados nas próximas concessões.
A demora não se deu também pela
quantidade de atores envolvidos na

decisão (ANTT, Ministério do Transporte, PPI e TCU)?
Acho que não. Ao contrário, foi
facilitador. Houve uma construção
coletiva de saídas e algumas inovações bem interessantes surgiram daí.
Por exemplo, o mecanismo de gatilho duplo que promove o compartilhamento do risco de demanda; o
mecanismo de aporte adicional, que
é de proteção contra lances agressivos; o estoque de obra, que permite
que o usuário possa capturar o efeito numa série de investimentos que
vão sendo incorporados ao longo
da concessão. Tem muito aperfeiçoamento que foi feito em função
de todos esses atores estarem discutindo. Agora a gente espera ter
concessões mais rápidas, que sejam
estruturadas em menor tempo, e
que também sejam analisadas com
mais presteza pelo tribunal, já que
vencemos a fase de discussão regulatória. O tribunal já deliberou mais
ou menos como será.
Isso está claro para os investidores?
Acho que sim. O leilão da RIS foi um
sinal disso, com atores de naturezas
distintas. Tivemos a participação de
concessionárias de grande porte (CCR
e Ecorodovias); uma empresa espanhola que não havia participado antes
(Sacyr); o fundo de investimento Pátria, que já havia participado de leilão
em São Paulo, mas em federal foi a primeira vez; e tivemos um pool de médias (Consórcio Integra Sul, formado
por três construtoras). A diferença de
proposta para o valor de pedágio do
primeiro colocado para o terceiro foi
de 13%. Isso significa que formularam
suas propostas com base nas mesmas
premissas, o que é importante. Conseguimos um desconto de 40,53% na
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tarifa, e com um mecanismo de aporte
que levou a concessionária a integralizar R$ 1,1 bilhão, que dá a proteção
que a gente precisa, o conforto de que
o investimento inicial será honrado.
Quais os destaques da lista de projetos do modal rodoviário?
O Tribunal de Contas da União (TCU)
está para deliberar a 364/365, que vai
ligar Jataí (GO) a Uberlândia (MG),
importante para o agronegócio. Temos a 101 (SC) já em fase avançada
para ir para o TCU. A gente qualifica
agora no PPI a BR-381 (MG) com a
262 (ES), fundamental por atender à
ligação Belo Horizonte-Governador
Valadares, no Vale do Aço. Esta é hoje
a rodovia que mais mata gente no Brasil. E vamos fazer a concessão da BR163 numa forma diferente. Ela terá
um horizonte mais curto, para atender
à manutenção da rodovia basicamente até a Ferrogrão entrar em operação.
Estamos falando de uma concessão
com horizonte mais curto, mas também muito menos intensiva em termos
de capital (Capex). Além disso, estamos estudando a BR-470 (SC), para
ver como ajustar a demanda de forma
a ter uma tarifa que não seja proibitiva. Qualquer obra em Santa Catarina parte do milhão de reais, porque é
uma área de solo mole, com problema
geotécnico, áreas conturbadas, com
desapropriações caras por fazer. Estamos estudando a melhor modelagem.
Quando esteve à frente do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), o senhor foi crítico
quanto à forma de coordenação de
projetos. Em que essa visão se reflete
na sua condução como ministro?
Estamos buscando uma interlocução
com todos os atores para eliminar

barreiras. Uma coisa que estamos fazendo com o presidente da Câmara
e do Senado é costurar o que será o
pacto pela infraestrutura, e as casas
legislativas terão um papel importante
para aprovar uma série de projetos, de
autoria dos próprios parlamentares,
além de alguns que serão propostos
pelo Executivo para eliminar barreiras, simplificar, trazer segurança jurídica. A coisa tem que ser mais fácil. A
gente às vezes cria dificuldade para o
investidor. Às vezes a própria iniciativa privada tem um projeto, e se ele

A que se deve esse engajamento?
Acho que da percepção de que todos
são parte do problema. Achar que o
Executivo vai resolver os problemas
do Brasil sozinho é falso. Para resolver um problema que é muito grave,
é preciso um pacto social. Não é o
Executivo, o Legislativo, o TCU nem
a iniciativa privada que irão resolver
sozinhos. O problema é de todos. Os
governos agem por provocação. Eles
têm que ser convenientemente provocados e ter capacidade de dar boas
respostas. Há de se ter protagonismo
de todos os agentes, principalmente
da iniciativa privada.

Vamos supor, por

O senhor comentou o papel do Congresso para a infraestrutura. Há muita coisa tramitando, envolvendo temas sensíveis como desapropriações,
marco legal das agências reguladoras, licenciamento ambiental, a nova
lei de contratações públicas. Com
qual estimativa trabalham sobre a
aprovação desses projetos?
A gente está projetando nossos cronogramas com o que temos de marco
hoje. Vamos supor, por hipótese, por
absurdo, que nada passasse no Congresso. Vamos cumprir a nossa missão, com mais dificuldade, mas vamos
entregar. Mas se alguns projetos que
estão lá passarem, a vida fica mais fácil. Precisamos de mais racionalidade
no licenciamento ambiental, um licenciamento mais técnico, menos focado
em diagnóstico e mais em prognóstico.
A gente precisa de uma lei de licitações
que nos traga agilidade, que permita ao gestor ousar. Onde se transfira
risco de projetos e se tenha bons mecanismos de seguros e garantias, e
o segurador tenha responsabilidade
pelo empreendimento, haja cláusula
de step-in. Também precisamos ter

hipótese, que nada
passasse no Congresso.
Vamos cumprir a nossa
missão, com mais
dificuldade, mas
vamos entregar

tem um projeto e está a fim de tomar
o risco, a vida dele tem que ser muito
fácil. Não tem que inventar a roda,
criar dificuldades. Nesse sentido, o
Congresso terá um papel fundamental. O Tribunal de Contas também
vai participar desse esforço. Ele está
engajado em atender à infraestrutura,
muito disposto a conversar, o que resolve outro problema, com relação ao
tempo de análise dos processos.

M a r ç o 2 019 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 15

ENTREVISTA TARCÍSIO GOMES DE FREITAS

mais responsabilidade na elaboração
dos orçamentos, então a Lei Complementar de Finanças Públicas é chave, a
regulamentação do parágrafo nono do
artigo 165 da Constituição. Quanto
à desapropriação, a gente opera com
uma lei de 1941. Desde então, o conceito de propriedade foi relativizado, e
hoje a gente acaba ficando sem segurança jurídica. Ninguém sabe muito
bem como se trata o invasor, aquele
que não tem o direito à propriedade, e
a gente fica à mercê do entendimento
de cada procurador, de cada Ministério Público, de cada defensoria pública. Isso é um entrave enorme. Por
exemplo, a gente tem mil famílias dentro do sítio aeroportuário do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, que
estão na cabeceira da pista. Para fazer
a ampliação da pista para operar com
voos de maior distância, obedecer a requisitos de segurança, é preciso remover aquelas famílias de lá. Para fazer
as alças da ponte do Guaíba, também
terei que remover pessoas que estão
ocupando áreas de forma irregular.
O que sustentaria o otimismo dos investidores em um cenário com poucas ou nenhuma reforma aprovada?
Há um excesso de liquidez, uma percepção de que houve uma virada de
chave, de que o Brasil entrou numa
era pró-business. Os ativos estão
muito bem precificados, então eles
remuneram convenientemente determinados riscos. Na verdade, eles retratam uma situação de risco Brasil
que já não é a que vivemos hoje, por
isso estão remunerando muito bem.
É difícil achar projetos no exterior
que remunerem tão bem o investidor de longo prazo como os nossos.
Existe um apetite ao risco, uma vontade de participar desses leilões.
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O Brasil tem escala, tradição de
respeito aos contratos – apesar de
ter uma dificuldade ou outra em termos de segurança jurídica. Converso
com parlamentares e vejo que eles
estão preocupados com isso, de não
transferir risco político para risco do
negócio, então acredito que algumas
medidas legislativas vão sair no bojo
desse pacto pela infraestrutura.
Há uma convergência de fatores que
está levando a um otimismo, e acho
que isso vai ser arrematado com uma
aprovação de reforma da Previdência.

Temos um pingadinho de
dinheiro (do Orçamento)
em centenas de ações.
Isso é um contrato com
o fracasso, porque não
permite que se acabe
absolutamente nada

Porque existe um estoque enorme de
dinheiro pronto para vir para o Brasil
que ainda não veio porque há cautela.
O investidor está segurando esse investimento porque há medo de o Brasil
não cuidar das contas, ficar insolvente
e isso gerar um processo inflacionário.
Se alguém destaca dinheiro em moeda
estrangeira do seu board, traz esse dinheiro para cá, mas vem um processo
inflacionário e destrói valor, destrói

taxa interna de retorno, esse investidor
não terá o que devolver para a matriz.
Mas tem muita gente em compasso de
espera por uma sinalização para botar
dinheiro pesado aqui.
No campo das obras públicas, qual
o foco de ação do ministério?
É o de concluir obras que estão andando. Existem vários empreendimentos
importantes nessa situação, como a
pavimentação da BR-163, a segunda
ponte do Guaíba e a duplicação da BR116 (RS), o Anel Viário de Fortaleza.
Para isso, é preciso uma racionalidade
orçamentária. Qual o cenário hoje do
nosso orçamento? Ele é extremamente
pulverizado: temos um pingadinho de
dinheiro em centenas de ações. Isso é
contrato com o fracasso, porque não
permite que se acabe absolutamente
nada. Por exemplo, temos R$ 25 milhões no orçamento deste ano para
a duplicação da BR-290 (RS), que
sequer começou. Para uma obra de
R$ 600 milhões, o que adianta ter
R$ 25 milhões no orçamento? Não é
melhor pegar esse valor e colocá-los
na duplicação da BR-116, que já está
com 70% concluídos e avançar bastante, para tirar essa obra da frente?
Ou na ponte do Guaíba, que também
está adiantada? Com isso, serão 150,
200 milhões de reais de espaço orçamentário que eu libero para, aí sim,
priorizar a BR-290.
Esse remanejamento só depende
do ministério?
Alguma coisa podemos remanejar aqui
dentro; outras em acordo com as bancadas. A gente tem tido essa conversa e
tem sido excepcional. Quando a gente
mostra a possibilidade de potencializar
a conclusão de investimentos e com
isso gerar espaço orçamentário para
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que outras demandas sejam atendidas,
os parlamentares topam na hora.
Como pretendem fortalecer o planejamento e o trabalho de estruturação de projetos?
Avançamos muito com o Plano Nacional de Logística (PNL – lançado
em julho de 2018), e temos que insistir
nisso, coletando cada vez mais dados.
Existe muito dado disponível no próprio governo, precisávamos colocar
isso numa base única para aplicar
modelos econométricos, ver como é
a dinâmica da economia, analisar o
problema na perspectiva da demanda,
confrontar isso com a oferta, e a partir
desse confronto identificar os gargalos
e projetar o que a gente precisa de investimento. Não é um produto acabado, é uma coisa que está em processo e
precisa ser constantemente atualizada.
Também estamos avançando nessa
questão de modelagem. Isso está ancorado na Empresa de Planejamento
Logístico (EPL), dentro da Secretaria
de Planejamento, Fomento e Parceria.
Estamos trabalhando com BNDES,
Caixa, EPL e Banco Mundial, usando
vários braços estruturadores para dar
conta da quantidade de projetos que
queremos oferecer para a iniciativa
privada. E a gente precisa abrir o mercado, romper determinadas barreiras.
Quem disse que só o governo tem que
fazer projetos? O privado também
tem que identificar oportunidades de
negócios, ir lá e fazer o projeto dele,
nos propor e executar. Estão aí os
exemplos da Ferrogrão, dos terminais
privados. Houve uma explosão deles,
o que é muito interessante. Por que
não temos também um privado explorando ramal ferroviário, fazendo
a ferrovia dele? É um erro achar que
tudo tem que ficar na mão do Estado.

Temos que mudar a legislação para
permitir que a ousadia, o interesse privado possa ocorrer sem intervenção
do Estado. Por exemplo, autorizamos
um megainvestimento em um terminal
privado dentro do Açu acompanhado
de um empreendimento de energia
com térmica e exploração de óleo e
gás. Há que se mudar a legislação para
permitir que essas coisas aconteçam
via autorização também.
No âmbito da regulação, qual o objetivo de unificar as agências de trans-

Achamos que o grande
ganho (em unificar
agências) seria a visão
sistêmica, multimodal,
a regulação voltada para
eficiência e a redução
de obstáculos

porte terrestre e aquaviário (ANTT e
Antaq), conforme já anunciado?
Penso em voltar à ideia original de
1999, mas que durante a tramitação
acabou cindindo e acabou-se tendo
duas agências reguladoras. Acho que
algo se perdeu no meio do caminho,
que foi a visão multimodal. A possibilidade de se poder fazer, por exemplo,
uma só concessão ferrovia-porto, facilitar burocracia. A gente acaba ten-

do um excesso de regulação que não
trouxe benefício algum. Acho que a
unificação das agências pode trazer
um renascimento da regulação nesse
setor. E é muito fácil mitigar determinados riscos, de um setor engolir
outro. Isso a gente faz com relatoria
específica, com regimento interno,
unificando a carreira de regulação.
Também acho fundamental que
haja mobilidade de profissionais entre reguladores. Seria muito bom
trazer pessoas da Aneel (agência do
setor elétrico) dentro da ANTT – ou
da nova ANT, se ela realmente vier
a surgir –, para trazer a experiência
de regulação de uma agência que está
mais madura para outra que ainda
precisa amadurecer. A importação
de boas práticas é fundamental. Mas
a unificação é uma ideia que ainda
estamos estudando, debatendo com
mercado, servidores, parlamento. Se
formarmos convicção de que há um
ganho nessa unificação de agências,
vamos fazer. Caso contrário, não podemos piorar. Mas achamos que o
grande ganho seria a visão sistêmica,
multimodal, a regulação voltada para
eficiência e a redução de obstáculos.
Privatizações e concessões competirão pela atração do mesmo
investimento?
Acho que não, até porque no final
das contas estamos falando de desestatização lato sensu, e os modelos
são vários. Ou faço só concessão,
ou concessão seguida de privatização, ou concedo ativo e privatizo
a companhia – que é o modelo que
talvez seguiremos na Docas do Espírito Santo, que seria nossa primeira
desestatização portuária. Existem
nichos bastante específicos, e há espaço para todo mundo. 
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Imprevidência no Brasil
Fernando de Holanda Barbosa
Professor da EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV EPGE)

No dia 20 de fevereiro último o

tal déficit não existe. Todavia, os

presidente Jair Bolsonaro entre-

economistas especializados em pre-

gou, pessoalmente, no Congresso

vidência afirmam categoricamente

Nacional, a proposta de refor-

que o déficit existe e, pior, aumenta

mulação da Previdência Social

a cada ano.

brasileira. Esta proposta altera

Em vez de entrar nesta seara, eu

substancialmente o Regime Geral

gostaria de chamar a atenção do

de Previdência Social (RGPS), os

eventual leitor para os dados da ta-

Regimes Próprios de Previdência

bela 1. Nesta tabela estão as estima-

Social (RPPS) e os Benefícios de

tivas aproximadas da composição

Prestação Continuada (BPC). O

dos gastos públicos no Brasil. O Bra-

RGPS abrange os trabalhadores em

sil gasta 6% do PIB com educação e

geral, o RPPS trata dos servidores

4% com saúde.

da União, dos estados e dos muni-

Na Previdência, incluindo-se o

cípios, e o BPC engloba os idosos e

RGPS e o RPPS, mas excluindo-se

pessoas com deficiência.

o BPC, que muitos consideram um

No curto prazo a reforma da Pre-

programa de assistência social, os

vidência somente tem perdedores

gastos da Previdência representam

porque ela posterga aposentadorias,

13,5% do PIB. Nesta tabela, a es-

reduz benefícios e acaba com privi-

timativa do gasto primário, que é

légios de alguns grupos. No Brasil,

a soma de todos os itens de gastos,

desde o ano passado, com a propos-

mas excluindo-se as despesas com

ta do governo Temer, que foi abor-

juros da dívida pública, é igual a

tada na crise política do empresário

34% do PIB. Logo, as despesas da

da JBS, discute-se acaloradamente o

Previdência atingem quase 40% dos

déficit da Previdência. Para alguns,

gastos do setor público brasileiro.
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A economia brasileira defrontase atualmente com dois problemas:
crise fiscal e estagnação. A crise
fiscal começou em 2014 com o

Tabela 1 Gastos públicos
do Brasil: estimativas
aproximadas (% PIB)

nha o papel de ator coadjuvante.
O ator principal é o Estado. Cabe
aqui lembrar o exemplo do fracas-

jogo de Ponzi da Dilma, quando

Item

o Brasil passou a ter um déficit

Educação

6,0

Saúde

4,0

Previdência

13,5

Assistência Social

2,0

uma carga tributária de 32% e um

Subsídios

2,0

de crédito (subprime, em inglês),

déficit primário de 2% do PIB. Os

Segurança Pública

1,5

que eram denominados pejorati-

Forças Armadas

2,0

Infraestrutura

1,5

Administração Pública

1,5

de 5% do PIB. A reforma da Pre-

Juros da Dívida Pública

3,0

vidência contribuirá para transfor-

Total

primário, que se repetiu nos anos
seguintes e que ocorrerá neste ano.
Caso ele não seja revertido nos
próximos anos haverá uma crise da
dívida pública. A tabela 2 mostra

juros da dívida pública, em termos
reais e descontado o crescimento
econômico, é igual a 3% do PIB. A
soma do déficit primário e dos juros produz um déficit público real

mar o déficit primário num supe-

% PIB

de outros países, pois ele desempe-

37,0

rávit primário, tornando a dívida
pública sustentável.
Até que ponto a reforma da Previdência resolverá o problema da
estagnação? Ela é condição necessária, mas não suficiente. A tabela

so dos Estados Unidos no financiamento, pelo setor privado, na
compra de imóveis para famílias
de baixa renda. Os governos democrata e republicano estimularam
os empréstimos hipotecários para
essas famílias com elevado risco

vamente de NINJA (No income,
sem renda, No job, sem emprego,
No asset, sem ativos). Este crédito
de alto risco foi uma das causas da
crise financeira de 2007/2008.
A tabela 1 mostra que o Estado
brasileiro absorve 37% do PIB. A
carga tributária é aproximadamente
igual a 32%, com um déficit real de

Tabela 2 Contas públicas do
Brasil: estimativas (% PIB)
Item

% PIB

5% do PIB, de acordo com a tabela 2. Este déficit é financiado pela
poupança privada ou pela poupança
externa. Uma das saídas da estagnação é liberar a poupança para gerar

Carga tributária

32

Gasto primário

34

com investimento em infraestrutu-

Déficit público primário

2

ficit público. Portanto, o objetivo da

ra, algo em torno de 1,5% do PIB.

Juros da dívida pública

3

política fiscal deveria ser um déficit

aumentar este investimento para

Déficit público real

5

Como resolver simultaneamente a

5% do PIB. Uma possibilidade é

Renúncia tributária

5

crise fiscal e a estagnação? A solução

1 ajuda a esclarecer o problema.
O Brasil tem gasto muito pouco

Para sair da estagnação precisamos

crescimento e emprego pelo setor
privado, e não para financiar o dé-

real igual a zero.

diminuir a renúncia tributária,

da crise fiscal depende da aprovação

estimada em 5% do PIB. A outra

pelo Congresso da reforma da Previ-

possibilidade é aumentar a carga

tações para a população de baixa

dência. Todavia, a saída da estagna-

tributária, embora esta opção te-

renda. O argumento de que o in-

ção requer o aumento substancial do

nha forte oposição em segmentos

vestimento em infraestrutura seria

investimento estatal em infraestru-

da elite brasileira. Infraestrutura,

feito pelo setor privado não tem

tura e a não utilização da poupança

numa acepção ampla, inclui habi-

sustentação na evidência empírica

privada pelo governo.	
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Um novo regime de
financiamento para a Previdência
Fernando Rezende
Professor da FGV EBAPE

O crescente déficit da Previdên-

o pagamento dos benefícios ampa-

cia decorre da combinação de dois

rados no RGPS. Com essa medida,

efeitos paralelos. De um lado, um

a solidariedade no financiamento

crescimento extraordinário dos gas-

do regime de seguridade social foi

tos com o pagamento de benefícios

quebrada, e isso marcou o início

previdenciários, impulsionado por

dos problemas de financiamento da

regras generosas para a concessão de

saúde que foram se acumulando ao

novos benefícios e reajustamento dos

longo dos anos.

valores do estoque de benefícios acu-

Já naquele momento, portanto,

mulados. De outro, a incapacidade

a Previdência acusava dificuldades

da base exclusiva de financiamento

para equilibrar as contas e, mesmo

desses gastos, as contribuições que

assim, de lá para cá a situação só veio

incidem sobre a folha de pagamentos

piorando, com a incapacidade de as

das empresas, para sustentar o equi-

receitas provenientes da tributação

líbrio das contas previdenciárias.

da folha de pagamentos acompanhar

Convém chamar a atenção para

a disparada dos gastos, cuja trajetó-

um fato que não mereceu a devida

ria não sofria os efeitos de mudanças

atenção à época e, por isso mesmo,

no ciclo econômico, à diferença do

alimentou o discurso de que a Pre-

que ocorria com as receitas.

vidência não gerava déficit, pois as

É no mínimo curioso observar

receitas da seguridade social seriam

que mesmo no período em que o go-

suficientes para cobrir as despesas. O

verno promoveu a desoneração da

fato ignorado por todos foi a decisão

folha de salários (2013-2015) o fato

adotada no final da década de 1990,

apontado não chamou atenção, em-

por meio da Emenda Constitucional

bora a contabilidade pública tenha

20, de 15/12/1988, que acrescentou

adotado a curiosa rubrica intitulada

o inciso XI no artigo 167, proibin-

(compensação financeira ao RGPS).

do o uso das receitas provenientes

Como a EC 20/98 determinou que

das contribuições incidentes sobre

essa fonte só poderia ser utilizada

os salários para outros usos que não

para financiar o RGPS, algo teria que
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ser feito para evitar que a regra fosse
desrespeitada. Naquele momento, a
questão poderia ter siso suscitada.
Por que isso não ocorreu?
As medidas adotadas nos dois
anos e meio da gestão Temer contribuíram para reverter a recessão,
mas mesmo com o impacto favorável da queda na inflação nas
despesas, o déficit da Previdência
continuou se expandindo, tendo
em vista que as dificuldades para
superar as limitações ao crescimento da economia são grandes e que

as máquinas já deverão responder

Humanos respondem por

por mais da metade (57%) das horas

71% das horas de trabalho

atuais com respeito à participação

nas empresas e 29% ficam

claro que essa relação varia expressi-

a cargo das máquinas.

atividade, mas a média já denota a

Em 2022, as máquinas já
deverão responder por mais
da metade (57%) disso

trabalhadas, invertendo as posições
de ambos no mercado de trabalho. É
vamente entre os diversos ramos de
necessidade de dar a devida atenção
a essa reviravolta.
Na esteira dessa mudança, a inserção no novo mercado de trabalho se desviará do padrão atual que
divide os empregos em duas gran-

avanços mais rápidos na redução

des categorias: formais e informais.

da taxa de desemprego dependem

O segundo grupo irá se expandir e

de outras medidas para serem al-

isso não poderá mais ser visto como

cançados. Ou seja, a recuperação

rão as dificuldades para sustentar o

uma forma de emprego precário,

do crescimento, por si só, não é ca-

equilíbrio nas contas da Previdência,

podendo, inclusive, vir a ser aque-

paz de equacionar o problema do

por meio de tributos incidentes so-

le que irá abrigar os que ocupam

déficit da Previdência. É preciso re-

bre a folha de pagamentos do traba-

posições mais bem-remuneradas no

ver o modelo de financiamento.

lho assalariado.

mundo da alta tecnologia.

A estabilidade no fluxo das despe-

No novo mundo do emprego

A pesada carga tributária que in-

sas contrasta com a alta sensibilida-

que surge com o avanço da econo-

cide sobre a folha de pagamento das

de da fonte de financiamento ao ci-

mia digital, o mercado de trabalho

empresas no Brasil irá acelerar esse

clo econômico, e esta é uma questão

passará por profundas transforma-

processo, ampliando a erosão da

central que precisa ser discutida. Por

ções. A esse respeito, o relatório

base atual de financiamento do re-

mais rigorosas que sejam as mudan-

sobre o futuro do emprego, divul-

gime previdenciário e erigindo cres-

ças nas regras que regulam a conces-

gado pelo Fórum Econômico Mun-

centes dificuldades para sustentar o

são e o reajustamento dos valores

dial em 2018, destaca a velocidade

pagamento dos benefícios da mas-

dos benefícios previdenciários, a es-

do processo de incorporação de

sa dos já aposentados. A mudança

tabilidade das despesas não muda de

novas tecnologias aos negócios,

pode favorecer as sugestões de criar

forma significativa. Se a fonte de fi-

mencionando que já em 2022 algu-

um regime de capitalização para os

nanciamento tem um comportamen-

mas delas poderiam estar presentes

que vierem a ocupar posições mais

to distinto, a situação se agrava em

em mais da metade das empresas e

bem-remuneradas no mercado de

períodos de recessão e o problema

que mesmo abaixo desse patamar o

trabalho, mas ficará mais difícil sus-

não é corrigido nos momentos pos-

grau de avanço nos próximos qua-

tentar o equilíbrio na administração

teriores à saída da crise.

tro anos é significativo.

do estoque de inativos sem a adoção

Este mesmo relatório menciona
que os humanos respondem atual-

de uma nova base para o financiamento do regime de repartição.

O que temos pela frente?

mente por 71% das horas de tra-

Esse é um ponto crucial a ser

A esse cenário pouco animador se

balho nas empresas e 29% ficam a

destacado. As dificuldades de finan-

somam outros fatores que aumenta-

cargo das máquinas. Mas, em 2022,

ciamento da folha dos inativos cresM a r ç o 2 019 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 2 1

CONJUNTURA MACROECONOMIA

cerão no tempo, tanto em decorrência das mudanças no mercado
de trabalho, quanto pelo incentivo
que o pesado ônus sobre a folha de
pagamentos gera para a busca de
outras modalidades de contratação
de serviços profissionais (a chamada pejotização).
A tendência, portanto, é de diminuição da capacidade da atual base
de financiamento dos beneficiários
do RGPS, e de aumento da sensibilidade das receitas geradas por essa
base aos ciclos econômicos, o que

da por esta característica, é um fato

A pesada carga tributária

de extrema importância para torná-

que incide sobre a

benefícios previdenciários, que tam-

folha de pagamento

dispensando o recurso a medidas ex-

das empresas no Brasil

mento dos aposentados em momen-

também irá acelerar o
processo de substituição
do homem pela máquina

la uma fonte de financiamento dos
bém apresentam essa característica,
traordinárias para sustentar o pagatos de recessão.
Apenas como exemplo dessa característica de um tributo sobre as
transações financeiras, cabe observar o resultado registrado na Argentina, país que desde 2001 vem

não garante recursos suficientes

adotando um tributo similar, ainda

para evitar déficits na Previdência,

que imperfeito. Apesar disso, notá-

mesmo com a redução da taxa de

vel, na experiência da Argentina,

crescimento dos gastos advinda da

das transações financeiras de todas

é a baixa sensibilidade da recei-

reforma que está sendo discutida,

as atividades que concorrem para

ta por ele gerada a flutuações na

ademais de tornar a situação mais

a produção e o consumo de bens e

conjuntura econômica. Entre 2004

crítica em momentos de maiores

serviços, bem como para a geração

e 2018, a arrecadação em porcen-

dificuldades econômicas.

de renda na economia, torna-se uma

tagem do PIB ficou praticamente

fonte de informações mais segura e

constante, ainda que as alíquotas

de mais fácil fiscalização para a co-

tivessem variado, como mostra

O que precisa ser feito

brança de tributos. As transações

gráfico ao lado.

Adicionar à reforma das regras que

financeiras surgem, portanto, como

Outra vantagem importante da

visam à redução no ritmo de cresci-

uma nova base tributária que tende

adoção dessa base, em substitui-

mento das despesas a mudança no

a ganhar crescente importância na

ção à contribuição sobre a folha de

modelo de financiamento da Previ-

economia digital.

pagamentos para financiar a previ-

dência, com a substituição da base

A adoção dessa nova base como

dência, é a eliminação do incentivo

de salários pela nova base tributária

fonte exclusiva de financiamento do

à constituição de pessoas jurídicas

que se consolida com o avanço da

regime previdenciário tem algumas

para a contratação de serviços pro-

economia digital.

vantagens que merecem ser devida-

fissionais, que resulta em vanta-

mente apreciadas.

gens com respeito ao pagamento

Essa nova base é objeto de crescente atenção no mundo, em de-

Além da simplicidade operacional,

do Imposto de Renda para quem

das

que torna irrisórios os custos com

recebe valores maiores por serviços

transações e da erosão que as bases

obrigações acessórias, cabe destacar

prestados às empresas. Com a mu-

tributárias tradicionais vêm sofren-

a enorme resiliência a mudanças no

dança ora proposta, ganha-se duas

do, em decorrência dos novos mode-

ambiente econômico, que se mani-

vezes: maior justiça na repartição

los de organização dos negócios que

festa na forma de uma baixa sensi-

do ônus tributário que incide sobre

surgem com a inovação tecnológica

bilidade da arrecadação a mudanças

a remuneração do trabalho; e me-

e a inédita escala da globalização.

no comportamento da economia. A

lhoria na arrecadação do Imposto

Nessa nova realidade, o registro

estabilidade na receita, proporciona-

de Renda, que também repercute

corrência

da

imaterialidade
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Variação % trimestral do PIB e do imposto sobre débito e crédito na Argentina
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Fontes: Relatório resumido da execução orçamentária e resultado do Tesouro Nacional.

positivamente na receita de estados

am ruídos ensurdecedores sobre os

mento, a vaia que o compositor Igor

e municípios.

males que um tributo sobre as tran-

Stravinski recebeu quando inaugu-

Terceiro, mas não menos impor-

sações financeiras causa à economia,

rou a obra intitulada A Sagração da

tante, é a contribuição que a desone-

ignorando que, passados mais de 20

Primavera na ópera de Paris e, tam-

ração da folha de pagamentos pode

anos de uma primeira experiência

bém, as severas críticas que os pro-

dar para a obtenção de resultados

nessa linha, a realidade de hoje exige

motores da semana da arte moderna

mais rápidos com respeito ao im-

que o assunto seja reavaliado de ou-

sofreram em São Paulo à época.

pacto da reativação da economia na

tra perspectiva.

No campo da tributação, a pri-

geração de empregos e na redução

Naquele momento, a razão para

meira recomendação de adotar um

os índices de informalidade da força

adotar essa base tributária era ou-

IVA no pós-guerra no Japão tam-

de trabalho, em beneficio, principal-

tra e o mundo ainda não estava pre-

bém foi rejeitada e esse método de

mente, dos segmentos do trabalho

parado para essa inovação. Por ter

tributação das vendas, desenhado

assalariado de baixos rendimentos,

sido adotada antes de sua época, ela

no início do século XX, só veio a

o que também alimentaria o cresci-

ficou marcada por ser prematura.

ser adotado em meados desse sé-

mento econômico por meio da ex-

Como toda inovação que vem antes

culo por alguns pioneiros como a

pansão da demanda interna.

da hora, a rejeição se estende por

França e o Brasil, espalhando-se

algum tempo, até que a sociedade

pelo mundo no último quartel do

aceite as mudanças.

século passado.

Inovações introduzidas

No mundo das artes, há vários

Cabem, portanto, relembrar as

Sempre que sugestões de adotar uma

exemplos desse fato, como a rejei-

sábias palavras do notável escritor

nova base tributária como a sugeri-

ção que os pintores impressionistas

Victor Hugo: “ninguém pode parar

da nessa nota são apresentadas, eco-

enfrentaram, no início desse movi-

uma ideia cujo tempo chegou”. 
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Previdência: campanha centrada na
fração das despesas foi acertada
Rubens Penha Cysne
Professor da EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV EPGE)

Foi boa ideia a campanha privada

Segundo, permite mostrar com

denominada “Nova Previdência”,

clareza quão desbalanceada é a

que teve início nesse dia 25 de fe-

despesa pública com a Previdên-

vereiro, nos principais jornais de

cia, relativamente às despesas que

grande circulação, ao focar nos

assistem às demais obrigações que

gastos totais do governo com essa

se esperam do setor público. Uma

rubrica e não no déficit associado à

abordagem da armadilha orçamen-

mesma. Contrapondo o percentual

tária associada a essa questão, no

de despesas públicas previdência a

contexto de Teto dos Gastos (que

todas as demais despesas precípuas

permanece vigente), pode ser ob-

do setor público (saúde, educação,

tida no artigo “A Emenda do Te-

saneamento etc.), bem como ao

tos dos Gastos e o Pacto de Ulys-

mostrar sua evolução perversa ao

ses” disponível em https://epge.

longo do tempo, fica clara para o

fgv.br/users/rubens/wp-content/

público a necessidade de redução de

uploads/2017/10/2017-10-10-o-

gastos previdenciários.

valor-ocr.pdf.

A estratégia é bem pensada por

Terceiro, porque poder-se-á mos-

vários motivos, todos eles passíveis

trar facilmente, comparando-se paí-

também de inclusão da estrutura

ses de estrutura etária semelhante ao

temporal de evolução dos desequilí-

Brasil, que o desbalanceamento das

brios ao longo do tempo.

despesas previdenciárias brasileiras

1

Primeiro,

concentrando-se

em

(percentual em relação ao PIB) se re-

gastos, ao invés de em déficits, corta

pete também em relação ao que se

pela raiz as confusões, algumas vezes

observa no resto do mundo.

propositais, relacionadas à utilização

A campanha ainda não utilizou

de receitas da Seguridade Social no

este último ponto, que se vale de

cálculo do déficit previdenciário.

gráficos que se detêm sobre as com-
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parações internacionais de gastos

Na negociação com o Congresso,

Sobre receitas públicas e flexibi-

com previdência (veja, por exem-

devem-se evitar atritos desnecessá-

lidade de despesas, cabe observar

plo, o artigo “Comparações Inter-

rios sobre pontos específicos. Será

o seguinte. A estrutura progressiva

nacionais de Previdência e Demo-

importante observar a floresta, em

de alíquotas que consta na refor-

grafia”, disponível em https://epge.

vez de cada árvore. O mote do go-

ma é boa ideia. Mas não deixa de

fgv.br/users/rubens/wp-content/

verno junto ao Congresso, sempre

trazer à tona a semelhança entre

uploads/2017/06/comparacoes-

fomentando o testemunho pleno da

elevação de contribuições previ-

internacionais-de-previdencia-e-

sociedade, deve ser a manutenção

denciárias e elevações da carga

demografia-valor-economico-2017-

inexorável do corte de despesas pre-

tributária. Com dois agravantes

-06-28.pdf). Esse outro tipo de

visto no projeto original. Ajuda ar-

em termos de ajustes futuros. Pri-

visualização do problema poderá

gumentar com base nos privilégios

meiro, contribuição previdenciária

também ser útil para esclarecer a

de determinadas categorias, mas é a

é receita vinculada. Segundo, tal

população sobre a importância de

evolução prevista dos gastos que dei-

vinculação dá origem não a gastos

se conceberem encaminhamentos

xa claro esse ponto.

difusos, mas a gastos que identifi-

para o problema.

Não menos importante do ponto

Na divulgação pública da Refor-

de vista fiscal é a manutenção dos

ma, é importante que a campanha

acréscimos de receita previstos pelo

de divulgação se concentre na nova

Projeto de Emenda. Em termos micro-

Previdência, ou seja, nas novas re-

econômicos, entretanto, que sugerem

gras para aqueles que ingressam no

uma menor fração do PIB regulada

mercado de trabalho, e não nos inú-

pelo setor público, bem como despe-

meros detalhes relativos ao processo

sas futuras com maior flexibilidade, a

de transição.

redução de despesas leva vantagem.

cam o recipiente final.

1
Isso se obtém reproduzindo-se os dados atuais e os dados esperados para daqui a alguns
anos. Como se sabe, a evolução da estrutura
demográfica brasileira, ampliando ao longo
do tempo o número de idosos relativamente
à população economicamente ativa, tende
a majorar ainda mais o percentual de gastos
com a Previdência.

Assinaturas e renovações
conjunturaeconomica@fgv.br
Rio de Janeiro:
(21) 3799-6844

Outros estados:
0800-025-7788 (ligação gratuita)
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Direto ao ponto
Presidente da Câmara dos Deputados avalia projeto
de reforma da Previdência em evento promovido pelo
FGV IBRE e o jornal Folha de S. Paulo

Foto: Bruno Santos/Folhapress

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro
Foco na idade mínima e na uniformização das regras para os regimes público e privado. Essa foi a receita para
o sucesso da reforma da Previdência
dada pelo presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia (DEMRJ), no encontro “O Congresso nas
Reformas”, promovido em fevereiro
pelo FGV IBRE e o jornal Folha de S.
Paulo, na capital paulista.
No evento, que aconteceu cinco
dias após o presidente Jair Bolsonaro entregar a proposta no Legislativo, Maia deixou sua avaliação sobre
quais pontos do texto podem suscitar
resistência entre os parlamentares, citando o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a aposentadoria rural,
2 6 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | M a r ç o 2 019

por considerar que o impacto fiscal
das mudanças sugeridas em ambos
não compensaria seu custo político e
social. No caso do BPC, que em 2018
totalizou desembolsos de R$ 55 bilhões, a proposta do governo é antecipar o início do benefício de 65 para
60 anos, reduzindo o valor recebido a
R$ 400 até o beneficiário completar
70 anos, quando então passaria a receber um salário mínimo, como na regra atual. O objetivo do governo, lembrou Armando Castelar, coordenador
da Economia Aplicada do FGV IBRE,
é inibir a informalidade entre aqueles
que hoje optam por fugir da contribuição para depois recorrer ao benefício
assistencial, e concentrar essa ajuda

aos que efetivamente não têm condições de contribuir. Para Maia, entretanto, a maior parte dos beneficiários
não recorre ao BPC por escolha, mas
por estar excluída do mercado formal
por questões como baixa escolaridade ou oferta de trabalho insuficiente.
“Leonardo Rolim (secretário de Previdência) declarou que no caso do BPC
não haverá impacto fiscal. Então, acho
que está mais inviabilizando a reforma
do que ajudando o brasileiro que está
fora da Previdência”, afirmou Maia.
“O que precisamos é dar condições
para o Estado voltar a investir em áreas fundamentais e que o setor privado
volte a acreditar no Brasil para gerar
emprego”, afirmou, defendendo con-

CONJUNTURA SEMINÁRIO

centrar os esforços de aprovação da
reforma “nas idades mínimas do regime geral e nas mudanças do regime
público e dos três poderes”.
Já para a aposentadoria rural, que
representa 32% dos benefícios e 58%
do déficit do regime privado (RGPS),
Maia avalia que o maior problema se
concentra nas fraudes, que já podem
ser combatidas através da MP 871,
assinada pelo presidente Bolsonaro
em janeiro. A MP prevê a criação de
um cadastro de segurados especiais
com direito à aposentadoria rural
que comprovará o tempo de trabalho
sem contribuição a partir de 2020.
Essa MP também trata do BPC, com
a revisão de benefícios sem avaliação
pericial há mais de dois anos. “Temos
hoje 9 milhões de aposentados no
campo para 7 milhões de habitantes,
o que significa que tem coisa errada.
Mas, resolvendo isso, o déficit não
vai crescer tanto daqui para frente”,
disse. Em contrapartida, Maia considera que as mudanças previstas – de
aumento de idade mínima para as
mulheres, de 55 para 60 anos, e do
tempo mínimo de contribuição para
homens e mulheres de 15 para 20
anos –, poderão ser penosas para os
trabalhadores que efetivamente estão
no campo. “Se 70% dos brasileiros já
não conseguem cumprir os 15 anos e
por isso se aposentam com um salário, imagine mudando”, afirmou.
Outro alerta feito pelo presidente
da Câmara foi quanto ao sistema de
capitalização que, de acordo ao projeto de emenda constitucional, poderá ser criado por lei complementar
após a aprovação da reforma. Para
Maia, é preciso considerar um modelo misto que garanta uma renda
mínima para brasileiros mais pobres. “A capitalização sozinha, pelo

que ouço de economistas especializados, não dá essa garantia aos que
ganham dois, três salários mínimos.
Por isso acho difícil que um sistema
puro passe no parlamento; talvez um
modelo híbrido, com repartição e
capitalização, possa proteger a base
da sociedade”, disse.

É preciso avançar
Maia considera viável que a reforma
esteja liberada para votação ainda
neste semestre. “Não há novidade
nos temas, e por isso não tenho preocupação com os prazos”, afirmou. A
única ressalva feita por Maia foi da
necessidade de o governo apresentar
a proposta de reforma do sistema
para militares – que até a data do
evento não havia sido entregue, e cuja
ausência o deputado considera que
comprometeria a tramitação da PEC.
“Como essa alteração é feita por projeto de lei, de mais fácil aprovação,
houve receio do governo de encaminhá-la muito rapidamente. Mas já
me comprometi de que a reforma dos
militares só será votada depois da votação da PEC da Previdência.”
Maia reiterou a importância de
se avançar ao máximo na reforma
proposta, destacando a equalização
dos regimes entre os setores público
e privado. “É preciso avançar com
coragem, demonstrando aos servidores que a defesa individual de sua
estrutura de salário e aposentadoria é
inviável. Eles pagarão a conta do mesmo jeito, mas esta chegará de forma
mais cruel ao brasileiro mais pobre”,
afirmou, lembrando que a insolvência
do Estado caso não se mitigue o desequilíbrio previdenciário resultaria em
volta da inflação e aumento da taxa de
juros. “Sob esse quadro, o mais pre-

judicado é o mais pobre, com menos
condições de fazer sua proteção no
sistema financeiro.” Maia classificou
o atual processo como última oportunidade que temos de reestruturar o sistema “sem apelar a atitudes drásticas
como aconteceu em Portugal, Espanha”, lembrando de sua importância
também para o equacionamento da
situação fiscal dos estados.
No evento, Castelar somou-se ao
coro sobre a urgência da reforma.
“A Previdência consome mais da
metade das despesas do governo, e
cresce mais rapidamente que as demais despesas. Sem segurá-la, será
impossível conter gasto público”,
disse, defendendo um resultado final
o mais próximo possível da economia de R$ 1,1 trilhão que o governo
estima que a reforma proporcionaria em dez anos. “É uma cifra que
faz toda a diferença, mas sequer será
suficiente, pois nesse período a despesa ainda crescerá pouco mais de
2% ao ano em termos reais. Não
há gordura para queimar”, afirmou.
Para atacar as demais frentes de
desequilíbrio, entretanto, é preciso
primeiro concluir a PEC. “Todas as
outras agendas têm urgência, mas só
são aplicáveis se a gente continuar
mudando, reorganizando o sistema previdenciário brasileiro”, disse
Maia, citando a importância de se
abrir caminho para a definição de
uma reforma tributária, da gestão
pública, e outras microeconômicas
que influenciam diretamente o ambiente de negócios brasileiro. “Da
mesma forma que queremos regras
uniformes para trabalhadores, também queremos para as empresas, eliminando distorções, o que trará um
benefício grande para a economia
brasileira”, concluiu Castelar.
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Por que uma lei de liberdade
econômica para o Brasil?
Eduardo Jordão
Professor da Escola de Direito FGV RJ

José Vicente Mendonça
Professor da Faculdade de Direito da Uerj

Uma lei para proteger a liberdade

O primeiro objetivo é o de deta-

econômica. A ideia pode parecer

lhar o conteúdo da livre iniciativa,

contraditória: leis não existem, jus-

para tornar mais seguro o traba-

tamente, para limitar liberdades?

lho dos intérpretes e aplicadores

Num contexto histórico em que

do Direito. A Constituição de 88

o Estado foi e continua sendo, ao

estabelece que a livre iniciativa é

mesmo tempo, motor e vilão do de-

“fundamento” da ordem econômi-

senvolvimento socioeconômico, no

ca. Mas isso não basta. Pode ser

entanto, a ideia ganha plausibilida-

a receita ou para sua irrelevância

de. É preciso enquadrar a atuação

(juízes e administradores deixam

estatal que interfere na atividade

de aplicá-la por não saber o que ela

econômica – tornar o poder públi-

significa em concreto) ou para sua

co menos livre para limitar a liber-

aplicação desordenada (cada juiz e

dade privada.

administrador aplica-a da maneira

Inspirados por esta concepção,

que, pessoalmente, crê adequada).

um grupo de professores de direi-

A livre iniciativa possui conteú-

to administrativo, coordenado por

do específico; convém ressaltá-lo

Carlos Ari Sundfeld (FGV-SP), e de

para respeitá-lo.

que participamos, preparou pro-

A proposta explicita as condi-

posta de lei cujas linhas gerais apre-

ções jurídicas para que a liberdade

sentaremos numa série de textos.

econômica seja limitada por medi-

Este primeiro cuida dos objetivos

das regulatórias. Não é toda inter-

da proposta.

venção pública que, apenas porque

3 0 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | M a r ç o 2 019

CONJUNTURA JUSTIÇA

ditada por bons propósitos, será
juridicamente válida. Parte destas
condições já têm sido reconhecidas
judicialmente, em especial por tribunais superiores, mas sua explicitação legislativa serve para facilitar
sua compreensão e sua difusão. A
proposta possui, então, também
valor didático, contribuindo para
assegurar a liberdade econômica na
prática cotidiana.
O segundo objetivo é o de assegurar racionalidade regulatória.
Assegurar que as medidas limita-

fazer isso, tende a jogar luz sobre

É preciso enquadrar

diversas medidas que servem a fins

a atuação estatal que

sagração de nenhuma finalidade

interfere na atividade

A liberdade econômica é meio

espúrios e não se destinam à conpública relevante.
para a realização de diversos pro-

econômica: tornar o

pósitos do indivíduo e da comuni-

poder público menos

tituição de uma cultura de liberdade

livre para limitar a
liberdade privada

dade. Todos ganhamos com a conseconômica que se exerça com responsabilidade, lealdade, boa-fé, e
respeitosa aos direitos humanos e
ao meio ambiente. Acreditar numa

doras da liberdade econômica só

economia e numa sociedade vi-

sejam criadas – ou mantidas – de

brantes, em estado de permanente

modo pensado. A racionalidade

abertura à inovação e à experimen-

regulatória se concretiza, num dos

gulatory lookback”) está no fato de

tação, é a aposta dos responsáveis

exemplos da proposta, na criação

que as iniciativas regulatórias po-

pela proposta de lei.

de instrumentos para a avaliação

dem ser examinadas com base em

periódica das intervenções públi-

dados mais confiáveis e objetivos, e

cas, que poderão ser monitoradas,

não apenas com base em seus efei-

questionadas, e, eventualmente, ter

tos esperados.2

seu rumo corrigido, seja por subs-

O terceiro objetivo é o de contri-

tituição ou eliminação. São instru-

buir no combate à corrupção. A es-

mentos para assegurar que toda

tratégia é a da redução das barreiras

regulação estatal da vida priva-

à entrada na atividade econômica. A

da seja considerada experimental

proposta de lei fala em “atos públi-

e provisória.

cos de liberação”, que serão excep-

O movimento vai na direção de

cionais e temporários.

tendência internacional.1 Na pro-

Na literatura econômica, a pro-

posta, a avaliação regulatória pos-

liferação destes atos públicos está

sui natureza prospectiva e retros-

associada à criação de oportuni-

pectiva. No primeiro caso, ela se

dades para ilícitos.3 O exercício

traduz na exigência de estudos que

da atividade econômica fica, nes-

dimensionem as consequências da

sas circunstâncias, condicionado à

medida e de suas eventuais alterna-

obtenção, pelos agentes públicos,

tivas, antes de decidir pela sua emis-

de vantagens indevidas. É a teoria

são. No segundo caso, veicula uma

das “cabines de pedágio” ou toll-

revisão das medidas regulatórias,

booth theory.4 A proposta de lei

em face também dos efeitos e custos

busca reduzir estas oportunidades,

que elas já geraram. A vantagem da

limitando os atos de liberação, e

revisão do estoque regulatório (“re-

exigindo sua revisão periódica. Ao

Nos Estados Unidos, a obrigação de examinar
os custos e benefícios das medidas regulatórias
vigora desde a Executive Order 12.291, expedida pelo presidente Reagan em 1981. Na Europa, a Comissão Europeia disponibiliza uma
página virtual com alguns documentos sobre
o que se convencionou chamar de “Better Regulation Initiative”: http://ec.europa.eu/smartregulation/index_en.htm.

1

2
V. Michael Greenstone. Toward a Culture of
Persistent Regulatory Experimentation and
Evaluation. In: new perspectives on regulation,
eds. Moss and Cisterno. Cambridge, MA: Tobin
Project, 2009, p. 113.

Estudo relativamente recente e que teve
bastante repercussão foi o de Simeon Djankov,
Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes,
Andrei Shleifer, “The regulation of entry”, The
Quarterly Jornal of Economics, v. CXVII, February
2002, Issue 1.

3

4
Cf., em especial, Fred S. McChesney, “Rent
Extraction and Rent Creation in the Economic
Theory of Regulation”, Journal of Legal Studies,
XVI (1987), 101–118; Hernando De Soto, The
other path (New York, NY: Harper and Row,
1990); Andrei Shleifer and Robert W. Vishny,
“Corruption”, Quarterly Journal of Economics,
CVIII (1993), 599–617.
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HOMENAGEM

O Brasil de
amanhã
Fernando Veloso
Pesquisador da Economia Aplicada do FGV IBRE

Em janeiro de 2018, ocupei este
espaço na Conjuntura Econômica
para falar um pouco sobre minha
curta, porém intensa, convivência
com Regis Bonelli, que nos deixou
em dezembro de 2017.
Pouco mais de um ano depois, outra grande perda, esta de caráter ainda mais pessoal, com o falecimento
em fevereiro de meu tio João Paulo
dos Reis Velloso.
Em um país dominado por problemas conjunturais, João Paulo dedicou sua vida à construção do futuro.
Ninguém resumiu isso melhor que
seu filho, João Marcos, em entrevista ao Valor Econômico: “O que fica
do meu pai é o legado de ter lutado
a vida inteira pelo desenvolvimento
brasileiro e encarado esse desenvolvimento como um ideal de vida”.
O termo “luta” é bastante adequado
já que, embora tenha estudado profundamente o tema e publicado inúmeros
3 2 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | M a r ç o 2 019

livros e artigos, sua atuação sempre foi
eminentemente prática, seja como ministro do Planejamento (1969-1979),
seja como organizador do Fórum Nacional durante três décadas.
Sua trajetória é um exemplo eloquente do efeito transformador da
educação, conforme descrito no seu
livro de memórias, publicado em
2004 pelo CPDOC.1 Em um país que
até hoje não dá a devida importância
à educação, João Paulo e seus irmãos
e irmãs tiveram a sorte de nascer em
uma família que valorizava o estudo.
Nascido em Parnaíba, Piauí, em
1931, filho de um funcionário dos
Correios e Telégrafos e de uma costureira, João Paulo teve uma educação de qualidade e conviveu com
professores que marcaram sua vida.
Meu pai, Antonio Augusto, que estudou e trabalhou com João Paulo, se
lembra com admiração do professor
José Rodrigues, que lecionava portu-

guês no Ginásio São Luís. Também
se recorda até hoje da surpresa do
professor de matemática do primeiro
ano de graduação em Economia na
Faculdade Álvares Penteado, de São
Paulo, ao constatar que as maiores
notas eram de dois alunos que cursaram ensino técnico em uma escola de
Parnaíba chamada União Caixeiral.
Apesar de seu brilhantismo pessoal,
que o levou a obter bolsas de estudo
e permitiu que tivesse acesso a boas
escolas e universidades, foi um caminho difícil, que o obrigou a trabalhar
enquanto cursava o ensino técnico
(não havia escola de ensino médio em
Parnaíba) e a faculdade em São Paulo
(Álvares Penteado) e no Rio de Janeiro (atual Uerj). Foi ainda um dos primeiros economistas brasileiros a fazer
pós-graduação no exterior, concluindo
o mestrado na Universidade de Yale.
De personalidade discreta, João
Paulo se destacou em ambientes bas-
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tante competitivos, e ascendeu ao
topo da administração pública em
um período em que conviveu com
mentes brilhantes, como Roberto
Campos, Mario Henrique Simonsen
e Delfim Netto.
Em sua trajetória no governo, João
Paulo participou da elaboração e execução de vários planos de desenvolvimento, como o PAEG, PED, I PND e,
principalmente, o II PND. Não cabe
aqui fazer uma análise econômica
desses programas, mas apenas assinalar alguns pontos que me parecem
relevantes para uma compreensão
adequada do seu pensamento.
Sua visão de planejamento estava
distante da ideia tradicional de um
planejador central que estabelece
metas quantitativas para os diversos setores da economia. Sua ideia
de planejamento não era estatizante,
nem protecionista. Seus textos estão
repletos de referências ao dinamismo
do setor privado e à importância da
integração internacional.
Planejar para João Paulo era ter
uma visão estratégica sobre os desafios e oportunidades que se colocam
para o país. Nesse sentido, deveria ser
algo que evolui ao longo do tempo,
na medida em que entraves são superados e surgem novos obstáculos.
Embora fosse um defensor convicto do modelo de desenvolvimento então adotado, tinha consciência de suas
limitações. Em particular, reconheceu
em suas memórias que “o ponto fraco do antigo modelo era principalmente a desatenção à eficiência e à
competitividade”.2 Também deixou
registrado que “não houve a devida
atenção aos mecanismos de manutenção das desigualdades contidos nas
políticas sociais – educação e previdência, principalmente”.3

João Paulo teve um papel central
na construção de instituições de grande importância para a formulação de
políticas públicas e para o debate sobre desenvolvimento. Elas refletem sua
preocupação permanente com o futuro
do país, assim como sua personalidade
aberta a diferentes pontos de vista.
Durante sua gestão no Ministério
do Planejamento, o Ipea foi um espaço de livre debate de ideias, desde
a controvérsia sobre o aumento da
desigualdade de renda até estudos
críticos sobre o II PND.
Além do espírito pluralista, outra
marca do Ipea foi o rigor técnico. A
avaliação do trabalho de um pesquisador não tinha a ver com sua posição
ideológica ou política, mas com a qualidade de sua pesquisa. Grandes economistas que se opunham à ditadura,
como Regis Bonelli e Pedro Malan,
publicaram trabalhos na época que
se tornaram referências fundamentais
para o estudo daquele período.
Outra instituição de grande relevância foi o Fórum Nacional, criado por João Paulo em 1988. Assim
como o Ipea, o Fórum sempre combinou pluralismo de ideias com rigor
técnico. A divergência sempre foi
bem-vinda, mas era preciso que estivesse fundamentada em argumentos
sólidos e evidência empírica.
Sua concepção de planejamento
como uma visão estratégica que evolui ao longo do tempo esteve sempre
presente nas três décadas do Fórum
Nacional. A partir do Plano Real,
temas como a estabilidade macroeconômica de curto prazo foram perdendo importância relativa e novos
temas foram surgindo, como economia do conhecimento, meio ambiente, inclusão econômica e social de
favelas, e inúmeros outros.

Desde 2017, meu tio Raul Velloso assumiu a organização do Fórum,
com minha colaboração. Infelizmente,
temas que pareciam superados, como
equilíbrio fiscal e sustentabilidade da
dívida pública, voltaram à ordem do
dia e à programação do Fórum.
Em 2013, Rubens Cysne e eu organizamos um seminário na FGV para
celebrar o longo período de magistério
de João Paulo na EPGE, como titular
da cadeira de Economia Brasileira.4
Ao aceitar a homenagem, da qual
participaram alunos, ex-alunos, dirigentes da FGV e especialistas, João
Paulo pediu apenas que, ao invés de
um evento centrado em sua pessoa
e carreira, o seminário tivesse como
objetivo debater temas relacionados
ao desenvolvimento do país. O título, de sua escolha, refletiu essa ideia:
O Brasil de amanhã.
João Paulo tinha inúmeros interesses além de economia, como cinema
(sua grande paixão), teatro, música
clássica e religião. Em todos, teve
participação ativa, tendo estabelecido relações de amizade com cineastas
brasileiros e atuado de forma incansável em defesa da Orquestra Sinfônica Brasileira.
Vou guardar com afeto a lembrança do nosso último encontro, no
início de fevereiro. João Paulo fará
uma falta imensa à família, aos amigos e ao país.

“Tempos modernos: João Paulo dos Reis Velloso,
memórias do desenvolvimento, organizado por
Maria Celina D’Araujo e Celso Castro.

1

2

Op. cit., p. 304.

3

Op. cit., p. 308.

Os trabalhos apresentados no seminário
foram publicados em livro do Inae, O Brasil
de amanhã.

4
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(Des)coordenação fiscal na
Federação brasileira
José Roberto Afonso
Economista, pesquisador do FGV IBRE
e professor do IDP

Leonardo Ribeiro
Economista e analista do Senado Federal

A crise fiscal dos estados tornou-se

que fugir e adiar a inegável, difícil e

uma característica recorrente e cada

complexa missão de repensar e ree-

vez mais marcante da Federação

quilibrar a Federação só fará crescer

brasileira. Na medida em que o tem-

o tamanho do desafio. O fato é que

po passa, governos deixam de pagar

o governo federal precisará assumir

suas dívidas a fornecedores, atrasam

seu papel único e intransferível de

salários e decretam calamidade fi-

coordenador da Federação e plane-

nanceira – a única forma pela qual

jar, negociar e liderar uma agenda

governantes asseguram imunidades

que combine cooperação política

pelos crimes fiscais de não reduzi-

com mudanças fiscais profundas.

rem dívidas e despesas com pessoal.

Há pouco tempo acreditava-se

É uma crise estrutural federativa que

que a falência do Rio de Janeiro era

foi agravada pela recessão e pelos an-

um problema localizado e excep-

tigos dribles na Lei de Responsabili-

cional. Hoje as mesmas questões se

dade Fiscal (LRF) – esses dois fatores

repetem com outros estados. Talvez

afetam todos os níveis de governo,

seja inútil adotar um programa de

embora municípios não estejam tão

recuperação voltado a um equilíbrio

falidos quanto os estados.

que não mais existe. Isto porquê,

Tão antiga quanto a gestação da

entre outros fatores, o ICMS ficou

crise é a preferência política por em-

obsoleto, os Fundos de Participação

purrar o seu enfrentamento para fu-

minguam aos poucos e a despesa

turos mandatos, estaduais e federais.

com pessoal e com serviço da dívida

Essa postura equivale a acreditar que

explode desconectada do comporta-

o diagnóstico da crise decorre ape-

mento da receita.

nas da má atuação dos tribunais de

Em particular, a parcela dos gas-

contas (aliás, os mesmos que fisca-

tos com proventos de aposentadoria

lizam também as prefeituras) e que

e salários de funcionários públicos

a solução será o suposto liberalismo

compromete, em média, cerca de dois

norte-americano no qual governos

terços dos orçamentos. Nos últimos

podem falir. Parece difícil admitir

quatro anos, o déficit previdenciário
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agregado do setor público estadual
avançou em mais de 50%, e hoje
quase todos os estados apresentam
regimes de previdência deficitários.
Em paralelo, os investimentos recuaram continuadamente nos últimos
quatro anos, alcançando no ano passado R$ 23,9 bilhões – o menor nível
desde 2008. Faltam recursos para o
funcionamento adequado de hospitais e escolas e para manutenção da
infraestrutura pública no país.

1

Na imprensa, aparecem discursos
de que a alternativa seria descentra-

fiscal não é similar ao sistema federal

Essa interpretação sobre a

americano, no qual os estados adotam

crise fiscal dos estados

namente autônomos para conduzir a

é tão problemática

cias de desequilíbrios orçamentários.4

quanto a ideia de

no, os estados podem inclusive se

descentralizar mais

para financiar as políticas públicas

suas próprias regras fiscais e são plepolítica fiscal e assumir as consequênNo esquema federativo americaendividar no mercado financeiro
locais, cabendo ao mercado finan-

recursos federais para

ceiro monitorar a saúde financeira
das administrações estaduais. De-

os entes da Federação

sequilíbrios orçamentários passam

lizar um montante maior de recursos

a impressão de inadimplência, ele-

federais a favor dos estados e municí-

vando o custo do endividamento

pios, mas se desconhecem as medidas

— como acontece com o setor pri-

que seriam tomadas nessa direção

de resgate financeiro para estados in-

vado. O governo federal america-

pelo Executivo federal. No entanto, o

solventes, coordenadas pelo governo

no não socorre financeiramente um

gap fiscal vertical no Brasil – defini-

federal, comprometeriam o processo

estado em crise.

do como a participação dos governos

de ajuste fiscal no país. Isso em razão

Nosso federalismo lembra o siste-

subnacionais nas despesas governa-

de que um governo auxiliado passa a

ma adotado na Alemanha: as regras

mentais em geral menos a sua parcela

contar sempre com novos pacotes de

gerais do jogo são definidas pelo go-

de receitas – não é elevado em com-

ajuda financeira, deixando de se or-

verno federal, e o resultado da par-

paração com outros países.

ganizar financeiramente. Na ciência

tida depende de instituições capazes

Os gráficos 1 e 2 revelam uma

econômica, tal fenômeno é conheci-

de coordenar a política fiscal adota-

Federação brasileira das mais des-

do como soft budget constraints. A

da pelos diferentes entes federativos.

centralizadas do mundo, no crité-

expectativa de resgates financeiros

O Brasil, vale registrar, importou

rio “volume de despesas e receitas

coordenados pelo governo federal

da Alemanha diversas instituições e

públicas em poder dos governos

enfraquece a restrição orçamentária

regras em matéria de gestão fiscal e

subnacionais”. Fariam sentido pro-

dos governos subnacionais, induzin-

orçamentária. Instrumentos mais re-

postas de aperfeiçoamento do nosso

do-os a se comportarem de maneira

centes de planejamento, como o Pla-

sistema de transferências de equali-

estrategicamente mais irresponsável

no Plurianual e a Lei de Diretrizes

zação para o enfrentamento de gaps

na gestão fiscal.

Orçamentárias, assim como arran-

2

3

fiscais horizontais – medido em ter-

Essa interpretação sobre a crise

jos clássicos de controle da despesa

mos do potencial de cada unidade

fiscal dos estados é tão problemáti-

pública – o empenho como primeira

federativa gerar receitas para finan-

ca quanto a ideia de descentralizar

etapa da despesa pública e os tribu-

ciar seus gastos.

mais recursos federais para os entes

nais de contas – são arquétipos ins-

da Federação.

pirados na experiência alemã.5

Parte dos cientistas econômicos
acredita na tese de que o processo

Em primeiro lugar, o processo de

Precisa ficar claro que as reformas

de consolidação fiscal dos estados

consolidação fiscal dos estados passa

fiscais dos anos 90 – da federalização

passa basicamente por ações locais.

seguramente por reformas na legisla-

das dívidas estaduais até a aprovação

Nessa visão do problema, medidas

ção federal, visto que nosso modelo

da Lei de Responsabilidade Fiscal –
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transformaram o regime fiscal bra-

carreiras do Poder Judiciário, as

decorre de um comportamento irres-

sileiro em um sistema hierarquizado

aposentadorias integrais no serviço

ponsável dos governadores influen-

e dependente da legislação federal,

público, o percentual da receita a

ciados por expectativas de resgates

muito distante de um modelo em que

ser aplicado em saúde e educação e

financeiros. O ponto central do de-

prevalece a disciplina de mercado no

o regime de pagamento de precató-

sarranjo fiscal dos estados se deve à

controle das contas públicas dos go-

rios estaduais e municipais. Nossos

ausência no país de uma arquitetu-

vernos subnacionais.

estados também não podem emitir

ra institucional intergovernamental,

Os governos estaduais e munici-

títulos públicos para se endividar,

liderada pelo governo federal, para

pais na federação brasileira gozam

nem mesmo contratar operações de

impulsionar a cooperação fiscal en-

de pouca autonomia fiscal. As regras

crédito junto ao mercado sem aval e

tre os entes da Federação.

fiscais e orçamentárias são unifor-

garantias do Tesouro Nacional. É o

No tipo de regime fiscal que vi-

mes e impostas pelo governo federal

Ministério da Fazenda quem contro-

gora no Brasil, é essencial o papel

(top-down). No Brasil, por exemplo,

la as operações de crédito realizadas

de arranjos institucionais cooperati-

é a legislação federal que estabelece

pelos governos estaduais.

vos desempenhado por instituições

6

a estabilidade dos servidores públi-

Em segundo lugar, o descontrole

de coordenação e harmonização da

cos, as equiparações salariais entre

das contas públicas estaduais não

política fiscal. Apostar simplesmen-

Em proporção (%) do total das despesas

Gráfico 1 Despesa dos governos subnacionais em proporção (%) do PIB
e do total das despesas públicas

Brasil

Em proporção (%) do PIB
Fonte: OECD/UCLG (2016), Subnational governments around the world: structure and finance.
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te em milagrosas regras fiscais pode

mados cientistas econômicos inter-

É importante haver uma insti-

não ser uma estratégia acertada,

nacionais e de consagrados organis-

tuição dedicada à harmonização da

como ensinam respeitados especia-

mos que estudam finanças públicas

política fiscal praticada pelos gover-

listas no assunto com vasta expe-

em uma perspectiva mundial.

nos subnacionais para monitorar as

8

riência internacional.7 A verdade é

Estudo da OCDE de 2016, por

regras e os procedimentos fiscais a

que o governo federal precisa as-

exemplo, identificou nosso sistema

partir de relatórios padronizados.

sumir um papel de líder federativo,

federal como o mais incoerente entre

Para o Fundo Monetário Internacio-

bem como responsabilidade parcial

diversos países, adotando-se como

nal, “a falta de um conselho fiscal,

pela saúde das finanças públicas dos

critério a conformidade das regras

conforme contemplado na LRF, tor-

entes subnacionais.

fiscais e orçamentárias praticada em

na mais difícil assegurar a implemen-

Poucos economistas no Brasil

uma federação. O diagnóstico da

tação, pelos governos, de normas

apostam na cooperação fiscal como

pesquisa é claro: inexistência de um

apropriadas relativas à apresentação

importante medida para o bom fun-

conselho fiscal intergovernamental

de informações e o monitoramento

cionamento do federalismo fiscal

para acompanhar a gestão fiscal dos

eficaz das estatísticas fiscais em to-

brasileiro, diferentemente de reno-

governos subnacionais.

dos os níveis de governo”.10

9

Em proporção (%) do total das receitas

Gráfico 2 Receitas dos governos subnacionais em proporção (%) do PIB e
do total das receitas públicas

Brasil

Em proporção (%) do PIB
Fonte: OECD/UCLG (2016), Subnational governments around the world: structure and finance.
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A experiência alemã é rica em arranjos de cooperação fiscal. O Poder Executivo federal e o Congresso Nacional brasileiro deveriam
apostar em reformas fiscais como
as que ocorreram na Alemanha a
partir do biênio 2009-2010. Além
de aprovar um pacote de auxílio
financeiro aos estados para um período de 8 anos (2011-2019), dando prazo razoável para um ajuste
fiscal equilibrado e sustentável, o
governo alemão criou novas regras
fiscais com objetivo de assegurar

Enfim, é preciso abrir o caminho

O Poder Executivo federal

institucional para se ter um federa-

e o Congresso Nacional

governos) e harmônico (entre pode-

brasileiro deveriam apostar

responsabilidade fiscal sejam adota-

em reformas fiscais como
Alemanha a partir do
biênio 2009-2010

voltados a uma gestão responsável
e flexível no âmbito da Federação.
Ainda assim, houve a criação de

da de 90, em especial a edição da

uma instituição intergovernamen-

LRF, foram positivas. No entanto,

— para

a crise fiscal dos estados coloca em

fortalecer a coordenação e o con-

xeque a credibilidade da gestão fis-

trole do processo de recuperação

cal brasileira, sobretudo no âmbito

fiscal no âmbito da Federação.

da Federação. Como foi dito, os

tal — o Stability Council

Para se ter uma ideia da simila-

estados gozam de baixa autonomia

ridade dos regimes fiscais brasileiro

para implementar efetivas refor-

e alemão, importa relatar que dois

mas e o Poder Executivo federal

estados alemães – Saarland e Bre-

tem responsabilidade relevante, já

men – foram socorridos financeira-

que são normas federais que pode-

mente pelo governo central alemão

rão salvar as contas estaduais – re-

na década de 80 por razões pareci-

forma da previdência, para citar a

das com problemas relacionados às

mais importante.

vinculações orçamentárias no Brasil.

Mais importante seria uma concer-

Aqueles dois estados teriam perdido

tação política dos poderes Executivo

controle sobre os gastos sociais, que

e Legislativo, na esfera federal, para

tinham critérios definidos pela legis-

criar uma robusta estrutura institu-

lação federal.

cional no sistema brasileiro, dedicada

12

A gravidade da desordem fiscal

à cooperação fiscal entre os entes da

no país justifica um pacote de au-

Federação. Uma postura de lideran-

xílio financeiro apoiado em medi-

ça do governo federal será necessária

das para se resgatar o espírito da

para tornar esta abordagem viável.

responsabilidade fiscal no âmbito

Por que não aprovar o Conselho de

da Federação brasileira. É eviden-

Gestão Fiscal, previsto no art. 67 da

te que as reformas fiscais da déca-

Lei de Responsabilidade?13
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res), onde novas práticas de risco e
das para tornar sustentável o sistema
federal brasileiro.
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o cumprimento de compromissos
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ESTADOS

Enfrentar a crise
Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Membro do grupo dos estados brasileiros com calamidade financeira decretada, o Rio Grande do Sul inicia o novo governo
sob uma pesada agenda de negociações para cumprir compromissos correntes e corrigir o rumo das contas públicas. Na lista
de frentes a atacar, a reforma da Previdência – que somente no
ano passado registrou déficit de R$ 11,6 bilhões –, a reestruturação de carreiras dentro do funcionalismo e a melhoria da
arrecadação estão entre as principais, aponta Marco Aurelio
Santos Cardoso, secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul.
“Também precisamos contar com a manutenção da carência da
dívida com a União, sem a qual não conseguiremos equacionar
os desafios de curto prazo”, completa.
Em fevereiro, Cardoso – que antes de assumir a pasta foi
superintendente de crédito do BNDES e secretário municipal
da Fazenda do Rio de Janeiro (2012-16) –, se reuniu com pesquisadores da Economia Aplicada do FGV IBRE para expor a
situação fiscal do estado. Na ocasião, mostrou que a secretaria
precisará equacionar um desequilíbrio potencial de R$ 43 bilhões nos quatro anos de governo, dado por uma insuficiência
crônica de R$ 7 bilhões ao ano somada a passivos de R$ 15
bilhões entre restos a pagar e pagamentos à União suspensos
por liminar. O estado apresenta ainda saldos em aberto de
R$ 15 bilhões em precatórios a serem quitados até 2024, saques na conta de depósitos judiciais da ordem de R$ 11 bilhões
e a dívida com a União, cujo estoque total é de R$ 63 bilhões
– aos quais se somam outros R$ 10 bilhões de obrigações com
instituições financeiras. “É uma dívida que em algum momento
terá que ser paga, por isso estruturalmente faz parte das obrigações que devemos equacionar”, diz.
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Foto: Itamar Aguiar Palácio Piratini

No caso da dívida com a União,
desde agosto de 2017 uma liminar
tem permitido ao estado interromper o pagamento das prestações,
por estar negociando sua adesão
ao Regime de Recuperação Fiscal.

“Reforma da
Previdência é frente
indispensável”

O Rio Grande do Sul também tem
se beneficiado de aditivo que alonga o prazo de pagamento da dívida
em 20 anos, mas que poderá ser invalidado devido ao estado ter descumprido as regras ao estourar o
teto de gastos. No caso dos precatórios, o pagamento tem sido parcial, e a alternativa que está sendo
discutida é o uso de outras medidas
de pagamento que não seja o regime de caixa.
O secretário ressalta, entretanto, que mesmo sem o peso da dívida e dos precatórios – “que demandam um acordo urgente” –, o
desequilíbrio entre receita e despesa do estado ainda representaria
um déficit referente a mais de uma
folha de pagamento por ano. Tomando apenas o gasto de pessoal
do Executivo em relação à Receita
Corrente Líquida (RCL), o estado
já ultrapassou o limite prudencial
(46,59% na base de dezembro de
2018), mesmo pelos atuais critérios de publicação que diferem daqueles utilizados pelo Tesouro Nacional. Na apuração da STN, este
indicador ultrapassaria 56% em

Marco Aurelio Santos Cardoso,
secretário da Fazenda do
Rio Grande do Sul
A proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo cumpriu
suas expectativas quanto ao apoio para os estados em suas reformas?
Há grande expectativa no Rio Grande do Sul devido ao tamanho do
déficit e ao perfil de idade da população. Entendemos que a reforma é
positiva para a economia do país como um todo e, portanto, ajudará
todos os níveis de governo. O governo do estado apoia as mudanças e
também as melhorias que representarão para o conjunto das contas, incluindo os municípios gaúchos, que também enfrentam, em grande parte,
uma crise fiscal.
As mudanças nas idades mínimas e nos tempos de contribuição (inclusive para as aposentadorias especiais), a previsão em nível federal de
novas regras para as carreiras militares e a possibilidade de alíquotas
extraordinárias para contribuição dos servidores são itens que reduzirão
os déficits financeiro e atuarial de todos os regimes. Porém, o estado já
avançou em pontos importantes, aplicando alíquota de 14% para contribuição dos servidores, inclusive para os militares. Dessa forma, a reforma da Previdência é mais uma frente indispensável para o ajuste fiscal,
embora no caso do Rio Grande do Sul seja necessário um conjunto de
medidas para de fato mudar a estrutura das contas.
Caso a perspectiva de tê-la aprovada até o final do semestre não se
confirme, o estado tentará concluir sua reforma assim mesmo?
Os projetos de pessoal e Previdência estão sendo elaborados considerando um envio à Assembleia ainda no primeiro semestre. Os impactos de
questões da Constituição Federal certamente dependem do desenrolar da
votação nacional.

2018 e é o que guia os planos de
ajuste fiscal. A oficialização dessa
forma de publicação, entretanto,
ainda não foi feita, pois o estado
espera conseguir uma alternativa
de enquadramento compatível à
gravidade do quadro. Pela LRF, ao

O que falta para que o estado adira ao plano de recuperação fiscal do
governo federal?
Os contatos técnicos com a Secretaria do Tesouro Nacional foram retomados em paralelo ao redesenho do ajuste fiscal do estado como um
todo. A adesão final ao plano depende da conclusão das medidas propostas, suas estimativas e da revisão pelo governo federal.
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ao Supremo Tribunal Federal em

estourar o limite prudencial, o estado tem dois quadrimestres para se
reenquadrar – sob pena, inclusive,

Sete estados recorreram ao

fevereiro em que solicitam a reva-

Supremo para recuperar

suspensas em 2002 por decisão do

a possibilidade de reduzir

redução de jornada e salários em

jornada e salários de

de gastos com folha, bem como dos

servidores prevista na LRF,

(repasses aos poderes Legislativo

de perda do mandato do governador. “É impossível ajustar dez pontos percentuais nesse período tão
curto, pois haveria uma mudança
de critérios na publicação”, afirma
o secretário.
Para organizar as contas, Cardoso salienta a importância da reforma da Previdência. Hoje, da fo-

Supremo, como a possibilidade de
caso de superar limite prudencial

mas votação foi adiada, sem

lha de pagamento do estado, 53%

valores destinados aos duodécimos
e Judiciário). A votação, marcada
para o dia 27 de fevereiro, foi adiada, sem definição de quando seria

estimativa de retomada

já correspondem ao pagamento a

lidação de regras previstas na LRF,

retomada, jogando um balde de

inativos. Outro foco da secretaria

água fria na esperança dos estados

está numa revisão das carreiras do

de contarem com esse instrumento

funcionalismo, algumas regidas sob

para amenizar sua situação.

regras antigas que, “somadas às

de salário acontecem no estado há

exigências dadas por lei federal, le-

mais de três anos, “o que gera can-

vam a distorções”, diz Cardoso. A

saço e mais consciência dos servido-

Diagnóstico cuidadoso

expectativa do secretário é de que

res sobre a questão fiscal”.

O caso do Rio Grande do Sul espe-

essas reformas estejam concluídas

O Rio Grande do Sul também

lha uma realidade que todos os es-

até o final do semestre. Quanto à

foi signatário, junto a mais seis es-

tados terão de encarar: a dramática

possível resistência que essas mu-

tados (Alagoas, Goiás, Minas Ge-

situação da relação de dependência

danças podem suscitar, ele ponde-

rais, Pará, Paraná e Mato Grosso

previdenciária, e a importância da

ra que os atrasos e parcelamentos

do Sul), de um documento enviado

reforma. Levantamento feito pela

Razão de dependência do RPPS dos estados

6,1

4,2

AP

RR

48,6
AM

18,1

53,8
PA

RO

61
AC

34,9

63,9
MT

TO

65,6
MA

81,5
AL

68,3

86,2
PI

DF

87,4
RN

68,5

87,6
BA

PR

88,1
SE

73,3

88,6
Total

MS

88,7
PE
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89,3
SP

Fonte: AEPS, 2017; elaboração Vilma Pinto.

PB

92,2

97,7
GO

CE

100,5

106,3
SC

ES

114
RJ

MG

RS

128,7

162,7

Aposentados + pensionistas/ativos (%)
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pesquisadora da Economia Aplicada do FGV IBRE Vilma Pinto mostra que em muitos estados a razão
entre beneficiários (servidores aposentados + pensionistas) e servidores ativos que contribuem para o
regime é bem pior do que o observado hoje no regime geral (RGPS),
que conta com uma relação de

pela redução gradual dos mesmos,

Vilma Pinto, do FGV
IBRE, ressalta que estados

colaborando ao restabelecimento
do caixa do estado.
Para Vilma, a proposta de cobrança de alíquotas extras de até

com a pior relação de

oito pontos percentuais – além do

dependência previdenciária

tados – para que esses entes possam

são os que possuem

inativos pode ajudar, “mas somen-

sete ativos para cada aposentado/
pensionista – mas cuja velocidade

aumento já praticado por alguns es-

te no curto prazo, e não de forma

condição fiscal mais

rumo ao desequilíbrio, vale lembrar, é bem maior do que a que foi

estrutural”. “A única forma de limitar o acesso e reduzir a taxa de

deteriorada

observada em muitos países que já

cobrir seu déficit com despesas com

crescimento do gasto com inativos

viveram seu bônus demográfico.

é com a reforma da Previdência”,

Não por acaso, os estados que

afirma. Em relação ao equilíbrio

registram a pior relação de depen-

fiscal dos estados como um todo, a

dência são os que hoje possuem

acelerado de inativos ou por uma

pesquisadora soma à reforma previ-

condição fiscal mais deteriorada:

redução dos ativos. “Devido à cri-

denciária outras medidas essenciais.

Rio Grande do Sul, com 162%; Mi-

se, pode haver casos de redução de

“Uma delas é aumentar a transpa-

nas Gerais, com 128%; e Rio de Ja-

contratações, concursos públicos,

rência fiscal. Também é necessário

neiro, com 114%. Vilma alerta que,

o que agrava a situação”, diz, lem-

e urgente que haja uma reforma

para realizar um diagnóstico sen-

brando que a melhora da relação de

tributária, pois sem isso problemas

sato, é preciso observar o caso de

dependência pode se dar tanto pelo

como a guerra fiscal do ICMS vão

cada estado e identificar se a piora

aumento do número de servidores –

minar ainda mais a base tributária

dessa relação se deu pelo aumento

o que agrava a crise fiscal – quanto

desses entes”, conclui.

Estados que já aumentaram a alíquota do RPPS acima de 11%
14,25%

14%

14%

14%

14%

Santa Catarina

Piauí

Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

13,50%

12%

Bahia

Goiás

Pernambuco

Fonte: FGV IBRE.
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Abrir
caminhos

Concessões logísticas são termômetro dos
desafios do governo para emplacar uma
de suas principais agendas positivas:
a da infraestrutura
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Solange Monteiro, do Rio de Janeiro e Brasília
Se uma das características que levou o presidente Jair
Bolsonaro à vitória nas eleições de 2018 foi a marca da
ruptura, os trunfos que podem definir o sucesso de seu
primeiro ano de mandato estão, paradoxalmente, concentrados nas áreas em que se optou pela continuidade.
Além do compromisso com uma reforma da Previdência,
cujo ritmo de tramitação no Congresso ainda é imprevisível, a infraestrutura é outra frente que poderá colaborar para aquecer as expectativas de agentes do mercado
e impulsionar a economia.
Para tanto, a vantagem inicial do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, é a de assumir a pasta com uma
lista de projetos na área logística prontos para serem
concedidos à iniciativa privada, que rechearam a agenda
dos primeiros 100 dias de governo. Os resultados poderão ser vistos a partir de 15 de março, data marcada para
os leilões de 12 aeroportos, divididos em três blocos de
concessões; na sequência virão dez terminais portuários,
a serem leiloados em 22 de março e 5 de abril, entremeados pela disputa do trecho central da Ferrovia Norte-Sul, marcada para o dia 28. Somados, esses pregões envolvem uma promessa de investimento que bordeia os
R$ 7 bilhões. Em entrevista à Conjuntura Econômica
(ver pág. 12), o ministro ressaltou a importância de se
garantir a continuidade em projetos de longo prazo e intensivos em capital, característicos do setor. “Não podemos voltar à estaca zero a cada quatro anos”, declarou.
Freitas fala com o conhecimento de quem esteve na cozinha desse planejamento, seja no Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes (DNIT), como diretor-executivo e diretor-geral, ou na Secretaria Especial do
Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), de onde
saiu para assumir a Infraestrutura.
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“Apesar de conseguirmos me-

trado no início dos anos 1970. No

governo faça tudo certo no campo

lhorar em alguns quesitos, apri-

livro Desafios da nação, lançado

macro, fiscal, bem como na mode-

morando as concessões, ainda não

pelo Ipea no ano passado, ele e o

lagem de concessões, para ver re-

foi no ritmo suficiente”, avalia

consultor João Mourão afirmaram

sultados mais significativos a par-

Claudio Frischtak, presidente da

que o Brasil não conseguirá chegar

tir de 2020”, afirma.

consultoria Inter.B. Especialmen-

a um nível adequado de estoque de

Para engendrar esse círculo vir-

te em se tratando de um país com

infraestrutura, saindo dos atuais

tuoso, Frischtak ressalta que o fato

dimensões continentais, carências

36% para em torno de 60%, antes

de ter uma equipe em grande me-

crônicas e investimentos públicos

de 2044. “Isso numa perspectiva

dida já testada, com perfil técnico,

decrescentes.

de

otimista, de que nesse período do-

também joga a favor do ministério

coautoria de Frischtak ilustra o

Levantamento

braremos o investimento médio no

no reforço de seu capital político,

tombo levado pelo estoque de in-

setor registrado entre 2011-2017,

imperativo para superar uma lista

fraestrutura do país (saldo entre

para 4% do PIB ao ano”, avisa.

de entraves que comprometem o

investimentos e a depreciação dos

Nas projeções da Inter.B, em 2019,

ambiente de negócios, seja no as-

ativos existentes) de seu pico em

tal qual 2018, será marcado pelo

pecto legislativo, regulatório ou de

1983, quando chegou a 58,2% do

investimento andando meio de

controle. “A disposição de reforçar

PIB, até 2012, quando despencou

lado, pouco abaixo dos R$ 130 bi-

o trabalho iniciado no PPI é neces-

a 32,2% – nível abaixo do regis-

lhões. “Por isso precisamos que o

sária, mas não é tudo. O setor de
infraestrutura não é homogêneo em
termos de perspectivas, e há muitos

Investimentos patinam

temas sensíveis pendentes de apro-

Em R$ bilhões nominais

vação no Congresso”, afirma. Os
exemplos são vários: da reforma

2017

2018 (e)

2019 (p)

Energia elétrica

35,5

40,8

41,5

Telecomunicação

24,6

29,3

30,3

Saneamento

11,8

13,4

13,7

como o projeto do marco para o

Transporte

38,7

44

44,4

gás natural, que recém foi desar-

Rodovia

20,4

23,2

22,5

Ferrovia

5,9

5,3

5,2

Mobilidade
urbana

7,9

7,8

8,2

Aeroporto

1

2,3

1,9

Porto

2,7

4,1

5,4

Hidrovia

0,9

1,3

1,2

xa claro que a ideia de um pacto

Total

110,7

127,5

129,9

nacional pela infraestrutura de-

% do PIB

1,69

1,84*

1,76**

a liberação de projetos não é mera

Fonte: Elaboração InterB com dados de companhias abertas públicas e privadas; Siafi, CNI; Ipeadata; Portal Transparência. (e) =
estimativas; (p)= projeções. (*) PIB nominal estimado em R$ 6.894 bilhões (**) PIB nominal.
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da Lei de Licitações à das Agências
Reguladoras, passando pela legislação ambiental e das desapropriações. “Além das leis segmentadas,

quivada, e a medida provisória do
saneamento, que foi reeditada e
está pendente de votação (ver pág.
57)”, enumera.

Equilíbrio instável
A análise dos agentes do setor dei-

fendida por Freitas para acelerar
figura de linguagem. Fernando
Paes, diretor executivo da Associa-

CAPA INFRAESTRUTURA

ção Nacional dos Transportadores
Ferroviários (ANTF), compara o
esforço do ministro ao de um malabarista que gira vários pratos ao
mesmo tempo, confiante em sua
destreza em imprimir a rotação
adequada em cada prato, num ritmo que o permita cuidar dos demais sem deixá-los cair. O exemplo
a que se refere é o da concessão da
Ferrovia Norte-Sul, que no final
de fevereiro foi alvo do Ministério
Público (MP), que recomendou à
ANTT a suspensão do leilão, dan-

ANTT de forma unilateral, com

Para alcançar um estoque

prazo de cinco anos – enquanto

de capital de 60% do

fragilidade que torna a operação

PIB em 2044, Brasil terá

nomicamente inviável. Quem irá

que dobrar investimento

motiva para, ainda que se respei-

anual em infraestrutura

cinco anos correr o risco de não

a concessão é de 30. “Essa é uma
de uma nova concessionária ecogastar R$ 5 bilhões em uma locote o aditivo da ANTT, depois de
valer mais?”, questiona Luiz Bal-

registrado entre 2011 e

dez, presidente da Associação Nacional dos Usuários do Transporte

2017, de 2% do PIB

de Carga (Anut), representante de

do dez dias para a agência se pro-

dez setores – como siderurgia, ci-

nunciar. A principal alegação do

mento, papel e celulose e energia –,

MP é a falta de garantia de direi-

responsáveis por cerca de 40% da

to de passagem para que o futuro

(operada pela Rumo) e, chegando

concessionário do trecho de 1.537

na Baixada Santista, com a MRS,

Paes, por sua vez, aponta que

km que liga Porto Nacional (TO)

cujos acionistas são Usiminas, Ger-

a escolha desse prazo remete à

a Estrela d’Oeste (SP), no interior

dau, CSN e Vale. No momento, a

margem de tempo calculada pelo

do país, possa acessar os portos do

promessa de acesso é dada por um

governo para girar um dos pratos

Nordeste e Sudeste. Sem isso, diz,

aditivo de contrato firmado pela

desse cenário: o da antecipação da

carga transportada no país.

o processo inibiria a concorrência,
beneficiando os atuais operadores
das malhas adjacentes.

Distante de uma infraestrutura modernizada

Para chegar ao Porto de Itaqui,

Estoque de capital de infraestrutura, por setor, em % do PIB

no Maranhão, o concessionário

24,5

vencedor do leilão precisa da anuência de outras três operadoras: a
VLI (composta por Vale, a japone-

14,5

sa Mitsui, o FI-FGTS, e a canadense Brookfield), que opera o tramo
norte da Norte-Sul; novamente da

4,6

Vale, que opera a Estrada de Fer-

3,7
1,7

ro Carajás; e da Transnordestina,
controlada

pela

Transnordesti-

na Logística, da CSN, que detém
o ramal de acesso a Itaqui. Para
chegar ao Porto de Santos, por
sua vez, o vencedor do pregão da
Norte-Sul terá de negociar direito
de passagem com a Malha Paulista

12

26,5

Transportes

14,4

19

Energia
Estoque atual*

5,3

7

Telecom

4,2

7,9

Saneamento

Infra modernizada**

35,9

60,4

Total
Brecha

Fonte: Frischtak e Mourão (Ipea, 2018) e InterB. *Estoque correspondente a 2017. **Infra modernizada é a que atende às
necessidades de universalização dos serviços e requisitos mínimos de qualidade, ainda que longe da fonteira.
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prorrogação de contrato de cinco

de Rondonópolis até Santa Fé do

concessões vigentes, que vem sen-

Investimento cruzado

Sul (SP), tem capacidade de trans-

permitirá que o valor das

mas como a Malha Paulista só con-

outorgas na renovação

trabalhar abaixo de seu potencial”,

de concessões ferroviárias

ga ao porto de caminhão. O alento,

se reverta em novas obras

cessionária mais adiantada na nego-

do negociada há alguns anos, em
que o direito de passagem estaria
contemplado. Na opinião de Paes,
o direito de passagem só é problemático no caso de malhas já
estranguladas, sem capacidade de
expansão – afinal, a cessão de passagem também é fonte de receita.
“Se olhar para Itaqui, existe capa-

porte de 35 milhões de toneladas,
segue absorver 20 milhões, tem que
diz, lembrando que o restante chenesse caso, é que a Rumo é a conciação do contrato de antecipação

a serem licitadas

cidade ociosa suficiente. O tramo
da Norte-Sul da VLI é novo, opera

de renovação, que agora tramita no
TCU. “A proposta da Rumo é, com

pela União

8 milhões de toneladas/ano, mas

a renovação feita, mais que dupli-

tem capacidade para 20 milhões.

car sua capacidade – de 30 milhões

Carajás, quando a Vale pediu auto-

de toneladas/ano para 75 milhões –

rização para duplicar, a ANTT exi-

em cinco anos, o que eliminaria o

giu a contrapartida de passagem de

que já registra excesso de demanda.

problema do direito de passagem”,

pelo menos 20 milhões de tonela-

Edeon Vaz Ferreira, diretor-execu-

diz Paes. Ele ressalta que, no caso

das úteis de qualquer produto que

tivo do Movimento Pró-Logística,

da saída para o Porto de Santos, o

não seja minério”, diz.

da Aprosoja, dá o exemplo do gar-

concessionário vencedor do leilão

O maior problema se concen-

galo no transporte de grãos. “Hoje,

da Norte-Sul também dependerá

tra no Sudeste, na Malha Paulista,

a Ferronorte, que escoa a produção

da conclusão de obras no trecho

Evolução dos investimentos
Em % do PIB
6,3

3,1
2,47

2,36

2,12
1,26

0,93

1,26
0,71 0,68

0,38

1970-80

1981-90
Telecom

Fonte: Frischtak /InterB.
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2,2

1,96

0,57

1991-2000
Energia

Saneamento

0,63 0,57

0,59

2001-2010
Transportes

Total

0,47

0,68

0,85

2011-2016
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sul da malha, de Anápolis a Estrela
do Oeste, sem a qual não chegará à

Atual limite de pagamentos do Ministério da Infraestrutura
é inferior ao executado pelo DNIT em 2014

Malha Paulista.

Execução orçamentária, em R$ bilhões

O advogado Leonardo Coelho,
2014

da LL Advogados e coautor, com

2015

2016

2017

2018

2019*

Armando Castelar (FGV IBRE),

Ministério

16,7

12

11,2

12,9

10,9

8,7

do livro Regulação das ferrovias,

DNIT

10,6

6,9

6,8

8

7,7

5,8

avalia que, mais além do caso da

Fonte: SPOA/Minfra. *Empreendimentos PAC (LOA + RAP).

Norte-Sul, é preciso ressaltar a importância da antecipação de renovação da malha já concessionada.
“Estamos falando de modernizar
contratos que vieram antes da
agência reguladora e que precisam
incorporar tudo o que se avançou
no aspecto regulatório, além de
antecipar investimentos importantes para o setor”, diz.

Cálculos

do governo apontam que as cinco
antecipações que estão em negociação devem envolver investimentos
de R$ 25 bilhões no período do
novo contrato. Vaz, da Aprosoja, ainda ressalta as vantagens de

tucionalidade

apresentada

pela

acordos, que considera baixo, mas

outro arranjo previsto em algumas

procuradora-geral Raquel Dodge

defende os planos de ampliação para

das negociações, o do investimento

em agosto do ano passado contra

um maior equilíbrio na matriz de

cruzado, para contratos que não

a lei que estabelece diretrizes para

transporte brasileira. “Nossa infra-

demandam grandes desembolsos

essas prorrogações (13.334/2016),

estrutura é ruim, ineficiente e cara.

em ampliação. “No caso da Vale,

alegando que “os requisitos objeti-

Nosso custo logístico é em média

que negocia as ferrovias Carajás e

vos para a prorrogação antecipada

50% superior ao dos nossos con-

Vitória-Minas, o acordo é que par-

favorecem concessionárias que não

correntes internacionais”, diz. “Gas-

te do valor de outorga não vá para

lograram, nos últimos anos, execu-

tamos 12,5% do PIB em logística,

os cofres do Tesouro, mas para a

tar corretamente e com eficiência o

enquanto os EUA gastam 8%. Par-

construção da Ferrovia de Integra-

contrato de concessão”.

te dessa diferença se dá exatamente

ção do Centro-Oeste (Fico), que fi-

Se as prorrogações emplacarem, o

cará para a União, que por sua vez

governo estará mais perto de cum-

poderá concessioná-la e gerar uma

prir a estimativa publicada no Plano

Para consolidar essa participa-

nova outorga, para mais investi-

Nacional de Logística, de 2018, de

ção, será preciso viabilizar as de-

mentos”, exemplifica. Paes lem-

ampliar a participação do modal fer-

mais concessões, Fiol e Ferrogrão

bra, entretanto, que nesse aspecto

roviário de 15% em 2015 para até

– “esta última, com um arranjo de

o avanço do governo também de-

31% em 2025.

financiamento mais adequado para

pela concentração no modal rodoviário, que é mais caro”, lembra.

pende de equilibrar outra deman-

Baldez, da Anut, questiona os va-

o perfil de tradings, com garantias

da: uma ação direta de inconsti-

lores de outorga negociados nesses

que não afetem tanto seu balanço,
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Concessões – ferrovias

aplicado na safra de grãos”, lembra Coelho –, bem como mecanismos eficientes para a devolução de

RR
AP

trechos antieconômicos por parte

Vila do Conde

das concessionárias. “Devido à
mudança dos polos produtores re-

Santarém
Itaituba
Açailândia
PA
AM

gionais desde a criação da malha

Itaqui

ferroviária, muito trechos hoje não

MA

Carajás

RN

CE

PB
PI

RO

TO

Sinop
Lucas Rio Verde
MT

Anápolis
Ouro Verde

União, poderiam ser destinados a
modelo de regulação mais simples,

Ilhéus

é defendido em projeto de lei (PLS
261/2018), do senador José Serra

São Paulo RJ

(PSDB-SP). “Para adotar esse modelo, será preciso uma regulação

Santos

mais focada na atividade do que

SC (Norte-Sul, Integração Oeste-Leste,
5 trechos
RS Fico, Ferrogrão e Ferroanel de São Paulo)
Investimento: 24,9 bilhões
Critério: maior outorga
Foto: Fabiano Accorsi

Com antecipação do contrato de renovação,
Malha Paulista (foto), operada pela Rumo,
deve receber investimentos para dobrar
capacidade

de transporte, como de passageiros
arranjo, conhecido como short line,

ES
SP SP

ou se tornarem úteis a outros tipos
ou trens turísticos”, diz Paes. Esse

MG

Estrela
d’Oeste

PR

suas operações. Devolvidos para a

AL

BA

Campinorte
Caetité
DF

GO

quência de carga que viabilizem as

PE

empresas que estejam sujeitas a um

Figueirópolis
Barreiras

Água Boa

MS

SE

Porto Nacional

mais apresentam volumes e fre

na operadora, como é hoje. E talvez uma simplificação do projeto
de lei, que é ambicioso ao envolver
questões como desapropriações,
o que pode dificultar sua aprovação”, diz Coelho.

Expectativas calibradas
No caso dos demais leilões que servirão de termômetro para os desafios da expansão pretendida pelo
governo, Frischtak, da Inter.B, analisa que o campo mais tranquilo é o
aeroportuário. “Esse é um segmento já equacionado, e a expectativa
é de que haja bastante interesse”,
diz. No início de março, notícias na
mídia apontavam ao menos oito interessadas em participar, nacionais
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Concessões – rodovias

e estrangeiras. Entre as estrangeiras, foram citados o grupo alemão
Fraport, que em 2017 arrematou
os aeroportos de Fortaleza (CE) e
Porto Alegre (RS), e a suíça Zurich,
que ficou com o de Florianópolis
na mesma leva de pregões. A no-

RR
AP

8 trechos
Investimento: R$ 47,4 bilhões
Prazos: 20 e 30 anos

vidade, desta vez, é a reunião dos
PA

aeroportos em bloco conforme as
potencialidades de cada região. Por
exemplo, quem arrematar Cuiabá

AC

MA

AM

PB

Porto Velho

Aliança do
Tocantins

também levará Alta Floresta, Sinop
e Rondonópolis, relacionadas ao
polo de agronegócio.
Frischtak defende que o modelo de agrupação em blocos poderia

RO

DF

Jataí

Anápolis
MG

Uberlândia

MS

ES

Além Paraíba
RJ
SP Juiz de Fora
Rio de Janeiro
São Paulo

verno para esse modal é a mudança

PR

do critério de menor tarifa para o
Irani

Campos Novos
Navegantes

do resistência do lado dos usuários.
“Temo pelo nosso custo. O valor

AL
SE

Uruaçu

MT

elemento novo defendido pelo go-

de maior outorga, o que tem geran-

PE

BA

Comodoro

rodoviárias futuras, licitando um
alimentadoras. Por enquanto, o

PI

TO

ser usado também em concessões
sistema formado de tronco ou vias

SC
RS

Paulo Lopes

de frete já é alto e não temos alternativa de escoamento a rodovias,
como o uso de hidrovia”, diz Vaz,

Foto: Ministério da Infraestrutura

da Aprosoja. Ele defende a manutenção do modelo de menor tarifa,
com a previsão de reequilíbrio de
contrato em caso de frustração de
resultados, como uma queda de
demanda por desaceleração econômica. “Defendemos ainda o uso de
gatilhos que indiquem a necessidade de investimento conforme projeção de aumento de demanda”, diz,
afastando o “erro cometido na terceira fase de concessões, em 2013,
quando se determinou a duplicação
das rodovias em um prazo de cinco

RN

CE

BR-282, em Santa Catarina, faz parte da
carteira de concessões rodoviárias, com
leilão previsto para 2020
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Carteira do PPI – aeroportos

Dentro dos planos do Ministério
da Infraestrutura, está a qualifica-

3 blocos (Mato Grosso, Nordeste e Sudeste), total de 12 aeroportos
Investimento: R$ 3,5 bilhões
Critério: maior outorga (sem Infraero)
Prazo: 30 anos
Demanda: 19,5 milhões de passageiros

ção na carteira do PPI outros dois

Aeroporto Santos Dumont

da definição de outros trechos de

trechos: a BR-163/230 de Sinop
(MT) e Mirituba (PA), como contrato de manutenção, por dez anos,
até que a Ferrogrão esteja operativa, e a BR-381-262 (MG/ES), além
rodovias no Paraná. “Também é
preciso garantir que o projeto seja
atrativo. Temos que olhar algumas
questões: matriz de risco, se vai ser
por modicidade tarifária ou pagamento de outorga; é importante ter
segurança jurídica, e uma previsão
regulatória estável para que setor
privado se sinta atraído.” Borges
afirma que a expectativa de novos
pregões é alta. “Há trechos mui-

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

to atrativos, como a BR-364/365
(Jataí-GO a Uberlândia-MG), importante para escoamento da soja.
Esperamos que o TCU possa andar
rápido com essa análise”, diz, lem-

Depois dos leilões de março, governo quer conceder outros 42
aeroportos. Congonhas e Santos Dumont (foto) ficarão para a
última rodada, para sustentar a Infraero até o final do processo

brando que o último leilão antes do
da Rodovia de Integração do Sul
(RIS), em novembro do ano passado, ocorreu no início de 2014, da
BR-153, de Anápolis (GO) para
Gurupi (TO). “Lamentavelmente,

anos”, afirma. Já Baldez, da Anut,

direcionados para aplicação na me-

a Operação Lava Jato pegou em

também advoga pela licitação por

lhoria de outras rodovias”.

cheio a controladora dessa con-

menor tarifa. “Também focamos a

Por sua vez, Cesar Borges, pre-

cessão (Grupo Galvão), que sequer

produtividade do nosso produto.

sidente da Associação Brasileira

iniciou os trabalhos”, diz, lem-

Anualmente, nossos associados pa-

de Concessionárias de Rodovias

brando que o trecho foi devolvido

gam R$ 10 bilhões em pedágio, e

(ABCR), elogia o modelo por maior

à União, e já está programado para

qualquer real adicional comprome-

outorga. “O que se pretende tam-

novo leilão.

te a competitividade”, diz. Frente

bém é ter um portfólio previsível de

A contar pelo resultado da con-

ao cenário de aperto fiscal, entre-

novos leilões, que fique claro para

cessão da RIS – que ainda foi licita-

tanto, afirma aceitar o modelo por

o setor privado para que se possa

da por critério de menor tarifa – a

maior outorga se, “tal qual no se-

estudar, verificar trechos, avaliar

perspectiva é promissora. O pregão

tor ferroviário, os recursos forem

a atratividade, se preparar”, diz.

contou com concorrentes locais e
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internacionais, de diferentes per-

Carteira de arrendamentos - terminais portuários

fis, e foi concluído com desconto
de 40,53% na tarifa, tendo como
vencedora a Companhia de Participações em Concessões, do grupo
CCR. “O Brasil já possui maturi-

23 terminais (Portos de Vila do Conde e Belém, Santana, Cabedelo,
Suape, Vitória, Santos e Paranaguá)
Investimento: R$ 3,7 bilhões

dade para dar novos passos no programa de concessões, e isso claramente começou a ocorrer”, afirma
Leonardo Vianna, presidente da
CCR. Para o executivo, a adesão
da iniciativa privada a novos leilões dependerá de se “promoverem
medidas que garantam estabilidade
das regras contratuais, fator fundamental para a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, além de contribuir com a
atração de investimentos no país”,
diz. “As condições de financiamento dos projetos também são imporFoto: IvanBueno

tantes e devem ser asseguradas do
leilão à execução do empreendimento, não podem ser alteradas no
meio do caminho.” Vianna ainda
cita a necessidade de mais rapidez
e previsibilidade no licenciamento
ambiental, o fortalecimento das
agências reguladoras, e o equilíbrio

Porto de Paranaguá (foto) terá leilão de cinco terminais, de
celulose, veículos e três de granéis, previstos para acontcer
no segundo trimestre

entre a gestão e o controle da administração pública, como fatores que
poderão dar mais previsibilidade

já têm boa produtividade, mas os

sendo gestado tendo a Codesp, no

ao concessionário. “Tudo isso per-

públicos precisam melhorar mui-

Espírito Santo, como piloto (ver

mitirá que os investidores se sintam

to, modernizar para garantir mais

pág. 54). “Temos que perseguir ad-

mais seguros em dispor do seu capi-

eficiência”, diz Baldez. Frischtak

ministrações interessadas em criar

tal para projetos de longo prazo.”

ressalta, entretanto, que “depende-

negócios nos portos e seu entorno.

No caso dos leilões de arrenda-

rá do capital político do governo

É uma visão moderna, de portos

mentos portuários, por sua vez, o

avançar na privazitação dessas ad-

como centros de negócios tal qual

foco está concentrado no encami-

ministrações portuárias, reduzindo

vemos na Europa e Ásia, fruto de

nhamento da privatização das com-

problemas como ineficiência e cap-

uma transformação que engloba a

panhias Docas. “Nossos terminais

tura”, diz. Diego Piloni, secretário

parte legal, regulatória, de desenvol-

privados, que correspondem quase

Nacional de Portos, afirma que esse

vimento de negócios, oxigenando a

por 70% da carga movimentada,

processo será lento, mas que já está

operação”, defende Frischtak. 
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Portos: modernizar a gestão
Além de dar continuidade aos leilões de terminais portuários – que
este ano deverão somar 18 arrendamentos, envolvendo R$ 3,63 bilhões em investimentos – os planos
do governo para o setor incluem
melhorar a gestão administrativa,
ponto sensível para a produtividade desses negócios. “Temos hoje
arrendatários que já são bastante
eficientes, operando com equipamentos modernos e parâmetros
de desempenho adequados. Mas
não basta investir em seu próprio
terminal: se não tiver a autoridade
portuária cumprindo seu papel no
provimento de infraestrutura, dirimindo conflitos, prestando bons
serviços, seus ganhos potenciais
estarão comprometidos”, reconhece Diego Piloni e Silva, secretário
Nacional de Portos.
Piloni conta que as ações da
secretaria para a melhoria administrativa englobam três frentes:
escolha de gestores qualificados,
autonomia e privatização. “Temos
essa pauta clara, e vamos atuar seja
através da iniciativa pública ou privada”, diz. O esforço reflete o tom
de continuidade nas políticas orquestradas, beneficiando-se de instrumentos garantidos pela gestão
anterior. É o caso do incentivo a
dar mais autonomia às autoridades
portuárias, foco de uma portaria
(no 574) assinada pelo ministro dos
Transportes, Valter Casimiro Sil-
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veira, no final de seu mandato, em
dezembro passado. O documento
contempla, entre outros itens, a
permissão a que lideranças portuárias aprovem investimentos não
previstos em contratos, transfiram
titularidade de arrendamentos e
coordenem a recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro de
acordos – tarefas que hoje são de
incumbência do governo federal.

O secretário lembra que a atual concentração de atribuições em
Brasília é fruto da Lei dos Portos
de 2013, mas que a experiência
mundial tem mostrado que os modelos mais bem-sucedidos seguiram o sentido oposto, focando a
tomada de decisão em âmbito local. “O repasse de competências
que orquestraremos, entretanto,
não será automático: a portaria

Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa),
que administra o Porto de Vitória, será a primeira
autoridade portuária federal a ser privatizada

CAPA INFRAESTRUTURA

traz critérios objetivos – contábeis,
financeiros, de transparência, entre
outros operacionais – que a autoridade deverá cumprir para que isso
ocorra”, ressalta. Outra novidade
da portaria é a criação de um índice (Ipag) que mede a qualidade
da gestão de uma autoridade portuária a partir de 15 indicadores de
desempenho como retorno sobre
capital, eficiência administrativa
e nível de execução orçamentária,
com o objetivo de facilitar a análise de desempenho e a captação de
recursos. A primeira autoridade a
pedir a descentralização de competências, em fevereiro, foi o Porto de

Paranaguá, cuja gestão é delegada
ao estado do Paraná.
Piloni afirma que tampouco há
pressa no plano de desestatização
das companhias Docas. “Não faremos nada de forma atabalhoada.
Temos 37 autoridades portuárias
no país, e dessas não desestatizaremos sequer dez nesta gestão. A
ideia é fazer dois ou três pilotos,
para ir testando o modelo”, afirma.
A primeira, anunciada pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, para acontecer em
2020, será a Codesa, do Espírito
Santo. Entre os fatores que fazem
da Codesa a mais indicada para
esse teste entre as autoridades portuárias federais, diz o secretário,
estão o fato de os passivos registrados pela companhia serem administráveis, ter acesso ferroviário, e
contar não só com uma área que já
gera receita – os portos de Vitória
e Vila Velha – como outras “basicamente greenfield”, em Barra do
Riacho, que geram oportunidades
de ampliação. O modelo em que se
dará essa privatização, entretanto,
ainda não está definido. “Estamos
iniciando estudos, em parceria com
o BNDES, e as alternativas ainda
serão estruturadas para a decisão
do ministro e do presidente”, diz.
Piloni também afirma que o porto
de Santos não está no radar desses
estudos iniciais. “Ele conta com
mais de 60 arrendatários, é uma
operação muito complexa para um
piloto. Mas há a intenção da nova
administração do porto, bem como
do Ministério de Infraestrutura, de
estudar a possibilidade de concessão de dragagem, entre outros ser-

viços, mantendo a administração
da Codesp.”
Essa agenda de mudanças no
campo administrativo não deve
trazer insegurança para os interessados em novos arrendamentos, garante o secretário. “Ao contrário,
se há falhas de gestão, e se estas
limitam a atratividade, esse plano de mudanças é motivador para
empresas interessadas em investir”,
afirma. “Nossa expectativa, pelo
retorno que temos sobre os leilões
que já estão na praça, é de que teremos sucesso absoluto, com muitos
interessados.” Piloni diz que o balanço dos arrendamentos até agora
tem sido positivo. “Temos na carteira do PPI em torno de 38 projetos
portuários e entregamos 80% até o
final de 2018 – seja com leilão feito
e contrato assinado, seja com edital
lançado e leilão marcado”, diz. E a
confiança se estende para os leilões
que não tiveram interessados no
ano passado – para movimentação
de celulose e de veículos no Porto de
Paranaguá –, que serão reeditados
ainda este ano. Uma das modificações que podem ajudar a concretizar
esse otimismo foi o aumento dado
pelo governo, em novembro do ano
passado, para a taxa que baliza o
retorno do investimento nas modelagens (WACC, na sigla em inglês),
adequando-a às condições econômicas atuais. “De forma geral, tivemos
melhorias de processo, para atender
dois objetivos essenciais de um terminal: o interesse público, de movimentar carga e atender às cadeias
logísticas de forma adequada; e de
ser atrativo para o setor privado”,
conclui Piloni. (S.M.)
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DNIT: otimizar recursos
Com um orçamento reduzido, que
se iguala ao registrado em 2008, o
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) busca
otimizar recursos para dar conta de
suas atividades, enquanto reestrutura
a casa para receber novas atribuições
quanto às malhas hidroviária e ferroviária, esta última com a possível
extinção da estatal Valec, ainda sob
avaliação do governo. “Somando orçamento e emendas parlamentares,
conseguiremos chegar a R$ 8,5 bilhões, insuficiente para atender nossa
demanda por obras e manutenções, o
que nos obriga a buscar a melhor utilização possível desse montante”, diz
o general Antônio Leite dos Santos
Filho, diretor-geral da autarquia.
De acordo ao general, o foco do
trabalho no modal rodoviário é ampliar a cobertura de manutenção da
malha e encontrar alternativas para
retomar obras paralisadas. “Temos
nos reunido com superintendentes
analisando metas de cada estado e
buscando alternativas de adaptar o
orçamento disponibilizado para cada
ente, bem como os recursos de emendas parlamentares, com o acordo das
respectivas bancadas no Congresso”,
explica. O general conta que o esforço
já resultou em uma experiência bemsucedida, em Goiás. “Conseguimos
um remanejamento de R$ 250 milhões
destinados a obras que ainda estavam
em projeto para cuidar da manutenção da malha – para a qual este ano
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tínhamos um orçamento de R$ 120
milhões, muito abaixo do necessário”,
conta, destacando a importância dessa
iniciativa para o escoamento da produção agrícola do estado. De acordo
a levantamento do DNIT, a condição
das rodovias públicas registrou piora
significativa de 2017 para 2018, reflexo da redução orçamentária. Levantamento da Confederação Nacional dos
Transportes (CNT) mensura o quanto a falta de manutenção de rodovias
compromete a eficiência e a segurança
do transporte. Somente problemas de
pavimentação, segundo a CNT, geram
um aumento médio de 26,7% no custo operacional logístico.
Outro elemento de especial atenção
na agenda da autarquia é a atenção na
reabilitação e manutenção de pontes
– tema sensível depois de ocorrências
como as da interdição da ponte da alça
de acesso de pista da Marginal do Tietê (SP) para a Rodovia Presidente Du-

Prioridade é melhorar
estado das rodovias
Evolução do Indicador de Condição de
Manutenção (ICM/DNIT) - %
2017

2018

Bom

67,5

59

Regular

20,6

18,6

Ruim

6,9

9,7

5

12,7

Péssimo
Fonte: DNIT.

tra, e do desmoronamento de parte de
ponte em Rondônia, na BR-364, que
fechou acesso a três estados do Norte.
A iniciativa está dentro do Programa
de Reabilitação de Obras de Arte Especiais (Proarte), destaca Luiz Guilherme Rodrigues de Mello, diretor de Planejamento e Pesquisa do DNIT. “Este
ano temos R$ 131 milhões disponíveis
para reabilitação de 34 pontes e manutenção de outras 1.098”, descreve.
Para ferrovias, Marcelo Chagas,
diretor de Infraestrutura desse modal,
diz que a atuação do DNIT se concentrará na execução de obras para
redução do impacto de operações ferroviárias em áreas urbanas dentro do
programa Prosefer, para as quais conta com orçamento de R$ 105 milhões
este ano. Entre as regiões com previsão de atendimento estão Juiz de Fora
(MG), Avaré, Botucatu e Guararema
(SP) e Joinville (SC). “Também trabalhamos com a possível reestruturação
das diretorias no caso em que se confirme o encerramento das atividades
da Valec, conforme decisão do Ministério da Infraestrutura”, reforça Chagas. Reprogramação que também faz
parte da agenda de Karoline Lemos,
diretora de Infraestrutura Aquaviária.
“No nosso caso, já passamos a incorporar a responsabilidade sobre obras
de infraestrutura em portos marítimos
– como as de dragagem no Porto de
Santos – além da gestão de portos interiores e hidrovias que já tínhamos
originalmente”, descreve. (S.M.).
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Saneamento: hora de definir
No campo do saneamento, a expectativa para este semestre se
concentra na votação de um novo
marco legal que poderá abrir caminho para a ampliação da participação da iniciativa privada no setor.
O tema não é novo. Em julho do
ano passado, o presidente Temer
chegou a assinar uma medida provisória (no 844) – debatida em seminário promovido pela Conjuntura Econômica, com cobertura na
edição de agosto –, mas que caducou com o vencimento do prazo de
votação no Congresso. A MP foi
reeditada ainda no ano passado,
no período de transição de governo, e no início de 2019 os atores
do setor voltaram à carga com suas
reivindicações, em mais de 500 pedidos de emendas. “Agora o governo avalia as contribuições recebidas visando propor à relatoria no
Congresso Nacional um texto que
seja o melhor para o setor – mas,
sobretudo, melhor para a população que recebe os serviços de saneamento”, diz Jônathas Castro,
secretário nacional de Saneamento
Ambiental, ligado ao Ministério de
Desenvolvimento Regional.
O ponto mais controverso do
texto é a determinação de que os
contratos de prestação de serviço
de água e esgoto entre companhias
estaduais e municípios não possam
mais ser assinados ou renovados
sem passar por licitação, abrindo

à concorrência. Atualmente, as
companhias estaduais detêm 70%
desse mercado. Édison Carlos, presidente executivo do Instituto Trata
Brasil, está confiante de que, desta
vez, haverá uma definição e o novo
marco sairá. “Reuni-me com vários
membros do governo e o sentimento de todos é que a MP (agora, no
868) precisa ser aprovada, mesmo
que ainda não esteja claro em que
grau se dará o aumento da participação privada, nem por qual arranjo”, diz. Rogério Tavares,
vice-presidente de Relações
Institucionais da empresa de
saneamento Aegea, afirma
que a maior preocupação do
setor privado para conseguir
isonomia competitiva é garantir
que os contratos de programa entre essas companhias e municípios
sigam as mesmas regras das concessões. “Hoje esses contratos não
definem obrigações do prestador,
prazos, nem ônus por descumprimento. Não passam de acordos de
cooperação”, define. Para ele, caso
o artigo da obrigatoriedade do
chamamento público se mantenha
no texto a ser votado, deveria ser
aprimorado para favorecer a atuação em escala, com contratos que
englobem a prestação do serviço de
água e esgoto em grupos de municípios. “Da forma que está, dificulta
a aplicação desses acordos, estimulando atuações atomizadas.”
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Castro, que antes de assumir a
Secretaria Nacional de Saneamento
foi da equipe de transição do governo e diretor da Secretaria Especial
do Programa de Parceria de Investimentos (SPPI), valida o otimismo
com a votação da MP. “Vemos com
bons olhos os dispositivos que buscam ampliar as oportunidades de
participação privada no setor, seja
por meio da venda de participação
acionária de companhias estaduais, seja por meio de chamamentos públicos pelos titulares para
obter propostas vantajosas para a
prestação dos serviços, ou, ainda,
por meio das subdelegações. Não
podemos perder a oportunidade de
pensar essas alternativas”, diz.
O secretário também conta que
há avaliações em andamento sobre
a melhor forma para conquistar a
adesão dos titulares dos serviços às
boas práticas de regulação a serem
editadas pela Agência Nacional de
Águas (ANA), conforme reza a MP.
“Entendemos que a segurança jurí-

“Vemos com bons olhos
os dispositivos que buscam
ampliar oportunidades
de participação privada
no setor” – Jônathas de
Castro, secretário de
Saneamento

dica e a existência de normas de referência para a regulação podem ser
vetores de incentivo a uma maior
participação privada no setor”,
afirma. A definição da ANA como
reguladora das reguladoras também gerou divergências no debate
da primeira MP – as quais, afirma
Carlos, desta vez também parecem

O custo para universalizar o acesso aos quatro serviços
do saneamento (água, esgotos, resíduos e drenagem) é
de R$ 508 bilhões, no período de 2014 a 2033.
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apaziguadas. “O medo inicial era
de que a ANA substituísse todas as
agências existentes, mas não é isso.
Agora todos entenderam que o objetivo não é que ela interfira no dia
a dia das agências, e que é necessário ter alguém cuidando das macrodiretrizes”, diz. Tavares lembra que,
atualmente, existem 49 agências regulando o setor, entre estaduais e
regionais, formadas por consórcios
municipais. “Ter uma coordenação
regulatória no nível federal sinalizará aos investidores um pouco mais
de padronização e estabilidade, dentro de uma operação complexa em
que a titularidade é municipal, operada muitas vezes por companhias
estaduais, tendo fonte de financiamento federal”, lembra, ressaltando que uniformizar a atuação dessas agências é um fator importante
para reduzir a insegurança jurídica
e atrair investimentos.
Outro elemento que poderá colaborar nesse esforço rumo à universalização da cobertura de água

CAPA INFRAESTRUTURA

e esgoto será a publicação, prevista
para este semestre, da revisão do
Plano Nacional de Saneamento
Básico (Plansab). Para Carlos, do
Trata, será uma oportunidade de
definir alvos para o setor em bases
mais pragmáticas do que a da primeira versão, de 2013, cujas metas
de avanço na cobertura ficaram
longe de ser cumpridas. Por exemplo, no quesito tratamento de esgoto coletado, o Plansab estimava
que o país chegaria em 2018 com
uma cobertura de 69%. No dado
mais recente do Sistema Nacional
de Informações sobre Saneamento
(SNIS 2017), esse percentual ainda
estava em 46%. Entre as premissas que sustentavam as estimativas
do Plansab estava um crescimento
médio da economia de 4,5% entre
2011-2020 e de 4,5% de 2021 a
2030. E um nível de investimentos
públicos em relação ao PIB que chegaria a 4,09% em 2015, culminaria
em 4,54% em 2025, desacelerando
para 3,69% em 2030, “com recursos do Orçamento Geral da União,
emendas parlamentares, implementação do PAC e de outros programas de governo”, segundo o texto,
apontando um viés estatizante que
não contemplava explicitamente
a participação da iniciativa privada. A realidade, entretanto, foi um
encolhimento desses desembolsos,
para 2,9% em 2015, chegando
a 1,8% em 2017. “O Plansab foi
uma iniciativa importante, mas
nesse período foi possível ter uma
melhor noção da realidade do que
quando ele foi feito. Dessa forma,
se poderá adequar o plano para
um novo momento da economia,

“Revisão do Plansab será
oportunidade de definir
metas para o setor em
bases mais realistas do
que as de 2013” – Édison
Carlos, Instituto
Trata Brasil

incorporando o investimento privado, e com bases mais realistas
sobre o avanço dos municípios”,
conclui Carlos.
Tavares avalia que a resposta
dos atuais governos dos estados
que aderiram à consultoria promovida pelo BNDES para estruturação de projetos de participação
privada em suas companhias de
saneamento (Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Pará, Pernambuco e Rio
de Janeiro) às modelagens de concessão de suas companhias de saneamento também poderá servir de
farol para o avanço do investimento privado no setor. “Pelos estudos
contratados, somente esses sete estados poderiam atrair investimentos da ordem de R$ 90 bilhões no
período de concessão, de 30 anos”,
diz. “Juntamente ao esforço liderado pela Secretaria do Programa de
Parceria de Investimento de apoiar
modelagens, e o Fundo de Estruturação de Parcerias da Caixa, esse

momento poderia ser a grande largada de um processo que mostre a
potencialidade de uma atuação arrumada entre a iniciativa pública e
a privada”, conclui.
Pese a importância da sinalização a ser dada para os interessados
em investir no setor privado, Carlos
ressalta a relevância de outros temas que são tratados na MP e não
podem ser ignorados na versão final
do texto. “São questões importantes, fruto de dois anos de muito debate, que envolvem saneamento rural, planos regionais, o incentivo do
governo à busca por soluções tendo
como base de análise cada bacia
hidrográfica, e a questão da obrigatoriedade da conexão das residências às redes”, cita. “Esses eram
gargalos que vinham desde a Lei no
11.445 (Lei de Saneamento Básico,
de 2007) e que fazemos questão que
sejam contemplados. Até porque
, para nós do Trata, não interessa
se a prestação do serviço é pública
ou privada, o importante é que ela
exista, e com qualidade”, diz.
Castro, por sua vez, destaca temas que são foco da secretaria
além da aprovação da MP. “Implementaremos políticas públicas
para melhoria da gestão no setor,
que aumentem a capacidade técnica
dos entes, operadores e reguladores;
apoiaremos a retomada de obras
paralisadas; promoveremos uma
gestão da carteira de obras de modo
a prevenir situações de novas paralisações; buscaremos soluções para
termos um banco de projetos a ser
implementado ao longo do tempo,
além de simplificar o acesso aos recursos federais”, enumera. (S.M.)
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Aumento no valor adicionado
das commodities e a China
Lia Baker Valls Pereira
Pesquisadora do FGV IBRE e professora da Faculdade de Ciências Econômicas da Uerj
O resultado da balança comercial

foco, no entanto, não é a depen-

de 2018 confirmou a trajetória de

dência da China, mas os desafios

aumento da dependência das ex-

para diversificar a pauta brasilei-

portações brasileiras das commo-

ra. E, nesse contexto, partindo das

dities primárias e do mercado chi-

vantagens comparativas do Brasil

nês. A participação da China nas

em produtos intensivos em recur-

exportações brasileiras passou de

sos naturais, uma das reflexões se

21,8% para 26,8% explicada por

refere ao aumento no valor adicio-

um crescimento de 35,2% puxado

nado desses produtos. Nesse caso

pelas três principais commodities

é preciso analisar cada produto

exportadas para esse país. Soja em

separadamente, pois os obstáculos

grão, petróleo bruto e o minério de

para transformar as commodities

ferro explicaram 33% do total das

primárias em produtos industriais

exportações brasileiras, sendo que

não são iguais para todos os pro-

na pauta chinesa esses produtos

dutos. Iremos ilustrar com o caso

responderam por 82% das expor-

da soja e chamar atenção para a

tações brasileiras para esse merca-

importância

do. Ressalta-se que a participação

chineses para esse produto, além

da China nas exportações dos três

do minério de ferro.

dos

investimentos

principais produtos foram: soja

As commodities da soja englo-

(83%); petróleo (57%); e minério

bam: soja em grão; óleo bruto de

de ferro (54%). Em adição, a Chi-

soja; e a torta e o farelo de soja.

na explicou US$ 29,5 bilhões do

Produtos

superávit comercial de US$ 58,7

da soja com maior valor adicio-

bilhões de 2018.

nado são: óleo refinado de soja; e

tradicionais

derivados

No debate recente sobre os ru-

farinha de soja. Podem ser adicio-

mos do comércio exterior brasilei-

nados a esse grupo derivados de

ro, a dependência da China e da

soja como medicamentos, adubos,

“primarização” da pauta tem sido

sucos, cosméticos, entre outros. A

salientada por alguns analistas. O

participação das exportações da
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soja em grão no total do complexo

Kandir eliminou as tarifas de ICMS

tarifa de importação ad valorem

soja passou de 43% para 81% en-

que incidiam sobre as exportações

de 3% sobre a soja em grão, 5%

tre 1997 e 2017, no caso brasileiro.

de produtos in natura e semiela-

sobre o farelo e 9% sobre o óleo,

Iremos ilustrar com três produtos:

borados. Isso desincentivou a ati-

o que onera a exportação da soja

soja em grão; minério de ferro; e

vidade de esmagamento e proces-

processada em relação à soja em

café. Segundo Fernandes Filho e

samento da soja para exportação,

grão. Adicionalmente, o país pos-

Belik (2010), antes da Lei Kandir

quando a soja in natura é originá-

sui um conjunto de barreiras na

de 1996, as exportações da soja

ria de um estado e processada em

forma de exigências técnicas para

em grão eram taxadas via ICMS

outro. Outro fator seria a crescente

licenciar plantas processadoras de

em 13%, a exportação de farelo em

participação da China no mercado

soja localizadas em países que de-

11%, e a de óleo em 8,5%. A Lei

mundial de soja. O país cobra uma

sejam exportar para a China.

Tabela 1: Origem das importações chinesas do complexo de minério de ferro
Ranking

Origem

2010-2012 %

Ranking

Origem

2015-2017 %

Minério de ferro e semimanufaturas de ferro e aço
1

Austrália

40,3

1

Austrália

53,2

2

Brasil

19,6

2

Brasil

18,5

3

Índia

7,8

3

Japão

4,8

4

Japão

6,5

4

África do Sul

4,4

5

África do Sul

5,1

5

Rep.Coreia

3,9

6

Rep.Coreia

3,6

6

Rep . Islâmica do Irã

1,6

7

Rep. Islâmica do Irã

1,8

7

Outros Ásia

1,4

8

Outros Ásia

1,8

8

Chile

1,1

9

Ucrânia

1,3

9

Ucrânia

1,0

10

Rússia

1,2

10

Canadá

1,0

Manufaturas de ferro e aço
Ranking

Origem

2010-2012 %

Ranking

Origem

2015-2017 %

1

Japão

21,2

1

Japão

17,1

2

Alemanha

9,7

2

África do Sul

13,1

3

África do Sul

9,4

3

Alemanha

9,5

4

Rep. Coreia

7,7

4

Indonésia

7,3

5

Estados Unidos

6,4

5

Rep. Coreia

6,1

6

Brasil

5,7

6

Cazaquistão

5,9

7

Cazaquistão

5,3

7

Brasil

5,5

8

Outros Ásia

4,3

8

Estados Unidos

5,1

9

Itália

3,6

9

Outros Ásia

3,7

10

Colômbia

3,4

10

Itália

2,9

Fonte: Sistema WITS. Elaboração FGV.
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Diante desse quadro, alguns de-

soja refinado e a farinha de soja)

das commodities soja, o Brasil está

fendem a cobrança de impostos de

são dominadas pela presença das

em primeiro lugar (38%), segui-

exportações sobre a soja em grão,

multinacionais estadunidenses que

do dos Estados Unidos (30%) e a

como fazia a Argentina, para in-

explicaram 40% do total das ex-

Argentina (18,4%).

centivar a produção do óleo de soja

portações mundiais desse produto,

A nossa hipótese é que as mudan-

refinado. A política da Argentina

em 2017, seguido dos Países Bai-

ças na Lei Kandir podem eliminar as

foi iniciada nos anos de 1970-80 e

xos (7,9%) e da Malásia (5,3%). O

distorções tributárias, mas não irão

quando não havia ainda a presença

Brasil ocupa a sexta posição com

assegurar que o Brasil passe a ser um

chinesa no mercado mundial. Além

participação de 4,8% e a Argenti-

grande exportador de óleo de soja re-

disso, as exportações dos deriva-

na, oitava posição com 3,6%. Cha-

finado e da farinha de soja. A cons-

dos de soja tradicionais (óleo de

ma atenção que nas exportações

trução de um aumento expressivo da

Tabela 2: Origem das importações de produtos de café pela China
Ranking

Origem

2010-2012 %

Ranking

Origem

2015-2017 %

Minério de ferro e semimanufaturas de ferro e aço
1

Austrália

40,3

1

Austrália

53,2

2

Brasil

19,6

2

Brasil

18,5

3

Índia

7,8

3

Japão

4,8

4

Japão

6,5

4

África do Sul

4,4

5

África do Sul

5,1

5

Rep.Coreia

3,9

6

Rep.Coreia

3,6

6

Rep. Islâmica do Irã

1,6

7

Rep. Islâmica do Irã

1,8

7

Outros Ásia

1,4

8

Outros Ásia

1,8

8

Chile

1,1

9

Ucrânia

1,3

9

Ucrânia

1,0

10

Rússia

1,2

10

Canadá

1,0

Manufaturas de ferro e aço
Ranking

Origem

2010-2012 %

Ranking

Origem

2015-2017 %

1

Japão

21,2

1

Japão

17,1

2

Alemanha

9,7

2

África do Sul

13,1

3

África do Sul

9,4

3

Alemanha

9,5

4

Rep. Coreia

7,7

4

Indonésia

7,3

5

Estados Unidos

6,4

5

Rep. Coreia

6,1

6

Brasil

5,7

6

Cazaquistão

5,9

7

Cazaquistão

5,3

7

Brasil

5,5

8

Outros Ásia

4,3

8

Estados Unidos

5,1

9

Itália

3,6

9

Outros Ásia

3,7

10

Colômbia

3,4

10

Itália

2,9

Fonte: Sistema WITS. Elaboração FGV.
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capacidade de refino da soja no Brasil
passa pelas estratégias das multinacionais que operam nesse setor e, até
o momento, o Brasil não é prioritário. Nesse caso, uma possível brecha
seriam negociações com os traders
chineses que operam no setor agrícola brasileiro. Outra estratégia não
excludente da anterior é promover
investimentos nos produtos de maior
valor adicionado derivados da soja
já citados, como cosméticos, fármacos, carne, entre outros, que teriam
mercado nos países asiáticos e preen-

depender dos investimentos das em-

Como mostram

presas brasileiras. Segundo notícias

os exemplos da

de café na China cresceu 16% en-

Alemanha e do Japão,

mundo o aumento foi de 2%. A ten-

a abundância de recursos

com crescimento elevado à medida

naturais não assegura

país. A tabela 2 mostra a origem

a melhoria do valor
adicionado

no portal da Embrapa, o consumo
tre 2011/12 e 2016/17, enquanto no
dência é que esse consumo continue
que aumenta a renda per capita no
das importações da China do café
não torrado e de produtos da cadeia
de café. O Brasil está entre os três
principais fornecedores de café não

cheriam uma demanda crescente no

torrado, mas com participação igual

mercado mundial em países de alta

ou menor de 0,5% nos dois triênios.

renda, por produtos que não utilizem

Observa-se que alguns países como

matéria-prima de origem animal.

em segmentos do setor. Chamamos

o Vietnã conseguirão galgar maio-

A Austrália é o maior produtor

atenção para a África do Sul onde

res parcelas de mercados dos pro-

de minério de ferro do mundo —

a participação nas importações de

dutos de maior valor adicionado. O

participação de 40% — seguido do

manufaturas siderúrgicas pela Chi-

país não estava entre os dez maiores

Brasil (20%) e da China (15%). A

na passou de 9,4% para 13,1% en-

fornecedores no triênio de 2010-12

tabela 1 mostra a origem das impor-

tre os triênios de 2010-12 e 2015-17.

e passou para a terceira posição em

tações de produtos do complexo de

Esse resultado vem dos investimen-

2015-2017. Novamente chama aten-

minério de ferro pela China. Aus-

tos chineses em plantas siderúrgicas

ção o caso da Alemanha e o Japão

trália seguida do Brasil são os prin-

no país. Novamente a diversificação

que não são produtores de café.

cipais fornecedores de minério de

da pauta de exportações pode ser

Diversificar as exportações das

ferro e semimanufaturas de ferro e

facilitada se negociações abrirem

commodities em direção a produ-

aço. No entanto, quando se analisa

caminho para que a China invista

tos de maior valor adicionado re-

as importações de manufaturas, os

em siderurgias no Brasil. Uma pos-

quer envolver a China nesse debate

primeiros colocados são Japão, Ale-

sibilidade é avaliar se a experiência

através de uma agenda de investi-

manha e África do Sul, sendo que

da Zona de Processamento das Ex-

mentos. Ao mesmo tempo, a pro-

os dois primeiros não estão entre os

portações (ZPE) de Pecém no Ceará

cura por novos nichos de mercado

dez principais produtores de miné-

que abriga uma siderurgia de capi-

para produtos derivados da soja

rio de ferro e a África do Sul ocu-

tal sul-coreana pode interessar aos

e de café requerem prospecção de

pa o quinto lugar (3% da produção

chineses. Diferente dos países afri-

mercados e investimentos em me-

mundial, em 2017). O Brasil está

canos, o Brasil não irá conceder em

lhoria de qualidade. Como mos-

entre os dez principais exportadores

facilitações para a entrada de gran-

tram o exemplo da Alemanha e o

de manufaturas com participação

des contingentes de mão de obra

Japão, a abundância dos recursos

ao redor de 5%. No caso do Japão e

chinesa. Logo, a ZPE é uma possível

naturais não assegura a melhoria

da Alemanha, as vantagens residem

moeda de barganha.

do valor adicionado e, sim, investi-

na produtividade de suas indústrias

Por último, um exemplo voltado

associadas à liderança tecnológica

para o mercado chinês, mas que irá

mentos voltados para a inovação e
melhora da produtividade. 
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AS PESSOAS CERTAS
PODEM LEVAR
SEU TRABALHO PARA
OUTRO NÍVEL.
JUNTO COM
SUAS AMIZADES.

O

CONHEÇA OS CURSOS

Q U E

FA Z

VO C Ê

Q U E R E R

M A I S ?

É MAIS QUE MBA. É FGV.

