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6 Um impulso fiscal é inevitável, melhor que seja
moderado e bem direcionado
A lenta recuperação da economia
brasileira após a profunda recessão
de 2014-2016 exaspera a sociedade
e o sistema político nacional. O
PIB caminha para o terceiro ano
consecutivo de crescimento em
torno de 1% (pode ser abaixo
disto em 2019), e 13 milhões de
trabalhadores estão desempregados. A aprovação de
uma reforma do sistema de aposentadoria e pensões
com robusta economia fiscal é indubitavelmente um
passo fundamental para garantir a volta do crescimento
sustentado à economia brasileira. Contudo, apesar de
necessária, a Nova Previdência não garante sequer uma
melhora vistosa nos principais indicadores econômicos
de curto prazo, segundo a visão dominante entre os
pesquisadores do FGV IBRE.

Entrevista
12 “Podemos melhorar a perspectiva para o
crescimento ainda este ano”
Apesar das atuais previsões para o PIB de 2019 já terem
caído para menos da metade das observadas no início
do ano – e algumas, como a do Banco Central, sequer
alcançarem um dígito –, o secretário Especial da Fazenda,
Waldery Rodrigues, é perseverante na mensagem de que
após a aprovação da Previdência a curva de expectativas
se reverterá para o terreno positivo e, no que restar do
ano, as revisões da atividade serão para cima. Rodrigues
ampara sua confiança na lista de reformas que o Ministério
da Economia ainda está por lançar, cuja confecção atribui
à dinâmica de trabalho no Ministério da Economia. “O
arranjo que acomodou a fusão de ministérios trouxe
horizontalidade no desenho da política econômica”, afirma.

Capa | Crescimento Econômico
28 PIB 2019: ainda tem jeito?
O governo do presidente Jair Bolsonaro completa seu
primeiro semestre com pouco a celebrar. Mesmo com

a perseverança da equipe econômica em trabalhar por
reformas estruturantes do lado da oferta – com a da
Previdência mais perto de se tornar realidade, e a promessa
de outras como a reforma tributária, o enxugamento do
BNDES e a agenda de privatizações – estas não foram
suficientes para aquecer a atividade econômica. Desde o
início do ano, as estimativas para o PIB despencaram da
casa dos 2,5% para até 0,8% – como anunciado pelo Banco
Central no final de junho. E pouco se sabe o que pode
acontecer no segundo semestre.

Gestão Pública
38 Reordenar a casa
O quadro fiscal crítico dos governos brasileiros traz
consigo a urgência de se revisar o modus operandi da
administração pública, que hoje se mostra cara e com
lacunas na qualidade da prestação de serviço. Os números
indicam que essa realidade é ainda mais sensível no nível
estadual, onde as despesas com funcionalismo cresceram à
velocidade mais acelerada do que no âmbito federal. Esse
foi um dos pontos discutidos no seminário “Os desafios
do planejamento estratégico para o desenvolvimento
econômico do Brasil”, promovido pelo governo do Ceará
com apoio do FGV IBRE.

Homenagem
46 Semeador de ideias
Dia 18 de junho o FGV IBRE perdeu o economista Mauro
de Rezende Lopes, membro do Conselho Consultivo da
FGV-RJ e coordenador do Centro de Estudos Agrícolas
do IBRE de 1994 a 2016. Lopes tinha 78 anos e vivia em
Minas Gerais. A trajetória profissional de Lopes perpassa
momentos da história brasileira recente que foram
chave para elevar o setor agrícola nacional à potência
mundial. Sua colaboração mais direta aconteceu
na Comissão de Formação de Preços (CFP), um dos
braços que deram origem à Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab), onde Lopes trabalhou de 1977
a 1993 ocupando, entre outros, os cargos de secretário
geral e diretor.
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Nota do Editor
Apesar das atuais previsões
para o PIB de 2019 já terem
caído para menos da metade
das observadas no início do
ano – e algumas, como a do
Banco Central, sequer alcançarem um dígito –, o secretário Especial da Fazenda, Waldery Rodrigues, é perseverante na mensagem de que após a aprovação da
Previdência a curva de expectativas se reverterá para o
terreno positivo e, no que restar do ano, as revisões da
atividade serão para cima. Rodrigues ampara sua confiança na lista de reformas que o Ministério da Economia ainda está por lançar, cuja confecção atribui à
dinâmica de trabalho no Ministério da Economia. “O
arranjo que acomodou a fusão de ministérios trouxe
horizontalidade no desenho da política econômica”,
defende em entrevista à revista.
Embora todos queiram que o país saia dessa letargia
econômica, a percepção de que, ao aprovar a reforma
da Previdência ingressaríamos num novo ciclo de crescimento, com aumento da confiança e redução da incerteza, o que faria os investimentos retornarem, já não é
vista como a única variável para que isso ocorra.
A lenta recuperação da economia brasileira após a
profunda recessão de 2014-2016 exaspera a socieda-

de e o sistema político nacional. O PIB caminha para
o terceiro ano consecutivo de crescimento em torno
de 1% (pode ser abaixo disto em 2019), e 13 milhões
de trabalhadores estão desempregados. A aprovação
de uma reforma do sistema de aposentadoria e pensões com robusta economia fiscal é indubitavelmente
um passo fundamental para garantir a volta do crescimento sustentado à economia brasileira. Contudo,
apesar de necessária, a Nova Previdência não garante
sequer uma melhora vistosa nos principais indicadores econômicos de curto prazo, segundo a visão dominante entre os pesquisadores do FGV IBRE, mostra a Carta do IBRE.
Se tirarmos uma foto da situação do país, hoje,
veremos uma infinidade de problemas que emperram
qualquer crescimento: produtividade baixa, infraestrutura deficiente, violência, saúde e educação sucateadas,
estados quebrados, crise fiscal aguda, mais de 13 milhões de desempregados, investimentos despencando.
A matéria de capa dessa edição traz um retrato sobre a
difícil situação do país.

Claudio Conceição
claudio.conceicao@fgv.br
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Um impulso fiscal é
inevitável, melhor que
seja moderado e bem
direcionado
Luiz Guilherme Schymura
Pesquisador do FGV IBRE e doutor em Economia pela FGV EPGE

A lenta recuperação da economia

cansada, pois já vem sofrendo as con-

brasileira após a profunda recessão

sequências do péssimo desempenho

de 2014-2016 exaspera a sociedade

econômico há alguns anos. Nesse

e o sistema político nacional. O PIB

contexto, a discussão sobre a conve-

caminha para o terceiro ano con-

niência de outras medidas para reani-

secutivo de crescimento em torno

mar a economia e, principalmente, o

de 1% (pode ser abaixo disto em

mercado de trabalho entra em pauta.

2019), e 13 milhões de trabalhado-

O debate recai na escolha do meio

res estão desempregados.

mais eficaz e justo de fazê-lo.

A aprovação de uma reforma do

A economia política torna esse

fiscal é abordada em artigo de 2012

sistema de aposentadoria e pensões

debate premente. A impaciência da

de Lawrence Summers e Brad De-

com robusta economia fiscal é indu-

população e, por consequência, do

Long (“Fiscal policy in a depressed

bitavelmente um passo fundamental

sistema político com a paralisia eco-

economy”, Brooking Paper on Eco-

para garantir a volta do crescimen-

nômica e o alto desemprego cresce.

nomic Activity, Spring).

to sustentado à economia brasilei-

Se o Executivo não se mexer, é pro-

Como explica Samuel Pessôa, pes-

ra. Contudo, apesar de necessária, a

vável que supostos estímulos, menos

quisador do FGV IBRE, que avaliou

Nova Previdência não garante sequer

refletidos e coordenados, venham a

a situação brasileira à luz do traba-

uma melhora vistosa nos principais

ser ativados pelo Legislativo – com

lho de Summers e DeLong, a taxa de

indicadores econômicos de curto pra-

os resultados já conhecidos de agra-

crescimento da dívida pública (como

zo, segundo a visão dominante entre

vamento da crise fiscal e de piora

proporção do PIB) é função, além do

os pesquisadores do FGV IBRE.

alocativa da economia. Com base

déficit oriundo do excesso de gastos

Existe a percepção que mesmo o

nesse cenário, esta Carta investiga

ao longo do período, da diferença

previsto ciclo de novas reduções da

em que medida um estímulo fiscal

entre a taxa de juros real incidente

Selic não será suficiente para tirar

pode trazer resultados positivos para

sobre a dívida e a taxa de crescimen-

a economia brasileira do marasmo

o crescimento e a empregabilidade.

to da economia. Na dinâmica econô-

em um período de tempo tido como

Uma avaliação fundamentada so-

mica, por seu turno, um aumento de

aceitável. Afinal, a população está

bre a conveniência da proatividade

gastos gera impulso fiscal, estimula a
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atividade e, consequentemente, con-

Atribuindo valores que conside-

cisa, seria preciso ter uma noção mais

tribui para aumentar a arrecadação.

ra razoáveis ao multiplicador fiscal,

concreta da histerese no mercado de

Seja por aumentar o denominador

arbitrando um nível de histerese

trabalho nacional, e não há trabalhos

da relação dívida/PIB, seja pelo au-

no Brasil, e considerando a alíquo-

sobre isto. Ele imagina que a histere-

mento da arrecadação, a ampliação

ta média de imposto da economia

se brasileira seja muito menor que a

do gasto público também causa efei-

nacional, Pessôa conclui que um

americana, pela alta rotatividade do

tos que em tese podem neutralizar

impulso fiscal no contexto da eco-

mercado de trabalho nacional e pelo

– parcial ou totalmente – o impacto

nomia brasileira neutraliza (ou até

nível médio muito inferior de qualifi-

altista no endividamento.

reduz) a dívida pública (como por-

cação dos nossos trabalhadores. Pes-

centual do PIB) quando “r-g” for

sôa arbitrou uma histerese dez vezes

igual ou menor a 2%.

inferior à americana no seu cálculo,

Mas há ainda outro fator, a
chamada “histerese”, considerado
no estudo de Summers e DeLong.

Como a taxa de juros real de lon-

Trata-se da perda permanente de

go prazo vem caindo velozmente na

mas ratifica que isto não teve por base
qualquer dado ou conta específicos.

produto potencial provocada pelo

Feita essa forte ressalva, o pes-

desemprego de longo prazo – típico

quisador aponta que não é impossí-

de períodos muito prolongados de
alta taxa de desocupação – que inabilita potenciais trabalhadores para
o mercado de trabalho. Um impulso
fiscal, ao contribuir para acelerar a
economia e reduzir o desemprego,
pode também atuar no sentido de diminuir a histerese, o que impactará
positivamente o PIB e a arrecadação
no longo prazo.
De maneira simplificada, pode-se
dizer que um impulso fiscal produz
dois efeitos na relação dívida/PIB.
Um direto, pois é aumento de dívida

Segundo os economistas
do FGV IBRE, a aprovação
da reforma da Previdência

vel que o Brasil esteja próximo das
condições em que o estímulo fiscal
possa até contribuir para melhorar
a relação dívida/PIB (ou no mínimo
ser neutro em relação a ela).
Diante desses fatos, Pessôa vê a

não é suficiente para

conduta de política econômica mais

garantir a rápida retomada

vai nem a um extremo nem a outro.

do crescimento da

a economia decolar apenas pelas me-

economia brasileira

da Selic arrisca a provocar pressões

razoável como aquela que não vão
Ficar de braços cruzados esperando
didas pelo lado da oferta e a redução
por pacotes de estímulo mal conce-

na “veia”. Um segundo indireto, via

bidos e contraproducentes. O custo

aumento da arrecadação e do PIB (o

dessa opção fica ainda maior quan-

denominador) e redução da histerese.

economia nacional (está por volta de

do são observadas as condições,

Colocando todas essas variáveis

3,5%), mesmo com um PIB crescendo

mencionadas no texto de Summers e

numa equação, Summers e DeLong

muito lentamente, o pesquisador do

DeLong – que não é impossível que o

apontam sob que condições há pre-

IBRE considera que já se está em um

Brasil até preencha, ou que delas es-

dominância do efeito indireto sobre

terreno no qual é (no mínimo) razoável

teja próximo –, em que não há nada

o direto. Isto, por sua vez, depende

nutrir a dúvida sobre se um aumento

a perder com um impulso fiscal.

naturalmente da taxa de crescimen-

de gasto no atual contexto vai de fato

to da relação dívida/PIB, que é dada

piorar a relação dívida/PIB.

Por outro lado, crer cegamente que
a política fiscal possa ser usada como

pela expressão matemática “r-g”,

Pessôa frisa que sua observação se

“um moto-perpétuo” na atual situa-

onde “r” é a taxa de juros real que

dá em um contexto bastante vago e

ção é igualmente arriscado, inclusive

incide sobre a dívida e “g” é a taxa

extremamente incerto. Para investi-

porque – como já enfatizado – não

de crescimento da economia.

gar a questão de forma menos impre-

existe nenhuma certeza de que já esJ u l h o 2 019 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 7
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tejamos no intervalo de “r-g” em que
esta hipótese se torna concebível.

Mas uma sugestão que chamou
particularmente a atenção no deba-

Assim, um meio termo-sensato se-

te no IBRE foi feita pelo pesquisador

ria o de tentar um impulso fiscal mo-

associado Nelson Barbosa: um pro-

derado e pontual após a aprovação da

grama de conclusão de obras públi-

reforma da Previdência. Esse impulso

cas paralisadas e de reparo de capital

não deve destoar da política mais am-

público deteriorado pela falta de um

pla de ajuste estrutural das contas pú-

nível mínimo de investimento – “algo

blicas no qual o país está empenhado.

na linha de não deixar pontes, túneis

Neste ponto, surge a segunda

e encostas desabarem, investimento

grande pergunta. Como deveria ser

pelo menos na manutenção da infra-

o estímulo fiscal promovido pela

estrutura existente”, ele exemplificou.

equipe econômica do Executivo, em

Barbosa pensa em um programa
de R$ 35 bilhões, ou 0,5% do PIB.
Ele nota que um impulso fiscal via

Pessôa avalia que esperar a

investimento tem a vantagem de não
pressionar a regra de ouro (exatamen-

economia decolar apenas

te por se tratar de investimento) nem

pelas medidas pelo lado da

alguma folga. Os investimentos tam-

oferta e a redução da Selic

entre os diversos tipos de gasto públi-

pode provocar pressões por

todo, não sendo regressivos, como a

pacotes de estímulo fiscal

Renda, ou capturados por grupos de

mal concebidos

ções e subsídios – para citar algumas

o teto de gastos, que este ano tem
bém têm o maior multiplicador fiscal
co e beneficiam a sociedade como um
atualização da tabela de Imposto de
pressão, como costumam ser as isen“ideias” de estímulo fiscal que corriqueiramente circulam.
Mas Barbosa ressalta que há algu-
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antecipação às medidas mais desor-

mas barreiras à sua proposta. A pri-

denadas e, por isto, menos eficazes

meira, para ele, é ideológica. Há uma

por parte da classe política?

corrente de pensamento, aparente-

Nas discussões internas do IBRE,

mente próxima às crenças da atual

Pessôa considerou a possibilidade de

equipe econômica, que não vê lugar

uma reativação forte do programa

para medidas de estímulo via deman-

Minha Casa Minha Vida (MCMV),

da (para além da política monetária).

que estimularia a construção civil, um

Esse grupo de economistas conside-

dos setores de pior desempenho desde

ra que os principais freios atuais da

o início da recessão de 2014-16, e que

economia estão na confiança, liga-

vem afetando negativamente a reduzi-

da à situação fiscal e dependente da

da taxa de investimento nacional.

aprovação da reforma da Previdência

CARTA DO IBRE

como condição necessária, mas não

é trivial do ponto de vista político.

suficiente; e em uma vasta coleção

De qualquer forma, o pesquisador

de entraves pelo lado da oferta, a se-

compõe um grupo de economistas

rem paulatinamente enfrentados com

do FGV IBRE – composto também

reforma tributária, melhorias de go-

por Samuel Pessôa, Manoel Pires e

vernança pública e ambiente de negó-

Bráulio Borges – que, em função das

cios, agenda microeconômica etc.

condições da economia e da políti-

Barbosa argumenta que, mesmo

ca, defende a conveniência de algum

que esse obstáculo ideológico seja

tipo de medida de natureza fiscal,

superado, há o problema adicional

naturalmente moderada e bem dire-

do aval do Congresso Nacional para

cionada. Na visão desse grupo, esta

que a meta de resultado primário

deveria ser mais uma ferramenta do

seja trocada. Novamente, o pesqui-

arsenal para tirar o Brasil de um de

1

sador do IBRE nota que haverá argumentos contra essa possibilidade, no
sentido de que uma flexibilização da

Como medida de

meta de resultado primário teria um
efeito negativo na confiança maior

estímulo fiscal, Nelson

do que qualquer impacto positivo
pelo lado da demanda (Barbosa não

Barbosa sugere um

concorda com esta ideia).
Finalmente, supondo-se que a
questão ideológica fosse contornada
e que o Congresso concordasse em
mexer na meta de primário, ainda

programa de conclusão de
obras públicas paralisadas
e de reparo de capital

haveria um terceiro obstáculo, na
visão de Barbosa: a enorme dificul-

público deteriorado

dade atual do governo de gerir obras
e tocar investimentos, diante da paralisia decisória causada pela Operação Lava Jato e outras operações
judiciais e fiscalizatórias contra a

seus piores momentos históricos em

corrupção. Segundo o pesquisador,

termos de atividade econômica e

essa ofensiva, apesar da causa nobre

mercado de trabalho.

e dos muitos avanços obtidos, semeia
o temor e a inação na máquina pública, pelos exageros e pelo caráter
por vezes indiscriminado e injusto de
muitas das denúncias e acusações.
Barbosa, portanto, faz questão
de deixar claro que a sua proposição, embora faça sentido do ponto de vista econômico e social, não

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.
O ministro Paulo Guedes já deu sinais de concordar com alguns tipos de estímulo.
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Caminhando sem
presidencialismo de
coalização
Samuel Pessôa
Pesquisador associado do FGV IBRE

Na coluna Ponto de Vista de agosto
de 2018, apostamos que o governo a
ser eleito conseguiria tocar o ajuste
fiscal e que, como primeira medida,
aprovaria a reforma da Previdência.
Todos os sinais são de que a reforma da Previdência será aprovada na
Câmara até o recesso parlamentar a
partir de 18 de julho ou em agosto
no mais tardar. Não há previsões de
que o Senado Federal crie dificuldades adicionais.
Ou seja, parece que a coluna está
bem nas suas apostas. No entanto,
em um jogo de sinuca cantado (em
que tem que se anunciar antes qual
bola em que caçapa se pretende colocar) não ficaríamos com louros. O
que escrevemos não está ocorrendo.
A aprovação da reforma tem andado
por caminhos muito diversos daqueles previstos pela coluna.
A coluna fez o argumento padrão
da ciência política brasileira. Vale relembrar. No Brasil, o presidente da
República e seu partido político são
responsabilizados pela população
pelo desempenho da economia. Os
deputados são responsabilizados pela
sua capacidade de tocar agendas lo1 0 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | J u l h o 2 019

cais ligadas as suas bases eleitorais –
em particular, a capacidade de liberar
recursos para obras ligadas às emendas parlamentares no orçamento e
agendas de nicho, como temas relacionados a minorias, grupos organizados empresariais, corporações etc.
Reconhecendo que o presidente
da República no Brasil tem instrumentos para tocar sua agenda legislativa, o sistema político brasileiro
adquire alguma funcionalidade.
Bolsonaro, por ser ideologicamente
próximo à ideologia média do Congresso Nacional, está em posição ainda mais positiva. Pode organizar uma
ampla coalizão, homogênea ideologicamente e próxima à ideologia média
do Congresso. Ao compartilhar poder, cria as condições para uma rápida
aprovação do ajuste fiscal. Coloca a
economia para crescer e cria as condições para reeleger a si e a sua base no
Congresso em 2022. Todos sabem que
o jogo funciona assim. O jogo será jogado assim. Essa era a aposta.
Faltou combinar com Bolsonaro.
E foi aqui que erramos. O ajuste fiscal está caminhando, mas por caminhos bem diversos.

Ao longo da campanha eleitoral,
Bolsonaro demonizou a política.
Como escrevemos na coluna da Folha de São Paulo, publicada em 3 de
março último:
Tanto o compartilhamento
de poder, fruto da construção
de uma coalizão sustentada em
um programa comum, quanto a
liberação de emendas são instrumentos legítimos e legais. Tratase de política.
Outra ação muito diferente é
a corrupção. Muitas vezes é difícil diferenciar. Há muito compartilhamento de poder que não
tem por base um projeto comum,
e se trata simplesmente de abrir
espaço para que grupos políticos
desviem dinheiro público.
É aí que temos enorme problema.
Apesar de ser difícil separar o joio
do trigo, há joio e há trigo, e sem trigo a política não anda.
Ao demonizar toda a ação política sem distinção, fica difícil construir
um caminho para os parlamentares
que desejam acompanhar o governo.

PONTO DE VISTA

Assim, Bolsonaro se recusa a operar nosso sistema político segundo
os caminhos normais.
Bolsonaro enviou ao Congresso o
projeto de emenda constitucional do
ministro da Economia, Paulo Guedes. Disse: “Eu fiz a minha parte. O
Congresso que faça a dele”. E arrematou: “Não quero jogar dominó
com os ex-presidentes na prisão”.
Tudo bem claro.
Não obstante, aparentemente a reforma mais difícil – a previdenciária
– deve ser aprovada. O que ocorreu?
A profundidade da crise e a forte renovação ocorrida no Congresso
ano passado deixaram os parlamentares com medo. Com exceção dos
congressistas ligados ao grupo político liderado pelo Partido dos Trabalhadores, todos os outros estão com
medo. Com medo da recessão. Com
medo do desemprego. Com medo do
desempenho ruim da economia.
Ou seja, de alguma maneira Bolsonaro consegue responsabilizar o
Congresso pelo desempenho da macroeconomia. Os deputados sentem
que, se não aprovarem a reforma da
Previdência e se a economia não se
recuperar de forma menos lenta e
com redução do desemprego, o Congresso será responsabilizado.
Difícil entender como que se deu
essa transferência de responsabilidade, incomum em nosso presidencialismo de coalizão. Aparentemente as
redes sociais conseguem – ao menos
para parcela do eleitorado, aquela
mais ligada ao presidente eleito – fazer essa transferência.
É possível também que certo desprendimento do presidente tenha ajudado. O presidente pagou para ver.
Quer ser reeleito. Até já falou disso.
Mas se o preço da reeleição é ope-

rar nosso presidencialismo na chave
convencional, abre mão da reeleição.
Esse desprendimento pode ajudar na
transferência de responsabilidade.
Difícil saber. Ciência política não
é a especialidade da coluna e atualmente nem mesmo os cientistas políticos têm ajudado muito.
Mas e o dia seguinte à aprovação
da Previdência? O que virá?
O presidente aparentemente tem
suas pautas. Como escrevemos na
Ponto de Vista de novembro de
2018, elas são:
Reforço do direito de propriedade, com a criminalização
das invasões – seja de imóveis
urbanos ou propriedade rural –
empregadas como mecanismo de
pressão contra nossas desigualdades históricas.
Redução do gasto público com
as organizações não governamentais e, penso eu, corte em benefícios da Lei Rouanet. Provavelmente cobrança de mensalidade
para universidades públicas de
quem pode pagar.
Recrudescimento das penas
para crimes, redução da maioridade penal, maior liberalidade
no porte de armas e elevação
das garantias de proteção à atuação das polícias no engajamento com criminosos.
Total reforço à Lava Jato.
Possivelmente serão retomadas
as Dez Medidas Contra a Corrupção do Ministério Público.
O presidente não tem sido bemsucedido em tocar essas pautas. Se
diz rainha da Inglaterra. Parece ser
de fato.
De qualquer forma, como tem
dito o filósofo Marcus Nobre, parece que o método do presidente e

desse grupo político é não descer
do palanque. Para que a cadeira da
Presidência da República arrume o
presidente, é necessário sentar nela.
Bolsonaro ainda não sentou.
Esse método é suficiente para manter seu eleitorado, 1/3 do total, possivelmente, junto ao governo. Também
é suficiente para manter acesa a oposição. O resultado é a manutenção do
esvaziamento do centro da política.
O jogo da economia e da sua recuperação e de como os ônus e bônus
serão compartilhados entre o Congresso e a Presidência não está claro.
O presidente da Câmara sinaliza
com uma agenda positiva. O item mais
importante da agenda é a reforma tributária, projeto do deputado Baleia
Rossi, que, se aprovado, tem potencial
de elevar muito a taxa de crescimento
da economia brasileira. A maturação
dessa reforma é relativamente longa.
Mas e o curto prazo? Sabemos
pouco. Sabemos que a reforma da
Previdência é um primeiro passo.
Pode ajudar a elevar um pouco o
ritmo da economia. Talvez do atual
1% ao ano para algo em torno de
2%. Isso será suficiente para manter
a política calma mais três anos até o
próximo processo eleitoral?
Por outro lado, parece que, se o
Congresso trabalhar e colocar a economia a crescer em ritmo um pouco
maior do que o atual 1%, é possível que estejam dadas as condições
de reeleição do presidente. Ele fica
na sua guerra cultural e o país fica
andando de lado, ou até um pouquinho que seja para a frente.
Sabemos que haverá eleições em
2022. Sabemos que a reforma da
Previdência será aprovada em algum
momento do segundo semestre. Não
sabemos o caminho até 2022.
J u l h o 2 019 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 11
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“Podemos melhorar
a perspectiva para
o crescimento ainda
este ano”
Waldery Rodrigues
Secretário Especial da Fazenda

Solange Monteiro, de Brasília
Apesar das atuais previsões para o PIB de 2019 já terem caído para menos da metade das observadas no início do ano
– e algumas, como a do Banco Central, sequer alcançarem um dígito –, o secretário Especial da Fazenda, Waldery Rodrigues, é perseverante na mensagem de que após a aprovação da Previdência a curva de expectativas se reverterá para
o terreno positivo e, no que restar do ano, as revisões da atividade serão para cima. Rodrigues ampara sua confiança na
lista de reformas que o Ministério da Economia ainda está por lançar, cuja confecção atribui à dinâmica de trabalho no
Ministério da Economia. “O arranjo que acomodou a fusão de ministérios trouxe horizontalidade no desenho da política
econômica”, afirma. Ao que se soma uma escalação de economistas que se conhecem de longa data. Rodrigues, o secretário do Tesouro Mansueto Almeida, e o secretário Especial de Política Econômica Adolfo Sachsida (ambos entrevistados
na edição de junho) são concursados do Ipea de 1996, 97 e 98, respectivamente. No caso de Almeida, Rodrigues também
já mantinha contato estreito quando este participou da Secretaria de Política Econômica do governo FHC. E foi professor
do secretário especial adjunto de Fazenda, Esteves Colnago. “Brasília é uma cidade de muros baixos”, define. “Conhecemos
nossa capacidade de resposta, e confiamos em nossa qualidade técnica e ética”, garante.
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Conjuntura Econômica — As estimativas de mercado para o PIB têm
sido continuamente revisadas para
baixo mesmo com perspectivas positivas para aprovação de uma reforma da Previdência. Onde emperramos para engatar a retomada?
Quando o governo assumiu, no início deste ano, a estimativa de crescimento era de 2,5%, chegando mesmo a 3%. No primeiro relatório de
avaliação bimestral de receitas e despesas, trabalhamos com 2,7%. Qual
era a base dessas expectativas? Em
grande medida esteve ligada a um
governo novo, com apoio da maioria
da população. E com uma equipe direcionada a montar uma democracia
liberal, acreditando nos mecanismos
do setor privado, priorizando a eficiência alocativa, o debate não ideológico, que implique ações visando
à redução do Estado e do crédito
direcionado, e à abertura comercial.
Essa agenda formada por decisores –
em particular o ministro Paulo Guedes – críveis, com larga experiência
e determinação de levá-las à frente,
embasadas pelo presidente da República, foi que criou as condições para
expectativas tão fortes.
Não houve erro per se, mas um
ajuste de expectativas.
Isso significa que, apesar das expectativas, a realidade macroeconômica não permite uma recuperação do
PIB em 2019?
Aprovada a reforma da Previdência,
entendemos que as estimativas para o
PIB também vão se refletir nas avaliações de mercado. A PEC 06 traz um
patamar completamente novo para as
finanças públicas. Há menos de nove
meses não havia perspectiva de aprovação de uma reforma que implicasse

economia de R$ 800 bi em dez anos,
e hoje temos a discussão efetiva de ter
no mínimo R$ 1 trilhão, apontado
pelo ministro Paulo Guedes. Em aprovada a reforma, nossos modelos indicam uma agregação de no mínimo 0,5
ponto percentual ao PIB potencial por
ano, levando em conta uma reforma
que gere economia de R$ 1,1 trilhão.
É claro que já estamos na metade
do ano, com estimativa de mercado
para o PIB em 0,87% (Focus de 24/6).
Mas se olharmos para outros indicadores, como o déficit primário para

Sim. No dia 22 de julho apresentaremos o terceiro relatório do ano, e
a grande probabilidade é de revisão
da estimativa de crescimento para
baixo. Isso implica que a previsão
de receita para 2019 também deve
cair. Temos uma reserva orçamentária que já foi de R$ 5,5 bilhões, hoje
está em R$ 1,5 bilhão, insuficiente
para cobrir demandas de descontingenciamento ou recuperação de
limite orçamentário para os ministérios. Mas, na próxima revisão em
setembro, com a Nova Previdência,
devemos reverter a expectativa de
crescimento para cima.

Diferentemente de outros

Até agora o governo tem se concentrado em medidas corretivas de longo prazo, focando atacar problemas
do lado da oferta. Frente à lentidão
da retomada, entretanto, não seria
necessário lançar mão de alguma
política de estímulo fiscal de curto
prazo, como o investimento público
em obras de infraestrutura que estão paradas?
Em princípio, não. Olhando a composição do PIB pelo lado da demanda
– consumo das famílias, gasto governamental, investimento, exportação/
importação – o elemento “G” (gasto
governamental) é, no nosso diagnóstico, o grande elemento que trouxe
as crises que vivemos nestas últimas
três décadas, devido a seu crescimento forte e contínuo.
Diferentemente de governos passados, não entendemos que, com o
grau de eficiência alocativa que temos
hoje, um aumento do gasto governamental seja a solução. Buscaremos
reduzi-lo, aumentar a produtividade
e atacar pelo lado da oferta.
Exemplo disso foi o recente lançamento do novo mercado de gás. Estru-

governos, não entendemos
que, com o grau de
eficiência alocativa que
temos hoje, um aumento
do gasto público
seja a solução

2019, ele está em R$ 106 bilhões, enquanto a meta para o governo central
é de R$ 139 bi. Então o mercado ainda acredita que, do ponto de vista estrutural, conseguiremos uma melhor
estimativa para o primário, sem contar cessão onerosa e outras medidas.
Mas a tendência, na próxima revisão
bimestral, é de que o governo também revise o PIB para baixo, correto?
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turalmente, o que ele faz é reduzir o
custo de um dos principais insumos da
produção industrial. Nossas estimativas mais conservadoras são de que, se
o preço do gás cair em torno de 40%,
o PIB da indústria deve aumentar entre 8% e 10%. É uma reindustrialização do Brasil da forma correta. Nada
de pensar em substituição de importações, nada de pensar em escolher campeões nacionais a priori, ou de forma
ad hoc, ou de forma não republicana.
Queremos reindustrializar o país pelo
sentido correto, pelo lado da oferta.
Veja, hoje o gasto governamental,
despesa primária da União, é da ordem de 19,55% do PIB – dos quais
8,6% se referem ao gasto com Previdência, daí a importância da PEC 06.
Nossa intenção é chegar a uma redução da despesa total em torno de 3% a
5% como percentual do PIB, ao longo
dos próximos quatro anos. Somente o
atendimento ao teto dos gastos – somos efetivamente defensores da Emenda Constitucional 95 – já implica uma
redução de 0,5% do PIB ao ano. Seria
uma queda da ordem de 2% do PIB.
Nunca tivemos uma redução no gasto público da União dessa magnitude.
Mas é suficiente? Não. Precisamos reduzir ainda mais e aumentar também
a receita, mas, insisto, pelo canal da
oferta: com aumento de produtividade e crescimento do PIB.
Para este ano, a estimativa para o
investimento calculada pelo FGV
IBRE é de expansão de 1% (descontado o efeito da importação de plataformas de petróleo no passado),
abaixo da de 2018. Como acelerar
sua reativação?
Sob a perspectiva do investimento público, claramente temos níveis baixos.
O dado de 2018 foi o menor da sé14 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | J u l h o 2 019

rie histórica. Investimento é parte da
despesa discricionária, para a qual este
ano temos R$ 96 bilhões (redução de
R$ 30 bi após o contingenciamento de
março). Ainda que em setembro e novembro haja reversão do quadro e se
abra espaço para investimento público
– incluindo infraestrutura econômica,
sobre a qual o trabalho do ministro
Tarcísio (Gomes de Freitas) tem sido
exemplar –, o tempo será curto. Isso
realmente pode levar o investimento
em 2019 a níveis baixos – não necessariamente menores do que em 2018.

O investimento privado
no Brasil, que é muito
baixo, é relativamente
fácil de ser incentivado.
As distorções são tantas
que, ao desfazê-las, o
investimento chegará

Do ponto de vista do investimento
privado, temos uma série de ações que
vêm sendo aprovadas ou encaminhadas que podem ser fortemente incentivadoras. O total do estoque de crédito
hoje é em torno de 47% do PIB, mais
ou menos metade público e metade
privado. É preciso aumentá-lo e reduzir a participação dos bancos públicos.
Para a infraestrutura, várias medidas
estão prontas, aguardando a aprova-

ção da PEC 06 na Câmara, para serem
enviadas ao Congresso ou efetivadas
por decreto. Até o momento, divulgamos alguns planos para as debêntures
de infraestrutura, que hoje respondem
por algo em torno de R$ 30 bilhões,
fortemente concentrados em energia.
Esse segmento precisa ser estimulado, atraindo perfis de investidor mais
adequados, como fundos de pensão
e investidores institucionais que hoje
não participam, pois hoje esses papéis
estão mais desenhados para pessoa
física. Mesmo assim, nos últimos 12
meses registramos recordes em termos
de oferta de debêntures incentivadas
ligadas à infraestrutura, e entendemos
que é um sinal de que o investimento
privado no Brasil, que é muito baixo, é
relativamente fácil de ser incentivado.
De novo: as distorções são tantas que,
ao desfazê-las, o investimento chegará
de forma substancial. Lembrando que
há um estoque trilionário de investimento estrangeiro aguardando que tenhamos indicações de reformas estruturais como da Previdência, tributária,
de mercado de capitais, de segurança
jurídica, para aportar aqui.
Quais são as demais ações planejadas pelo ministério?
São 17 medidas, focadas em três
áreas: financiamento em infraestrutura, como já mencionado, mercado
segurador e ressegurador, e o de dívida pública.
No caso da infraestrutura, ainda
vale citar o incentivo através de withholding tax, ou seja, por equiparação
para investidores estrangeiros não residentes que passem a deter debêntures incentivadas em suas carteiras. No
caso do mercado segurador, há a iniciativa de se criar uma espécie de Simples para micro e pequenas empresas
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de seguros, que facilite a abertura de
empresas e o atendimento aos requisitos regulatórios. Quanto à gestão da
dívida pública, quando a gente observa o mercado de capitais, temos sempre um custo de oportunidade a ser
analisado que é o do título público,
que por seu alto retorno e segurança
pode apresentar um desincentivo. Então é necessário que a gente repense o
mercado de dívida e crie medidas de
incentivo à captação desse recurso.
Poderia dar exemplos?
Estamos tratando desse tema com
mais cuidado, porque é um mercado
grande, trilionário, e qualquer má
calibração pode implicar um efeito
reverso ao que desejamos.
Existe a percepção de que no Brasil
temos a cultura de dependência do
gasto e do crédito públicos. Nesse
sentido, o ritmo proposto para devolução de recursos pelo BNDES ao
Tesouro, somado à intenção de corte
de receita (a proposta de cesse de
repasses do FAT ao banco contida na
reforma da Previdência foi retirada
do relatório final) não é arriscado?
O pedido de devolução de R$ 126 bilhões é uma perna do crowding in que
se busca, de redução do crédito direcionado. Esse valor se fragmenta em
duas partes: R$ 26 bi eram um acerto
do ano passado, pela redução na maturidade da dívida. Trata-se de empréstimos ao BNDES que tinham contratos
com duração até 2060 e foram antecipados para até 2040. Desses, já foram
devolvidos R$ 9,9 bilhões. Os outros
R$ 100 bi desse ofício foram colocados como um volume financeiro que o
BNDES consegue devolver atendendo
seus critérios de liquidez, solvência e
governança – quer seja pelos ativos

que já tem, pelos ativos que pode vender, ou pelos retornos de empréstimo
que ele fez e está recebendo. E por que
é interessante devolver à União? Primeiro porque esse empréstimo foi feito
a taxas subsidiadas. Segundo, porque
essa antecipação nos permite quitar
parte de nossa dívida – a dívida bruta
está em torno de R$ 5,3 trilhões, ou
78,5% do PIB – o que implica redução
de juros. Pedimos R$ 100 bi, mas a
intenção é de que o BNDES devolva
R$ 270,9 bilhões em quatro anos. É
possível? Acreditamos que sim. Vai ser

À medida que o mercado
de capitais se desenvolver,
será menor a necessidade
de um banco. E não
entendemos que a “FAT
dependência” do BNDES
seja um bom formato

implementado? É possível que sim, se
as condições de solvência, liquidez e
governança do banco forem atendidas. Se esse valor todo for devolvido,
resultará em uma redução do subsídio
em torno de R$ 30 bilhões.
Para o ministério, qual nível de desembolsos ideal para o BNDES?
No ano passado, foi da ordem de
R$ 69 bilhões, mas em anos anteriores

chegou a mais de R$ 240 bi. Não é esse
o perfil que achamos adequado para
o BNDES. Entendemos que mesmo
R$ 69 bilhões já seja alto. Consideramos que um banco de desenvolvimento deve buscar um perfil muito
mais próximo ao de um banco de investimento. Ele deve ter sua carteira
associada ao financiamento da infraestrutura, ao apoio e/ou financiamento a estados ou municípios, e como
modelador de privatizações. O banco
tem condições de atender esses nichos
com menos recursos. À medida que
o mercado de capitais se desenvolver,
também será menor a necessidade de
se ter um banco de desenvolvimento
atuando ou fazendo crowding out do
investimento privado. Ademais, não
entendemos que a “FAT dependência
do BNDES” seja um bom formato.
Mas a questão do BNDES não é a
única. Com relação aos bancos públicos, temos ao menos quatro temáticas.
Aqui destaco a vantagem de agora termos os cinco bancos públicos associados à Economia (BB, Caixa, BNB, Basa
e BNDES – sendo que o BNDES estava antes no Planejamento), o que nos
permite um melhor trabalho de coordenação. Essas cinco instituições têm,
em termos de instrumentos híbridos,
os chamados Instrumentos Elegíveis
a Capital Próprio (IECP), que somam
R$ 86 bilhões. Entendemos que parte
substancial desse valor pode retornar
para a União – de novo, atendendo a
critérios de solvência e liquidez. Outra
temática se refere à alienação de ativos. Alguns desses bancos têm fortíssima posição em companhias como
Petrobras, Vale, então nossa intenção
é analisar isso de maneira coordenada. E um último tema, não menos importante, é a exposição desses bancos
a empresas que estão em recuperação
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judicial. O caso mais recente, da Odebrecht, é emblemático por ser a maior
recuperação judicial do mundo, envolvendo R$ 99,8 bilhões. É uma análise
que acontece de maneira coordenada,
porque entendemos que precisamos
reformatar o crédito no país.
O que esperar da reforma do FGTS
que o ministério irá apresentar?
O que posso dizer é que um fundo
que tenha como total de ativos de
R$ 476 bilhões é impactante e requer
muita atenção. Na verdade, estamos
estudando os 280 fundos hoje existentes, o que inclui o FGTS, o FAT,
o FCVS (Fundo de Compensação de
Variações Salariais). Pretendemos dar
uma medida mais global para eles,
mas certamente o FGTS tem tido um
tratamento específico, célere, que será
anunciado quando o ministro Guedes
considerar conveniente.
Quanto ao apoio federal aos estados,
como garantir a efetividade que não
houve em experiências anteriores?
Em realidade estamos falando de três
medidas (além do Regime de Recuperação Fiscal, para os mais endividados). A primeira, de curtíssimo prazo,
é a partilha do bônus de assinatura
dos excedentes da cessão onerosa. A
segunda, de 2019 a 2022, é o Plano
de Equilíbrio Fiscal (PEF), ou Plano
Mansueto, que contempla uma ajuda
aos estados que queiram se autoajudar, façam seu ajuste fiscal pelo lado
da receita ou da despesa. Se me permite um complemento, como o secretário Mansueto Almeida já mencionou,
este plano pode ser potencializado em
várias medidas. O limite dado hoje a
empréstimos com garantia da União
é determinado pelo Conselho Monetário Nacional, cujos votos agora são
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dados pelo ministro da Economia,
pelo presidente do BC e pelo secretário Especial de Fazenda (antes eram
dos ministérios da Fazenda e Planejamento e do BC). Se entendermos que
em alguns desses anos o esforço fiscal
dos estados em atendimento aos oito
critérios do PEF for muito forte, aumentaremos o limite do volume do total de crédito que pode ser concedido
com garantia da União (de R$ 10 bilhões por ano). Faremos a calibragem
de acordo com quão crível e efetivo
são os esforços fiscais dos estados.

O PPA 2020-23 já terá
uma concepção diferente.
Será menos uma peça
fictícia e mais de execução
orçamentária, muito
colada com as LDOs de
2020 e sequenciais

A terceira medida de apoio é uma
ação que temporariamente estamos
chamando de Plano de Fortalecimento
dos Estados e Municípios (PFE), focado numa mudança do Fundo Social.
Ele terá início em 2020, seguindo até
2054, contemplando 35 anos, período
similar ao que hoje é usado para os
regimes de partilha. O Fundo Social
hoje recebe receitas da exploração do
petróleo – basicamente royalties – e se

destina exclusivamente à União para
sete áreas, entre as quais educação e
saúde. Nossa intenção é abrir gradualmente parte dos recursos e destinálas a estados e municípios. Sob quais
critérios? Aí damos um passo atrás
olhamos as pendências judiciais que
há no STF. Precisamos discutir a resolução do caso da Lei Kandir e do FEX
(Fundo de Auxílio Financeiro para
Fomento das Exportações). Nossa
intenção, nesse horizonte 2020-2054,
é substituir essas transferências – embora, para a União, as obrigações da
Lei Kandir já cessaram em 2001. Mas
manteríamos essa transferência e colocaríamos um adicional, valor que
está em discussão com o Congresso
e os governadores, embasado em solidez fiscal e critérios de desempenho
relativos a educação básica, redução
da mortalidade infantil, observando o
nível vigente e a variação. E também
pensamos, originalmente, no atendimento a um quadro regulatório no
mercado de gás que permita um mercado concorrencial nos 20 dos 27 estados/DF em que há monopólio estatal. Melhorias no saneamento básico
também estão em análise. É um plano
estrutural, porque permite que você
melhore o federalismo fiscal, atrelando algum controle ou fiscalidade a
essa transferência.
Sobre os municípios, nossa intenção é ter um tratamento simétrico,
para que estes tenham uma maior
participação no federalismo fiscal.
Não à toa o ministro Guedes tem
comentado que temos uma proposta de emenda constitucional que reformula o pacto federativo – muito
provavelmente será uma iniciativa
do Senado Federal, com suporte do
Poder Executivo –, trazendo novos
regramentos para as relações federa-
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tivas. Em particular, o orçamento teria um fortíssimo grau de desindexação, desvinculação e desobrigação.
A primeira medida de apoio aos
estados, para este ano, trata de recursos do megaleilão de petróleo
– que também poderá garantir ao
governo margem fiscal para descontingenciamentos. Mas há risco
de atraso, correto?
Nossa estimativa é de que seja em 6
de novembro, com recebimento em
23 de dezembro. Poderá ser um momento histórico: o Banco do Brasil e o
Tesouro recebendo R$ 106,6 bilhões e
pagando R$ 33,6 bi à Petrobras, poucas horas depois, num movimento que
nunca aconteceu antes. O leilão dos
excedentes da cessão onerosa trará impactos em várias frentes, e é um tema
que trabalhei intensamente na equipe
de transição. Poderá levar a política
energética brasileira a um patamar
disruptivo, completamente diferente.
Colocará o Brasil como o quinto país
do mundo em volume de receitas ligadas à exploração de petróleo. Quanto
à política fiscal, será o maior evento
de 2019/2020 pelos motivos mencionados: olhando somente a cessão onerosa, teremos uma ajuda nos R$ 79
bilhões de déficit estimados para este
ano, porque o resultado líquido dessa
cessão onerosa é receita primária. E
tem a partilha de 15% desse líquido de
R$ 73 bilhões para os estados, definida
na PEC 34, do Orçamento Impositivo,
e 15% para municípios. Os critérios e
condições serão determinados por lei.
Mas aproveitamos uma PEC associada
à “PEC da impositividade” (que obriga a execução de emendas de bancada,
o que deve gerar um impacto de R$ 3
bi a R$ 4 bi em 2020, de acordo ao
Tesouro) para fazer três movimentos.

O primeiro é esse da partilha com os
estados, pois acreditamos num federalismo fiscal diferente do que se tem
hoje, onde a União é muito forte, e na
descentralização como caminho a ser
seguido. O segundo foi excepcionalizála do teto de gastos, em comum acordo com o Congresso. E o terceiro foi
excepcionalizar também o pagamento
à Petrobras do teto de gastos.
Um dos reconhecidos desafios fiscais do Brasil é melhorar a qualidade do Orçamento, evitando a prática de superestimar receitas para
acomodar pressões por despesas,
que depois entram na briga contra
contingenciamentos. Como mitigar
esse problema?
Hoje o Ministério da Economia é a
junção de cinco ministérios (Fazenda, Previdência, Planejamento, Desenvolvimento, Indústria e Comércio
e Trabalho), sendo que Previdência
já tinha sido incorporada à Fazenda
na gestão de (Henrique) Meirelles.
Isso trouxe uma horizontalidade no
desenho da política econômica que,
do ponto de vista orçamentário, resultou em uma situação sui generis.
Agora unimos planejamento, execução e avaliação – ou seja, todo o ciclo
orçamentário – na Secretaria Especial
de Fazenda, quando antes era o Ministério do Planejamento elaborando e o da Fazenda executando. Além
disso, apresentamos um desenho ao
ministro Guedes, que ele implementou, de pegar a antiga Sefel (Secretaria de Acompanhamento Fiscal,
Energia e Loteria) – hoje Secap (Secretaria de Avaliação, Planejamento,
Energia e Loteria) – e ampliá-la com
a parte de planejamento e avaliação
de políticas públicas. Dessa forma,
temos o ciclo completo, de elabora-

ção, execução e avaliação, sob um
mesmo guarda-chuva. Isso é importante per se, porque conceitualmente
deve ser assim, e ganha ainda mais
relevância em situação de estresse
fiscal, onde cada real tem que ser
bem avaliado. Isso já foi aproveitado de maneira intensiva este ano nas
chamadas Juntas de Execução Orçamentária (JEO), formadas por Casa
Civil e Economia, onde se tomam as
decisões sobre contingenciamento.
Essas decisões, que são substancialmente políticas, com restrições técnicas, agora têm acontecido de forma
muito mais fluida, porque Tesouro e
Orçamento estão conosco.
E sob esse desenho elaboramos o
Plano Plurianual (PPA) – que também
estava no Planejamento e veio para a
Secretaria Especial da Fazenda, a cargo do secretário Alexandre Manoel.
Com isso, o PPA 2020-23 já terá uma
concepção diferente. Grosso modo,
será menos uma peça fictícia e mais
uma peça de execução orçamentária,
muito colado com o que as LDOs de
2020 e as sequenciais determinarão.
Em resumo, a gestão orçamentária no
Brasil deverá ter um grande avanço
por conta desses dois movimentos: de
integração de execução e elaboração
orçamentária, complementada pela
avaliação; e de trazer um PPA minimamente com uma visão de médio
prazo (quatro anos) de maneira mais
realista, atendendo ao que a LDO
traz. É uma oportunidade gigantesca,
levando em conta outras experiências
de avaliação já realizadas. Veja o caso
do Fies: foi avaliado, reformatado, e
claramente houve uma melhoria gigantesca. É isso que queremos replicar em várias áreas – política agrícola, educação como um todo, saúde –,
incluindo a orçamentária.
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FAT BNDES, exemplo a
seguir e não por destruir
José Roberto Afonso
Economista, pesquisador do FGV IBRE e professor do IDPP

A Constituição de 1988 inovou ao

O inovador sistema de funding

os trabalhadores, sejam os desocu-

incluir uma disposição geral, nu-

constituído em 1988 poderá ser

pados, por conta do seguro-desem-

merada como art. 239, que alterou

ameaçado por proposta que foi

prego e dos programas de formação

a vinculação da antiga contribuição

vinculada à reforma da Previdên-

e retreinamento de mão de obra,

social recolhida como PIS/Pasep

cia Social, visando destinar a seu

sejam os que se tornarão ocupados,

(incidente basicamente sobre fa-

financiamento a poupança do FAT

graças aos empregos gerados direta

turamento) para custear o seguro-

atualmente acumulada no BNDES

e indiretamente pelos investimentos

desemprego, dos quais 40% seriam

(já reduzida temporariamente para

financiados pelo BNDES.

reservados para financiar projetos

28%) – isto fora o fato de que, na

O deputado José Serra,4 então

de investimento através do BNDES.2

prática, a parcela da DRU de 30%

constituinte, que tomou a inicia-

Foi assim construído um meca-

sobre PIS/Pasep já é destinada a

tiva de apresentar a emenda que

nismo anticíclico que formava um

pagar benefícios. Ou seja, se cria e

originou o citado art. 239 liderou,

círculo virtuoso de fomento ao de-

se cobra um tributo a pretexto de

também, o processo de aprovação

senvolvimento e proteção social, de

amparar os trabalhadores, porém,

da regulamentação infraconstitu-

modo que, na expansão do ciclo, a

se vingar a proposta, mais da me-

cional seguinte. A Lei no 7.998,

arrecadação deve crescer mais que

tade dessa receita passaria a custe-

de 1990,5 reuniu tais recursos no

o seguro-desemprego e a sobra ser

ar os ex-trabalhadores.

FAT e acrescentou, ainda, na sua

1

poupada no BNDES, para que, no

Como se deixa de aplicar (efeito

finalidade, “auxiliar os trabalha-

decréscimo do ciclo, ou mesmo na

financeiro) e se passa a gastar (efei-

dores na busca ou preservação do

recessão, quando a arrecadação cai

to primário), a medida provocaria

emprego, promovendo, para tan-

e o desemprego explode, se pode-

uma descapitalização simultânea,

to, ações integradas de orientação,

ria sacar da poupança acumulada.

tanto do FAT, que deixará de acres-

recolocação e qualificação profis-

Como destacam Azeredo e Ramos,

3

cer ao seu patrimônio a parcela de

sional”. O abono para os menores

“esta dupla destinação dos recursos

sua receita emprestada ao BNDES,

salários, que tem um componente

abriu a possibilidade de se estabe-

quanto deste banco, que, por prin-

de assistência maior do que um

lecer um mecanismo de financia-

cípio, deverá continuar a pagar juros

componente de partilha de resul-

mento do seguro-desemprego que

àquele fundo, talvez até o principal,

tados entre as empresas e os em-

financiaria a instalação produtiva

sem receber novos recursos. Fica

pregados, passou a ser custeado,

das empresas, permitindo a criação

rompido o princípio consagrado na

também, a partir da incorporação

de novos empregos”.

Assembleia Constituinte de amparar

destes recursos ao FAT.
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Tabela 1 DRU: BNDES x FAT e aportes do Tesouro Nacional
R$ milhões valores correntes (1995-2018*)
Ano

DRU

BNDES

FAT

Tesouro

FAT líquido

DRU - Perda líquida

1995-98

(7.297,1)

(2.918,8)

(4.378,3)

-

(4.378,3)

(7.297,1)

1999-02

(9.996,5)

(3.998,6)

(5.997,9)

258,1

(5.739,8)

(9.738,4)

2003-05

(16.216,0)

(6.486,4)

(9.729,6)

58,2

(9.671,4)

(16.157,8)

2006-09

(22.330,9)

(8.932,4)

(13.398,5)

79,0

(13.319,5)

(22.251,9)

2010-13

(36.151,4)

(14.460,6)

(21.690,8)

11.305,3

(10.385,5)

(24.846,1)

2014-17

(54.372,3)

(21.748,9)

(32.623,4)

47.543,8

14.920,4

(6.828,5)

2018*

(9.392,3)

(3.756,9)

(5.635,4)

74,3

(5.561,1)

(9.318,1)

(60.408,4)

(90.612,6)

59.296,9

Total

(151.021,0)

(31.315,8)

(91.724,2)

Fonte: Elaboração própria, com base em Ministério do Trabalho.9
* Até junho de 2018.

Quanto mais bem-sucedida fosse

ção digital – na qual cada vez mais

“trabalhador” e não apenas ao

a geração de emprego, através dos

trabalho não será sinônimo de em-

“empregado” – que pressupõe

financiamentos do BNDES a inves-

prego. A concepção foi de dar pro-

também atender a quem trabalha

timentos produtivos, tanto menor

teção ampla ao trabalhador e não

sem carteira assinada (embora, até

seria a necessidade do orçamen-

apenas pagar um benefício, e, como

hoje, não haja uma política públi-

to público no suporte ao seguro-

tal, não mais deixou de existir uma

ca explícita nessa direção). A lógi-

desemprego. Apartar e acumular

apuração ou uma contabilidade in-

ca deve ser proteger todas as pes-

os recursos em um fundo permi-

dividual (como era no antigo PIS),

soas em idade de trabalho e que

tiria, também, fazer uma ligação

assim como, o valor pago a um be-

procuravam trabalhar, ainda que

intertemporal, de modo a poupar

neficiário não se vincula ao que ele

nem todas tivessem conseguido

mais nos tempos de bonança para

contribuiu diretamente. A alteração

um emprego. Estes constituiriam

sacar mais nos tempos de tempes-

de contas individuais para uma con-

o subconjunto de trabalhadores a

tade, em que o gasto com seguro-

ta coletiva havia ocorrido pela Lei

merecer a maior atenção, seja por-

desemprego muito se elevará. Se-

Complementar no 26, de 11.9.75,

que tivessem perdido seus empre-

ria mais do que natural que haja

que instituíra o Fundo PIS/Pasep, as-

gos, seja porque nem conseguissem

déficit em fundos que suportem

sim como o abono salarial como uma

seu primeiro emprego.

desempregados em meio à reces-

compensação pela alteração. Assim,

Mesmo com o desemprego recorde

são, como é necessário, também,

outras ações públicas foram contem-

do país, se for excluída a DRU, o FAT

que se produza superávit e seja

pladas no FAT, como a formação, o

teria fluxo superavitário e teria acu-

comedido nas decisões de gastos

treinamento e a requalificação pro-

mulado mais patrimônio do que de-

durante a fase de crescimento do

fissional, que procuram atenuar o

tém hoje. Por isso, virou antigo alvo

ciclo econômico.

desemprego e a rotatividade da mão

fácil da cobiça de outros setores. An-

A denominação dada pelos legis-

de obra – optou-se por gastar pre-

tes da lei de responsabilidade fiscal, o

ladores pós-Constituinte ao fundo

ventivamente, inclusive com ensino,

FAT já emprestou recursos para a saú-

foi muito feliz, o Fundo de Amparo

para diminuir o gasto futuro com

de. Depois, veio a sucessiva desvincu-

ao Trabalhador, inclusive para lidar

seguro-desemprego.

lação de recursos8 que constitui mais

6

7

com a nova realidade econômica e

Houve, assim, de forma mui-

um mecanismo orçamentário do que

social que se iniciou com a revolu-

to relevante, a referência geral a

fiscal, que altera o uso de uma para
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Tabela 2 FAT: Despesas do FAT
R$ milhões valores correntes (1995-2018)

outra finalidade, mas por si só não
reajusta qualquer ajuste que exigiria
a elevação da receita e a redução da
Ano

Segurodesemprego

Abono
salarial

Qualificação
profissional

Despesa
total

1995

16.011,5

2.560,5

96,5

29.157,0

vocou um déficit financeiro no FAT,

1996

15.794,5

2.456,7

1.218,5

30.776,4

que restou ser coberto pelo próprio

1997

15.303,5

2.262,2

1.556,5

29.822,3

Tesouro Nacional (mas que tira com

1998

17.209,7

2.316,3

1.667,3

31.467,8

uma mão muito mais do que devolve

1999

15.363,7

2.272,5

1.387,3

29.878,1

com a outra) – vide Tabela 1.

2000

14.823,5

2.482,9

1.623,3

32.650,8

2001

16.731,7

3.059,5

1.685,1

35.220,5

do Tribunal de Contas da União,

2002

18.054,1

4.041,2

482,7

37.394,3

que no Acórdão nº 732/2015 cons-

2003

18.101,5

4.916,4

121,5

38.600,7

tatou que

2004

18.169,8

5.782,0

183,9

40.957,5

(..) as receitas atuais já não

2005

20.295,1

6.484,2

199,4

44.181,8

são mais suficientes para o

2006

24.142,6

8.722,5

180,4

51.169,4

2007

26.632,0

10.553,8

166,7

55.715,0

as causas, entre elas a retira-

2008

28.020,2

11.375,5

260,3

58.877,0

da de recursos do Fundo pelo

2009

34.718,7

13.419,4

273,2

66.285,5

governo federal por meio das

2010

33.453,5

14.330,0

236,9

67.629,5

Desvinculações das Recitas da

2011

35.941,5

15.678,3

114,0

72.894,1

União (DRU), que recolhe ao

2012

38.641,9

17.263,3

81,7

77.724,4

2013

41.526,3

19.081,1

8,6

83.265,7

Da mesma forma, o Ministério

2014

43.397,8

19.162,9

0,6

83.593,8

do Trabalho, por meio de Nota Téc-

2015

42.700,1

11.361,8

0,0

73.765,5

nica destaca que “desde a institui-

2016

39.207,6

18.613,1

0,0

74.992,5

ção das desvinculações de receitas

2017

38.007,1

16.229,0

58,6

71.336,7

de contribuição PIS/Pasep, 1994, o

2018

37.372,4

17.540,6

29,4

55.552,5

despesa. A DRU diminuiu o efeito superavitário da poupança do FAT aplicada no BNDES e foi isso que pro-

O impacto negativo da DRU sobre o balanço do FAT já foi objeto

pagamento das despesas obrigatórias do Fundo. Várias são

Tesouro 20% dos recursos do
PIS/Pasep (..)

Fundo apresenta déficit primário em
suas contas”.10

Fonte: Ministério do Trabalho. Revista BNDES, n. 50.

Do lado das despesas ocorreu
um aumento significativo das obri-

mento de mão de obra, a despe-

portanto, de gasto fiscal primário e

gações, a partir de 2001, tanto pela

sa mais comprimida no período.

corrente, a fundo perdido, tal como no

elevação dos gastos com o seguro-

Vide Tabela 2.

caso das aposentadorias, mas sim, de

11

desemprego quanto pelo aumento

Assim como qualquer outro banco,

concessão de um empréstimo que tem

do abono salarial provocado pela

o BNDES, em condições normais, rece-

um recurso tributário primário como

formalização do mercado de tra-

be de um mutuário e reempresta para

fonte. Emprestar a um ente fora do

balho e pelo aumento do salário

outro, girando sua carteira de crédito

setor público não financeiro gera um

mínimo, em detrimento do treina-

e crescendo na margem. Não se trata,

superávit nas contas públicas.
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O agregado de pagamentos do

FAT que receberá cada vez menos

to superavitário e redutor da dívi-

BNDES ao FAT é, atualmente, de

juros do BNDES (se ele não falir, e

da liquida. Pela proposta, o mesmo

cerca de R$ 17 bilhões e recebe

aí cair toda essa receita). Ao con-

recurso será usado para custear

R$ 18 bilhões – vide Tabela 3. Pode

trário do déficit “fabricado artifi-

uma despesa corrente e primária,

parecer pouco, mas o fato é que se

cialmente” pela DRU, a perda de

os benefícios previdenciários. Para

deixar de receber estes recursos

receita patrimonial do FAT provo-

o setor público como um todo, em

não terá como pagar os juros que

cará sim um déficit concreto, que

um primeiro momento, a medida

deve. Mais ainda, se o Banco tiver

inevitavelmente terá que ser cober-

é neutra. No médio e longo pra-

que usar o que retorna para pagar

to pelo Tesouro Nacional - e aí sim

zo, porém, implicará em perdas e

o que deve ao FAT, se descapita-

com um claro e inegável impulso

para todos os envolvidos, inclusive

lizará, ao queimar um ativo para

ao déficit primário.

o Tesouro Nacional. O FAT será

pagar uma despesa. Não se trata

Não há, portanto, qualquer ga-

esvaziado e deixará de receber no

de diminuir o volume de crédito

nho fiscal na proposta de extinguir

futuro os juros do que deixará de

concedido, mas sim, de diminuir

a poupança do FAT e redirecionar

emprestar ao BNDES a partir da

o patrimônio do banco. Cumpre

tais recursos para a Previdência

reforma. Com menos juros e com

destacar que o banco pertence ao

Social. Afinal, tudo que se arreca-

mais desemprego, provocado pela

Tesouro e, no final, é este que per-

da de PIS/Pasep, uma receita tribu-

recessão e pela revolução digital,

de com a medida – diminuirá o re-

tária e primária, e se empresta ao

o déficit do FAT só aumentará e

colhimento de tributos e de lucros

BNDES, não constitui uma despesa

o Tesouro terá de cobrir. A per-

e dividendos. Pior ainda para o

primária – como tal já tem um efei-

da poderá ser ainda maior, caso o

Tabela 3 FAT: receitas e obrigações
R$ milhões valores correntes (2015-2019*)
Exercícios

2015

2016

2017

2018

2019*

52.630,3

54.936,7

57.983,1

64.538,4

67.418,2

-10.526,1

-16.481,0

-17.394,9

-19.361,5

-20.225,5

42.104,2
14.044,1

38.455,7

40.588,2

45.176,9

47.192,7

- Receitas de remuneração

19.230,8

17.579,8

18.467,6

16.532,6

- Recursos do Tesouro Nacional

7.396,7

12.852,3

13.794,9

42,3

0,0

- Outras receitas

1.622,9

1.150,6

507,0

739,6

468,6

65.167,9

71.689,4

72.469,9

64.426,4

64.193,9

38.054,5

37.772,2

38.007,1

36.288,6

37.944,0

RECEITAS
Arrecadação da contribuição PIS/Pasep
- Dedução por DRU
- Receita líquida da contribuição PIS/Pasep

Total das receitas (a)
Obrigações
- Seguro-desemprego - benefício
- Abono salarial - benefício

10.125,7

17.931,7

16.229,0

17.338,3

17.985,4

- Empréstimos ao BNDES - Art. 239/CF

17.053,1

15.992,4

16.540,0

18.055,0

18.877,1

506,8

550,8

560,6

542,1

561,7

Total das obrigações (b)

65.740,1

72.247,1

71.336,7

72.224,0

75.368,2

Resultado nominal (a-b)

-572,2

-557,7

1.133,2

-7.797,6

-11.174,3

Resultado nominal sem DRU

9.953,9

15.923,3

18.528,1

11.563,9

9.051,2

- Outras despesas

.Fonte: CGFAT-ME.
* Projeção realizada em março/2019.
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Tabela 4 IFDs: regime financeiro das IFDs selecionadas
Benefícios
diretos

Benefícios indiretos
IFDs

Pagamento de
Pagamento de Recolhimento Garantia estatal
Utiliza
dividendos ao dividendo mínimo
de
explícita para as
recursos
Estado?
obrigatório?
impostos?
obrigações? (para) fiscais?

KfW (Alemanha)

N

N

N

S

S?

Vnesheconombank (Rússia)

N

N

N

N1

S

Nacional Financiera (México)

N

N

S

Parcial²

N

Japan Finance Corporation (Japão)

S

N

N

S

S

Japan Bank of International
Cooperation* (Japão)

S

N

N

S

S

Business Development Bank of
Canada (Canadá)

S

N

N

S

N

Caisse des Dépôt et Consignations
(França)

S

N

S

S

N

Cassa di Depositi e Prestiti (Itália)

S

N.D

S

Parcial3

N

China Development Bank (China)

S

N.D

S

Parcial4

N

Korea Development Bank
(Coreia do Sul)

S

N

S

Parcial5

S

Instituto de Credito Oficial
(Espanha)

S

N

S

S

S

BNDES (Brasil)

S

S

S

N

S

Fonte: Madeira, R. F. Nota Informativa BNDES nº. 25 (2015).
NOTA: Elaborado a partir de relatórios anuais e estatutos das instituições. 1. Apesar de não estar no estatuto, alguns títulos são emitidos com garantia do governo. 2. Para compromissos com pessoas
físicas nacionais e empresas/governos estrangeiros; e para depósitos de governos e empresas. 3. Para os depósitos de poupança via instituições postais. 4. Para títulos em posse dos bancos locais. 5.
Para dívidas em moeda estrangeira e para os títulos relacionados à política industrial. Prejuízos compensados no caso de ausência de reserva. 6. Apenas para alguns programas previamente estabelecidos, sendo parte pequena do total. *No caso do JBIC, elaboração própria a partir da resposta ao questionário enviado.

BNDES venha, eventualmente, a

ao Tesouro arcar com a dívida ou

caso do FAT, que consta do Orça-

quebrar e não consiga nem mesmo

concordar com o calote.

mento da União), por isenção de
que

impostos e por garantias sobera-

que tomou no passado. Vale res-

BNDES pouco difere do padrão

nas para emissão de títulos – vide

saltar que, além de deixar de rece-

adotado por bancos públicos de

Tabela 4.

ber um fluxo novo, continuará em

desenvolvimento em todo o mun-

O ideal seria se inspirar e tomar

débito com o Fundo. Confirmada

do cujo funding de uma ou outra

como exemplo o FAT, um dos ra-

a impossibilidade de se captar no

forma acaba sendo provido de re-

ros fundos públicos da União com

mercado, com juros e prazos, que

cursos públicos – quando não por

recursos financeiros, que forma

lhe permitam pagar o FAT, restará

dotações orçamentárias (como no

poupança,

honrar os juros dos empréstimos
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e se autofinancia. Ao invés de se

sam confrontar esse fato, mesmo

crescente e impressionante, a conta

tornar paradigma, a proposta de

que (especialmente se) isso signifi-

por uma reforma parcial ou insufi-

extinguir sua poupança terá por

que questionar as práticas de longa

ciente da Previdência. É fundo para

efeito progressivamente esvaziar

data e as suposições da moda.

amparar os trabalhadores e não os

e, talvez, no prazo mais dilatado,

Justamente agora estão sendo

que outrora já trabalharam e con-

até extinguir aquele fundo. No lu-

esvaziados os principais instru-

tribuíram para Previdência que não

gar de preservar e até se inspirar

mentos do governo brasileiro para

formou um fundo que pagasse suas

para tentar melhor equacionar a

tanto: diretamente, o FAT, que não

aposentadorias.

Previdência Social, atuarial e fi-

apenas paga o Seguro-Desemprego

nanceiramente, se propõe um ca-

como, também, se ocupa da qua-

minho simplório de descapitalizar

lificação profissional, que como

um fundo que tem recursos para

observado vem tendo seus recur-

tentar esconder uma reforma insu-

sos subtraídos, e, indiretamente, o

ficiente ou viesada do regime geral

BNDES, que financia os investi-

de Previdência.

mentos produtivos geradores de

Por princípio, não se reforma e

emprego. Se o Brasil não preservar

muito menos se ajustam as contas

e expandir seus mecanismos de pro-

públicas ao tentar encobrir um flu-

teção ao trabalhador e de fomento

xo desequilibrado, em que se gas-

ao desenvolvimento, estará fadado

ta muito mais do que se arrecada,

a manter a atual tendência de re-

sacando do estoque de riqueza,

trocesso, em relação à economia

ainda que seja financeira. Rombo

mundial, com custos econômicos e

orçamentário não se deveria com-

sociais cada vez mais pesados.

bater queimando o patrimônio. O

Paradoxalmente, agora se advoga

futuro é dilapidado e, pior, sem

elevar a 100% a desvinculação do

que se resolva o problema do pre-

FAT/BNDES para se criar uma nova

sente. E, o momento para tanto é o

vinculação para Previdência Social.

pior possível. As tendências da re-

A miopia ao tratar todos os recursos

volução digital, da automação ao

e todas as despesas públicas como se

trabalho independente, vão acele-

tivessem naturezas iguais poderá le-

rar a deterioração do mercado de

var a graves retrocessos na política

trabalho brasileiro. Ter trabalho

econômica e, sobretudo, na social.

não será necessariamente ter em-

Ao se ter menos recursos para o se-

prego. À medida que a tecnologia

guro-desemprego, o colchão amorte-

evolui, fica cada vez mais claro

cedor de crise se reduz, e, ao se ter

que os nossos sistemas educacio-

menos financiamento para os inves-

nais não estão preparando as pes-

timentos, se atenua e se abandona a

soas para as oportunidades que os

engenhosa e criativa invenção bra-

avanços da Revolução Industrial

sileira de aplicar parte da arrecada-

4.0 apresentarão. Os educadores,

ção tributária em projetos de inves-

os formuladores de políticas, as

timento. Não se deveria transferir

organizações sem fins lucrativos e

ao desempregado, do presente e do

a comunidade empresarial preci-

futuro, que tende a ser uma massa

Disposições gerais tratam de matérias desde a
ordem tributária até a social.

1

Para aprofundamento do tema, ver AZEREDO,
B. Políticas públicas de emprego: a experiência brasileira. São Paulo: Abet, v. 1, 1998.

2

AZEREDO, B.; RAMOS, C. A. Políticas públicas de
emprego: experiências e desafios. Planejamento
e Políticas Públicas, n. 12, 1995.

3

4
Acerca do substitutivo da PEC no 6/2019,o agora Senador José Serra tem se posicionado contra o desvio de recursos do FAT do BNDES. Ver
<https://bit.ly/2JnnBYn>.

Ver íntegra da lei em <https://goo.gl/1VgJUZ>.

5

Ver os antecessores do FAT em <https://bit.
ly/2Nl8WBW>.

6

Justamente quando a recessão piorou e a revolução digital se aproximou, a política de trabalho esvaziou os programas de qualificação
profissional suportados pelo FAT: em 2000, respondiam por 5% do gasto do fundo, com gasto
de R$ 1,6 bilhão histórico. Entre 2014 e 2016,
praticamente nada se gastou. Em 2018, foram
gastos R$ 29,4 milhões, ou seja, 0.1% do orçamento do FAT.

7

8
O mecanismo de Desvinculação da Receita
da União (DRU) começou desviando as fontes
de recursos para o custeio do déficit da previdência dos servidores públicos e, ao diminuir
os aportes ao FAT, transferiram, sem explicitar e sem chance de negar, este déficit para a
conta dos trabalhadores passíveis de serem
demitidos, como é ocaso de todos os empregados do setor privado. A DRU, na prática, já
transformou parte do Fundo de Amparo ao
Trabalhador em custeio dos aposentados,
públicos e privados.

Disponível em: <https://bit.ly/2HklHtM>. Acesso em 14 jan. de 2019.

9

10
Nota Técnica No. 339/2018 _ GCFAT/SOAD/SE/
MTb.

Mais detalhado nas Receitas, despesas e
execução financeira do FAT, em <https://bit.
ly/2Nl8WBW>.

11
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Reforma da Previdência: o
substitutivo da comissão especial
Fernando de Holanda Barbosa
Professor da EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV EPGE)

O

deputado

Samuel

Moreira

haveria crise da Previdência porque

(PSDB/SP), relator da Proposta

cada um será responsável pela sua

de Emenda Constitucional (PEC)

renda na velhice.

da reforma da Previdência, apre-

Quais são os problemas des-

sentou seu substitutivo que altera

se sistema? A teoria da economia

pontos da proposta encaminhada

comportamental

ao Congresso Nacional pelo gover-

atenção para o fato de que as pes-

no Bolsonaro. Ele excluiu da PEC a

soas são míopes e não poupam ade-

criação do regime de capitalização.

quadamente para a velhice. Este

A Previdência brasileira é do tipo

problema poderia ser resolvido

repartição. Neste sistema, os tra-

estabelecendo-se a obrigatoriedade

balhadores na ativa financiam os

do fundo de pensão para todo tra-

que estão aposentados, num meca-

balhador. Em países como o Brasil,

nismo de transferência de recursos

essa obrigatoriedade não poderia

entre gerações. No sistema de capi-

ser aplicada ao mercado informal

talização cada trabalhador poupa

de trabalho que abrange quase me-

para financiar sua aposentadoria.

tade dos trabalhadores.

tem

chamado

Qual a vantagem do sistema de

Um outro problema que po-

capitalização em relação ao sistema

deria ocorrer seria a cobrança de

de repartição? Em primeiro lugar,

taxas de administração abusivas

a poupança do país deve aumentar

pelos fundos de pensão, que teriam

pelo esforço de cada trabalhador

de ser devidamente regulados. O

para prover seu sustento quando

problema maior da criação de um

aposentado. Em segundo lugar, não

sistema de capitalização quando
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existe um sistema de repartição seria na transição porque os novos
trabalhadores deixariam de contribuir para as pensões dos que estão
aposentados. Quem iria pagar a
conta? O governo teria de tomar
emprestado aumentando a dívida
pública. Conclui-se, portanto, que
a exclusão do regime de capitalização da PEC não é preocupante.
O fato de que existam dois regimes polares, capitalização e repartição, não significa dizer que eles
sejam excludentes. O Estado pode
ser responsável por um sistema de

que produz uma sociedade que pri-

Por que colocar regras

ma pela injustiça social e por uma

da Previdência na

planeta. Cada privilégio transforma-

Constituição? Não me

na justiça com o devido documento

surpreenderia se um dia

légio difícil de ser mudado é colocá-

alegassem que as mesmas

necessário 2/3 dos votos, em duas

são cláusulas pétreas, e,

gresso Nacional. Por que colocar

portanto, imutáveis

ção? Não me surpreenderia se um

das piores distribuições de renda do
se em direito adquirido, respaldado
legal. Uma forma de tornar o privilo na Constituição. Para alterá-lo é
votações, em cada casa do Conregras da Previdência na Constituidia alguém alegasse que as mesmas

repartição, com valores limitados

são cláusulas pétreas, e, portanto,

como é o atual sistema do INSS,

imutáveis. Infelizmente, o deputado

transformado num sistema univer-

transfere estes recursos para o con-

Samuel Moreira possivelmente não

sal, para todos os trabalhadores, e

sumo, para pagamento de pensões

resistiu à força política dos privile-

o sistema de capitalização, comple-

e aposentadorias. Desejamos ficar

giados e excluiu a desconstituciona-

mentar, optativo, e privado como

para trás na corrida do crescimen-

lização de regras previdenciárias no

já acontece para um grande núme-

to e estagnados como estamos des-

seu substitutivo

ro de trabalhadores (Previ do Ban-

de a década de 80?

O sistema de repartição de-

co do Brasil, Petros da Petrobras,

O segundo problema é a pro-

pende da demografia. Quando os

Valia da Vale, FGV-Previ, da Fun-

posta de aumento da alíquota da

aposentados vivem mais existem

dação Getulio Vargas etc.) e mes-

Contribuição Social sobre o Lu-

quatro alternativas: i) aumentam-

mo para os servidores do governo

cro Líquido (CSLL), um imposto

se as contribuições previdenciá-

federal. O incentivo do imposto de

de renda disfarçado, de 15% para

rias dos trabalhadores na ativa; ii)

renda, existente atualmente, pode

20%. Este aumento possivelmente

aumenta-se a idade mínima para

ser ampliado para incrementar a

será repassado pelos bancos para

aposentadoria;

previdência complementar.

seus clientes, que terão de pagar

os valores das aposentadorias; iv)

deputado

um spread bancário mais elevado.

uma combinação das três primeiras

Samuel Moreira introduziu me-

No Brasil, esse spread produz ta-

opções. Não existe milagre. A op-

canismos que vão na contramão

xas de juros inacreditáveis quando

ção de colocar-se a idade mínima

da solução de dois problemas da

comparado com taxas praticadas

no piloto automático, em função

economia brasileira. O primeiro é

em outros países. Para que botar

da expectativa de vida, parece-me

o fim do repasse obrigatório dos

mais lenha na fogueira?

a mais apropriada do ponto de vis-

O

substitutivo

do

iii)

diminuem-se

recursos do Fundo de Amparo ao

O sistema de previdência bra-

ta social. O relator da PEC preferiu

Trabalhador (FAT) ao BNDES.

sileiro da União, dos estados e dos

excluí-la sem explicitar uma solu-

O Brasil necessita de aumento da

municípios,

Regi-

ção. A política é a arte do compro-

taxa de poupança para o PIB vol-

me Próprio de Previdência Social

misso. Na economia de privilégios

tar a crescer a taxas no intervalo

(RPPS) é uma das estacas do que eu

nem sempre o político é capaz de

de 4% a 5% ao ano. O substitutivo

denomino economia de privilégios,

praticar sua arte.

denominado
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Metas liberatórias em substituição
ou complemento a gastos mínimos
Rubens Penha Cysne
Professor da EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV EPGE)
Regulações e gastos públicos definidos em governos anteriores tornam
o Brasil demasiado preso à ditadura do passado sobre o presente. Há
uma dificuldade de romper esse tipo
de inércia porque os grupos que se
beneficiaram no passado são mais
eficientes na defesa de seus privilégios atuais do que os grupos perdedores, em geral difusos e dispersos.
A recente opção política de manutenção do status quo atual, por
exemplo, no setor de saneamento,
onde a presente regulação claramente não atende às necessidades da população e do país, deixa claro que há
algo de errado com o nosso sistema
de representação política. Não se
legisla com a celeridade necessária
nem mesmo sobre o óbvio.
Tal opção materializou-se no
dia 3 de junho último, quando a
Medida Provisória (MP) 868/2018
caiu por decurso de prazo. A MP
pode não ser perfeita, mas certamente possibilitaria um avanço sobre a situação atual. Ela propunha
condições para maior atratividade
e participação do capital privado
no setor. Parte dos interesses difusos perdedores, nesse caso, podem
ser vistos em abundância no país:
2 6 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | J u l h o 2 019

crianças brincando em valas de esgoto a céu aberto.
No caso dos gastos públicos,
observa-se que muitas das decisões
orçamentárias feitas no passado legislam sobre o plantio, ao invés de
se aterem à colheita. Um exemplo de
legislação sobre o plantio é aquele de
se limitar a estipular limites mínimos
de gastos para determinadas rubricas. Plantam-se gastos mínimos para
se colherem decepções.
Conseguir escriturar um gasto
mínimo para determinada rubrica
continua sendo uma bandeira fácil
e confortável para mostrar trabalho
parlamentar. Mas basta observar o
estado das áreas de saúde e educação
no Brasil para ver que apenas este
tipo de política, sem peneiramento
pelos indicadores de desempenho,
não funciona a contento.
Colheitas, traduzidas em última
instância pela majoração do bemestar do contribuinte, é o que de fato
interessa e que deveria ser a base
da legislação (no mínimo, de forma
complementar a alocações de percentuais de receita). Tem-se que mediar
a qualidade e quantidade na provisão dos serviços públicos, ou dos
serviços privados determinados pelo

setor público (por exemplo, aqueles
comprados com vales providos pelo
setor público a indivíduos). Para isto
podem-se utilizar indicadores padronizados, de preferência aqueles de
curso internacional.
É fato que as escolhas políticas e
as destinações de recursos se atêm
muito pouco, no Brasil, a indicadores de desempenho que mensurem
adequadamente o bem-estar do cidadão. Na maior parte dos casos tais
indicadores nem existem, simplesmente porque não foram concebidos
na legislação, preocupada apenas
com quanto do total da receita se
aloca minimamente na rubrica orçamentária A ou B.
Sob tal tipo de engessamento
orçamentário, a necessidade que o
gestor público passa a ter de gastar
recursos mínimos em determinadas
áreas tende a gerar desperdícios, ao
invés de economias. Tende também a
deixar desassistidas outras áreas que
podem se mostrar ainda mais carentes e importantes ao longo do tempo, porém desassistidas do assistencialismo orçamentário. Um exemplo
pode ser dado pela própria área de
saneamento básico à qual nos referimos anteriormente.

CONJUNTURA SANEAMENTO BÁSICO

Vinculações orçamentárias não
são exclusividade do Brasil. Quase
todos os países as têm. O que se advoga aqui não é a extinção das mesmas. Nem a redução peremptória
de gastos na rubrica A ou B. Quem
decide isto é a sociedade. Nada
impede que esta estipule metas de
resultado ambiciosas em determinadas áreas, que impliquem gastos
ainda maiores do que aqueles determinados pela legislação atual.
Como sugerido inicialmente em
Cysne (2007 e), defende-se aqui
uma solução intermediária entre a
legislação apenas com base em gastos mínimos e o simples abandono desse tipo de legislação. Em tal
solução intermediária, a legislação
obriga o executor do orçamento a
seguir o gasto mínimo fixado pela
legislação passada.
Mas apenas até o ponto no qual
determinadas estatísticas de desem-

É fato que as escolhas
políticas e as destinações
de recursos se atêm muito
pouco a indicadores
de desempenho que
mensurem adequadamente
o bem-estar do cidadão

penho pré-estipuladas tenham sido
obtidas. A partir daí o gestor fica
livre para prover recursos para outras rubricas (podendo esse conjunto
ser também objeto de escolha prévia, eliminando-se alguns tipos de

gastos). Historicamente, governos
locais na Itália já adotaram com sucesso tal tipo de prática.
Esse tipo de procedimento provê maior foco na colheita, ao invés
de no plantio. Permite também o
surgimento de maior demanda da
sociedade por índices de serviços
prestados pelo poder público ou
em nome do poder público. E, ao
mesmo tempo, provê garantias para
aqueles que temem que a redução
de percentuais mínimos de gastos
em determinadas rubricas as deixem desassistidas.
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PIB 2019:

ainda tem jeito?

Passado o primeiro semestre, e com a reforma
da Previdência mais perto de se tornar realidade,
economistas respondem se ainda é possível – e
recomendável – lutar para que a atividade reaja
às sequentes revisões para baixo

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro
Do alto de seus primeiros seis meses de mandato, o horizonte que o
presidente Jair Bolsonaro avista é
bem menos atraente do que gostaria.
A imagem ampliada pelas lunetas
temporais dos analistas demonstra
que, contrariamente às estimativas
iniciais, o Brasil de seu primeiro ano
de governo poderá ter crescido menos do que em 2018, eclipsado pelo
alto nível de ociosidade e desemprego que freia o investimento, e por
um setor público sem margem fiscal
para reagir.
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Mesmo com a Nova Previdência
mais perto de se tornar realidade, e
outras notícias como a abertura do
mercado do gás e a aprovação do
acordo Mercosul/União Europeia se
somarem à lista de potenciais impulsos com efeito de médio e longo prazo, uma atividade econômica abaixo
de um dígito em 2019 – na casa de
0,8% tanto na estimativa do Relatório Focus quanto do Banco Central do final de junho –, incomoda. E
levanta dúvidas sobre quais reações
poderá despertar.

CAPA CRESCIMENTO ECONÔMICO

lo desconectada da agenda de ajustes
do Ministério da Economia.
Não faltam exemplos de iniciativas de risco. O economista Marcos
Mendes, que foi assessor especial do
ministro da Fazenda Eduardo Guardia, cita o caso da indústria automobilística, que em junho já se articulava em torno da proposta de um novo
Reintegra, que ampliaria de 0,1%
para 10% o percentual devolvido às
montadoras sobre o faturamento das
vendas externas, sob o argumento de
que a mudança geraria mais emprego
e receita aos cofres públicos. “É o tipo
de medida que gera custo fiscal sem
contrapartida em eficiência econômica ou distribuição de renda. Em geral,

só resulta em aumento de margem
para as empresas”, avalia. Mendes
também aponta desvantagens em medidas estudadas dentro do governo,
como a liberação de saque em contas
ativas do FGTS, que poderia incentivar o consumo. “Além de impactar a
poupança agregada, dependendo de
como for apresentada poderá comprometer o espaço para reformas
mais amplas, como alternativas para
acabar com a sobreposição do fundo
ao seguro-desemprego como política
de apoio ao trabalhador, ou mesmo de
usar parte desse recurso na formação
de um regime de capitalização para a
Previdência”, cita, incluindo ainda os
potenciais impactos na agenda polí-

Estimativas recortadas
Distribuições de frequência das expectativas de mercado para o PIB
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Pelo lado do governo, o secretário
Especial da Fazenda, Waldery Rodrigues, reitera a profissão de fé do
Ministério da Economia na agenda
de ajustes pelo lado da oferta. “Diferentemente de governos passados,
não entendemos que, com o grau de
eficiência alocativa que temos, um
aumento do gasto governamental
seja a solução”, afirmou, em entrevista desta edição (pág. 12), quando
questionado sobre formas de aquecer
a economia. E defendeu que, passada
a reforma da Previdência, no que restar do ano a tendência é de mudança
de direção nas revisões do PIB, com
a atividade registrando recuperação e
pegando impulso para 2020.
Já do lado do Congresso, prever
algum comportamento parece ser
missão impossível. A falta de liga na
relação entre Executivo e Legislativo no início do governo já atiçou o
interesse da Câmara em tocar uma
agenda própria. “É uma experiência
inédita. Sequer no governo Collor,
ao qual o governo Bolsonaro é mais
comparado, vimos algo semelhante”, diz o cientista político Jairo Nicolau, pesquisador do FGV Cpdoc.
Isso dificulta prever se, passado o
ânimo conciliador para aprovar a
Previdência, os deputados tenderão
a acolher alguma medida de estímu-

Fonte: Relatório Focus (BCB) de 24/6/2019.

J u l h o 2 019 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 2 9

CAPA CRESCIMENTO ECONÔMICO

tica. “Hoje o governo tem que focar
em um processo decisório enxuto,
com dois ou três pontos, senão perde
dinamismo para tocar reformas que
exigem esforço”, afirma.

O ônus do baixo
crescimento
Um PIB baixo significa produzir pouco,
arrecadar menos, e reduzir a geração
de renda da população, alimentando
o círculo vicioso da baixa confiança.
“Crescer menos de 1% este ano efetivamente seria um desastre”, diz Silvia
Matos, coordenadora do Boletim Macro IBRE. Mas essa não é a previsão
do IBRE, que em junho estimava um
crescimento de 1,2% para 2019. Nos
cálculos de Silvia, um PIB de 0,8% demandaria uma atividade praticamente zerada no segundo trimestre, algo
que não está no radar da economista,

que espera uma expansão de 0,9%
na comparação com o segundo tri de
2018. O período reserva revisões para
baixo na agricultura e na indústria extrativa – que já havia registrado queda
de 24% em abril, na comparação com
abril do ano anterior –, fruto da expectativa de uma piora dos resultados
da Vale, que não foram compensados
pela recuperação do setor de petróleo.
Silvia, entretanto, considera uma recuperação no desempenho da indústria
de transformação, que em abril havia
retraído 1,1% em relação ao mesmo
período de 2018 – variação considerada pouco expressiva quando se leva em
conta que no ano passado a alta foi de
11% em relação a 2017. “Quando se
fala do trimestre completo, incluímos
em 2018 o efeito da greve dos caminhoneiros e o início da crise argentina,
alterando significativamente a base de
comparação”, diz, ressaltando a im-

portância da recuperação da indústria
para induzir o crescimento em outros
segmentos – alguns mais diretamente,
como o comércio varejista.
Os resultados divulgados pela Anfavea no início de julho, considerados
um farol do desempenho da indústria,
corroboram essa estimativa favorável. Luana Miranda, pesquisadora
da FGV IBRE, destaca que, apesar
da queda de 9,2% na produção de
junho na comparação com junho de
2018 – “resultado já esperado, entre
outros fatores, dado o menor número
de dias úteis do mês neste ano”, diz
–, no trimestre a produção de autoveículos cresceu 5,4% ante mesmo
período do ano anterior. O resultado
reforça a trajetória de recuperação do
setor observada na taxa interanual do
trimestre móvel, voltando ao patamar positivo em abril. “Optamos por
manter a projeção para a indústria de

Produção da indústria de transformação
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transformação no PIB em 0,5% ante
o mesmo período de 2018 e de 1,2%
em relação ao trimestre anterior,
para sermos cautelosos e esperar os
próximos resultados de junho”, diz
Luana. A pesquisadora ressalta que,
se o resultado da produção industrial
estimado pelo IBRE se confirmar, de
2,6% em relação ao segundo trimestre de 2018, o PIB da transformação
pode ser ainda mais positivo.
Apesar da expectativa de uma atividade mais consistente que a observada no relatório Focus, Silvia não
descarta, entretanto, a possibilidade
de algum estímulo em segmentos no
quais o multiplicador fiscal é mais
alto – ou seja, provoca um aumento
maior da renda em relação ao gasto
realizado –, como em infraestrutura
econômica. A Carta do IBRE des-

ta edição (pág. 6), apresenta uma
análise do pesquisador associado
da casa, Samuel Pessôa, indicando a
possibilidade de que, no atual quadro, os efeitos de um estímulo bem
aplicado poderiam neutralizar um
impacto altista no endividamento.
Pessôa menciona oportunidades em
torno do Minha Casa, Minha Vida;
já o ex-ministro da Fazenda, Nelson
Barbosa, também pesquisador do
IBRE, cita obras de manutenção da
atual infraestrutura de transporte e
as que estão paralisadas por todo o
país. Auditoria divulgada pelo TCU
em maio deste ano apontou mais de
14 mil obras paralisadas em cinco
bancos de dados do governo federal
(CEF, PAC, MEC, Dnit e Funasa),
com investimento previsto de R$ 144
bilhões. No PAC, das 10.666 obras

identificadas, 21% se encontravam
paradas, representando R$ 127 bilhões em investimentos.
Uma das vantagens com as quais o
governo conta este ano é uma margem
no teto dos gastos em torno de R$ 30
bilhões – o que não significa, entretanto, a presença desse recurso em caixa
(ver pág. 35), nem de que ela se repetirá para frente. Para Venilton Tadini,
presidente-executivo da Associação
Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib), são exatamente
as restrições ao investimento impostas
pelo teto de gastos que minam a capacidade de retomada da economia.
“Ajuste feito com corte nos gastos discricionários, e não nos de custeio, onde
o multiplicador de emprego e renda é
mais baixo, não tem sentido. É fazer
o cachorro correr atrás do rabo”, diz,

Limite para gastos discricionários despenca
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mencionando o efeito pró-cíclico do
ajuste. “Hoje temos a indústria com
capacidade ociosa e projetos já licitados. Falta-nos a flexibilidade fiscal”,
afirma. Para Tadini, essa é uma preocupação que permanecerá enquanto
o investimento não for desvinculado
do cálculo do teto, ou receber algum
tratamento especial. “Mesmo com
medidas que atraiam o capital privado – a continuidade do trabalho do
PPI, inclusive, é excelente –, ainda teremos uma grande responsabilidade
do setor público no investimento em
infraestrutura logística e saneamento,
onde a queda tem sido expressiva”,
diz, tomando como exemplo a malha
rodoviária federal. Atualmente, 15%
estão transferidos para a iniciativa privada, restando 85% cuja manutenção
e conservação são de responsabilidade do Dnit. “Podemos, nos próximos
anos, aumentar a fatia privada nessas
rodovias para, por exemplo, 25%.
Ainda assim, haverá um investimento
substantivo a cargo do Estado. Não
dá para se iludir.”

Para que algum programa de investimento em infraestrutura avance,
entretanto, Barbosa lembra que ainda seria necessário aval do Congresso
para modificação da meta do primário, e neutralizar uma série de variáveis que minam a capacidade estatal
para gerir e tocar obras. Uma delas
são as dúvidas quanto ao atual fôlego das principais empresas de construção do país pós-Lava Jato. Levantamento realizado pelo jornal Valor
Econômico com base no balanço de
sete das maiores companhias, publicado no início de julho, apontou
que a receita líquida dessas empresas
está 85% menor do que em 2015, no
auge de sua atividade. Outro são as
amarras regulatórias ainda não resolvidas, consideradas por Marcos
Lisboa, presidente do Insper, o grande nó da infraestrutura. “Nosso problema maior não é falta de dinheiro.
Ele vem do ambiente regulatório,
da segurança institucional, da governança”, diz. “Se quero construir
uma hidrelétrica numa região, não

Investimento público federal: ao ritmo do ajuste
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Fonte: FGV IBRE.
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tenho contrapartidas bem definidas,
não há prazo para os órgãos responderem, tenho que ir descobrindo as
regras no decorrer do tempo, pular
de liminar em liminar, negociações.
Isso afasta o investimento.”

Base pior
Lisboa recorda que as condições de
contorno da economia brasileira hoje
são piores do que há uma década e fazem com que, na margem, os impactos
da demanda sobre a atividade sejam
menores do que no passado. “Nossa
capacidade de converter capital e trabalho em renda, ou seja, de sermos
produtivos, se deteriorou por vários
fatores. Houve piora do ambiente
tributário – isso aparece no aumento
do contencioso entre as receitas federal, estaduais e as empresas. Tivemos
ainda um fechamento progressivo da
economia brasileira, como a volta de
regras como as de conteúdo nacional
para óleo e gás, e a proliferação de extarifários. E intervenções nos setores
regulados com um fracasso monstruoso”, enumera. Como exemplo das
intervenções, cita o controle de preço
dos combustíveis, “que quase levou a
Petrobras à lona”, o setor naval e as
mudanças de regra no setor elétrico,
em 2012, “que prometeram crescimento da oferta e seu barateamento,
mas resultaram em empresas frágeis
que até hoje não se recuperaram”,
criando um ambiente instável para investir e um aumento descontrolado do
endividamento público. “Isso faz com
que começar um projeto greenfield ou
outro mais sofisticado hoje seja mais
difícil do que há 15 anos”, diz.
Por isso, na opinião de Lisboa, estímulos de curto prazo neste momento
são contraproducentes. Para ele, o me-
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lhor seria que o governo se dedicasse
a explorar medidas infralegais, especialmente as relacionadas ao comércio
exterior e à Receita Federal, que poderiam surtir efeito imediato no ambiente de negócios e na atividade. “Não é
só com uma reforma tributária que
se melhora o ambiente tributário. Bacana, ela tem que ser feita, mas com
mudanças nas funções normativas da
Receita também se conseguem bons
resultados”, exemplifica, apontando
que grande parte dos problemas que o
país enfrenta na área tributária “vem
das obrigações acessórias, de mudanças de interpretação da norma, da governança do tribunal administrativo”.
Ainda que a agenda de tarefas seja
ampla, Tadini, da Abdib, tem uma
avaliação mais positiva quanto ao
ritmo de mudanças em prol do investimento. “Tivemos a sanção da Lei
das Agências Reguladoras (com veto
presidencial, entre outros itens, para a
instituição da lista tríplice para seleção
dos integrantes das agências), estamos
avançando na nova Lei de Licitações, bem como no marco regulador
do saneamento (este, após a reedição
de medida provisória, agora tramita
como projeto de lei). Há um clima
mais saudável que no passado”, diz.
Tadini avalia que o impacto de mudanças na estrutura de financiamento
do setor – com menor papel dos bancos públicos – só poderá ser avaliado
conforme haja recuperação do volume
de investimentos. “O que temos pleiteado é a aprovação do Projeto de Lei
204 (que permite aos governos ceder a
pessoas jurídicas seus direitos a créditos tributários e não tributários), que
poderiam servir como contrapartidas
em investimentos e PPPs”, cita.
José Ronaldo de Souza, economista do Ipea, também avalia que os pri-

Ambiente de negócios ainda é entrave
Avaliação do grau de segurança jurídica para investimentos em PPPs e
concessões em infraestrutura
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Fonte: Barômetro da Infraestrutura Brasileira Abdib/EY.

meiros seis meses do governo têm em
seu balanço alguns avanços importantes para a melhora do ambiente
de negócios no país, como a MP da
Liberdade Econômica e a continuidade da agenda de modernização do
sistema financeiro liderada pelo Banco Central. “Devemos priorizar as
medidas que estimulem a economia
melhorando sua condição estrutural.

Não considero que medidas de estímulo fiscal de curto prazo seria positivas. Ao contrário, qualquer política
keynesiana neste momento poderia
gerar o efeito contrário, alimentando mais desconfiança sobre a credibilidade das contas públicas”, diz.
Souza reforça a defesa de que o foco
deve ser o ajuste da trajetória fiscal de
longo prazo. “Com isso feito, e dado
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Brasil: desafio de ampliar participação no comércio mundial – % do total
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que hoje temos uma capacidade ociosa grande – calculamos que esteja em
cerca de 3% do PIB – conseguiremos
engatar uma retomada mesmo sem
grandes alterações imediatas na produtividade da economia”, diz.
Tal qual no BC, em junho a estimativa do Ipea para o PIB de 2019
era de 0,8%, sem viés de alta. “Apesar de que surpresas positivas sempre
podem acontecer, entendemos que a
probabilidade de rever o crescimento
para cima é baixa, pois pressupomos
que o ritmo da economia só começará a dar sinais de melhora mais significativos no último trimestre”, diz
Souza. Essa composição, entretanto,
deixa um carregamento estatístico
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positivo para 2020, quando, pelo
cálculo do Ipea, o Brasil crescerá
2,5%. “Mas, para que isso aconteça
é preciso continuar com o foco no
ajuste. Temos reforma tributária, entre outras medidas que não podem
ser esquecidas”, ressalta.
Para Lisboa, a reversão do atual
quadro também dependerá de que
o governo tenha um discurso claro,
princípios bem definidos, e medidas alinhadas com esses princípios.
“Anúncios que não se realizam, ou
carecem de embasamento atrapalham a confiança em uma guinada,
de que podemos confiar na política
econômica”, afirma. Entre os casos
a que Lisboa se refere está o anúncio

do ministro Paulo Guedes, em março,
de uma proposta de desvinculação de
R$ 1,5 trilhão do orçamento federal, e a declaração do presidente, em
maio, de que o governo estaria gestando uma medida que traria economia
maior que a da reforma da Previdência. “Isso sem contar com os anúncios que vão na contramão da agenda
liberal prometida pelo governo, que
foram de restrições à importação de
banana e leite à renovação da tabela
do frete de caminhões e a manutenção do nível conteúdo nacional para
importação de bens de capital e informática. São ruídos desnecessários”,
afirma – especialmente quando se coloca o crescimento à prova.

CAPA CRESCIMENTO ECONÔMICO

E não foi o teto
A frustração da atividade em 2019
também traz ao governo o desafio de
acomodar seus compromissos a uma
frustração de receitas que, de acordo
ao último relatório de avaliação bimestral, está cerca de 0,5% do PIB abaixo
do fixado no orçamento. “Há dois
anos, estimava-se que o limitador da
ação do Estado seria o teto dos gastos.
Hoje estamos mais de R$ 30 bilhões
abaixo do limite – contando o contingenciamento de março –, mas enfrentamos a perda de arrecadação, cujo nível é grande para um país com déficit
e que tem que fazer ajuste”, declarou
o secretário do Tesouro, Mansueto
Almeida, na coletiva de divulgação do
resultado do Tesouro, em junho.
Almeida afirmou que a equipe econômica tem feito dois exercícios de
apoio para revisar a necessidade dos
ministérios. “O primeiro é o de verificar qual foi o gasto efetivo de cada
pasta em 2018, para checar se houve
sobra em relação ao orçamento. O segundo é pegar o limite financeiro – que
é menor que o orçamento – e verificar,
com base no exercício de 2018, até

que mês ele iria”, diz. Conforme o resultado, Almeida afirmou que no fim
do ano terá uma margem para realocação de recursos entre pastas. “Mas
essa necessidade só ficará mais clara
no relatório de avaliação de julho.”
No acumulado de janeiro a maio,
o déficit do governo central foi
R$ 2,3 bilhões maior do que no mesmo período do ano passado, saltando
de R$ 15,2 bilhões para R$ 17,5 bilhões. O secretário apontou que, diferentemente deste ano, em que a receita retraiu, no primeiro quadrimestre
de 2018 a arrecadação crescia 8,2%
– ajudada, entre outros fatores, por
uma alíquota do imposto sobre combustíveis mais alta, que durou até a
greve dos caminhoneiros. “Este ano,
o déficit só não piorou tanto porque
tivemos queda na despesa primária
de quase 1%”, diz.
Levantamento de Manoel Pires, pesquisador associado do FGV
IBRE, aponta que no primeiro quadrimestre rubricas como Imposto
de Renda e receita de royalties do
petróleo também cresceram acima

Receitas e despesas no 1o quadrimestre (R$ milhões)
PREVISTO

REALIZADO

352.338

340.737

IR

151.276

156.815

CSLL

33.812

34.663

Outras receitas

61.255

64.228

Exploração de recursos naturais

24.995

26.386

Dividendos e participações

1.917

3.159

Receitas administradas

Fonte: FGV IBRE.

do projetado no orçamento, suavizando esse movimento. Para Pires,
alguns fatores colaboram para que
ainda não tenha havido episódios
como os de 2017, como a suspensão de emissão de passaportes pela
Polícia Federal, às vésperas das férias de julho. “Talvez a fusão de ministérios tenha ajudado a aumentar
a coordenação entre as pastas para
acomodar o contingenciamento feito até agora, de R$ 30 bilhões. Além
disso, como o governo é novo, mudanças de prioridade nas políticas
permitem reduzir alguns programas
enquanto outros são criados. Como
possui uma representação política
diferente, os custos de descontinuar algumas ações pode ser menor”,
afirma Pires.
Almeida reforçou que o desafio do
segundo semestre é recuperar a arrecadação. “Esperamos resgatar parte
do cancelamento de restos a pagar
do diesel, que está na despesa programada. Se conseguirmos R$ 2 bilhões,
já é recurso que entra”, diz. O leilão
da cessão onerosa, que poderá gerar
R$ 79 bilhões novos para os cofres
públicos – com parte a ser distribuída
para estados e municípios –, ainda não
está garantido de acontecer este ano.
Entre outras possibilidades no radar
estão a transferência dos recursos não
sacados do PIS/Pasep para o Tesouro,
de cerca de R$ 20 bilhões, e a nova
regra de cancelamento automático de
restos a pagar que, se executada, tem
potencial para gerar outros R$ 15 bilhões a R$ 20 bilhões no final do ano,
na estimativa do Tesouro.
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Reordenar a casa
As transformações necessárias para
reduzir o peso fiscal da máquina
pública e torná-la mais eficiente
Solange Monteiro, de Fortaleza
O quadro fiscal crítico dos governos
brasileiros traz consigo a urgência de
se revisar o modus operandi da administração pública, que hoje se mostra cara e com lacunas na qualidade
da prestação de serviço. Os números
indicam que essa realidade é ainda
mais sensível no nível estadual, onde
as despesas com funcionalismo cresceram em velocidade mais acelerada
do que no âmbito federal. Levantamento de Nelson Marconi, professor
da FGV Eaesp, aponta que enquanto
o governo central levou 20 anos para
dobrar as despesas com a máquina pública – alcançando o nível dos
R$ 300 bilhões no ano passado –, os
estados duplicaram seus gastos na metade do tempo, se aproximando dosdos R$ 500 bilhões em 2018. Marconi
pondera que o aumento do peso do
funcionalismo nos estados poderia se
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justificar pelos serviços prestados nessa esfera serem mais intensivos em mão
de obra – como segurança, saúde, educação – do que no governo federal, cuja
responsabilidade se concentra mais na
formulação de políticas do que em sua
execução propriamente dita. Mas há
um problema. A composição dessas
despesas indica que, além da progressão do gasto com inativos – que registrou alta de dez pontos percentuais
nos últimos quatro anos –, nos estados
essa expansão se deu muito mais por
aumento salarial do que por evolução
do quadro de servidores.
“Uma reforma da Previdência que
incluísse os estados ajudaria a equacionar a questão dos inativos. Mas e a dos
ativos?”, questiona Marconi. No seminário “Os desafios do planejamento
estratégico para o desenvolvimento econômico do Brasil”, promovido pelo go-
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verno do Ceará com apoio do FGV
IBRE, especialistas de diversas áreas
debateram quais seriam as frentes de
ataque para responder a essa questão. Para eles, cuidar do fiscal sem
descuidar do serviço público requer,
além de uma revisão das carreiras,
garantir que estas respondam não só
à necessidade de se reduzir gastos,
mas à de adequação do funcionalismo a um planejamento de longo prazo, que aponte aonde o estado irá, e
com quais ferramentas tecnológicas.
“Se os governos fizerem isso, terão
menor pressão da despesa com pessoal. E não porque precisa cortar e
ponto, mas porque serão mais eficientes”, diz Marconi.

Agendas incompletas
Um item comum no diagnóstico
dos especialistas para o caso brasileiro é a falta de um sistema efi-

nalizar gestão, com perspectiva de
focar em resultados que eficiência
da máquina. Ao que agora se soma
outro desafio contemporâneo, de
governança, focado no resgate de
confiança, induzindo processos de
coparticipação e a substituição da
ideia de burocracia pela de ‘colaborarquia’”, diz.
Marini, que coordena pelo Instituto Publix as atividades de elaboração da estratégia da Plataforma
Ceará 2050 – “a qual desde sua
concepção levou em conta a cocriação colaborativa dos diversos
segmentos da sociedade” – reforça
que a seleção de capital humano
para atuar na máquina pública tem
de levar em conta essas mudanças.
“O desenvolvimento de um perfil
de competências é diferente entre o
Estado que tudo faz, atuando separado da iniciativa privada, e o Estado que cogera valor.”

ciente de gestão de pessoas. Caio
Marini, diretor do Instituto Publix
e professor associado da Fundação
Dom Cabral, diz que esse problema
tem se repetido nas diversas fases
da administração pública. Desde a
agenda clássica da década de 1950,
responsável por estruturar as burocracias estatais com as primeiras
carreiras, órgãos e regulamentos,
numa dinâmica de conformidade
para dar conta de um Estado provedor de desenvolvimento, à onda
da gestão por resultados, que dominou as economias latino-americanas quando a crise fiscal deixou
evidente sua baixa capacidade de
gerar poupança, levando inclusive os organismos internacionais a
condicionar a liberação de recursos
à incorporação dessa dimensão de
desempenho. “No Brasil, entretanto ambas as agendas ficaram
inconclusas. Falta-nos profissio-

Despesas com pessoal no governo federal e nos estados
Valores em R$ bilhões acumulados em 12 meses, corrigidos para out/18, segundo o IPCA
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No Chile, como uma empresa
A forma encontrada pelos chilenos para ampliar a eficiência da administração pública foi atenuar a influência política em nomeações dentro dos
altos escalões do governo, priorizando sua profissionalização.
Desde 2003, com a criação da Dirección Nacional de Servicio Civil,
vinculada ao Ministério da Fazenda, os cargos de comando nas principais instituições, autarquias e serviços ligados ao poder central passaram a contar com processos de seleção similares aos realizados para
cargos de diretoria e gerência em grandes corporações. “Numa primeira fase de triagem, trabalhamos com consultorias privadas terceirizadas.
Depois, os nomes indicados são submetidos ao crivo de um conselho,
que por sua vez apresenta três a quatro candidatos ao presidente para
que este designe seu escolhido”, descreve Francisco Silva, chefe da área
jurídica e de assuntos institucionais do órgão.
Silva reconhece que nem sempre essa tarefa é simples.“Há situações
em que todos os nomes são rechaçados, e é preciso elaborar nova lista”,
diz, ressaltando, entretanto, que são casos pouco frequentes. Outro desafio ainda não vencido, destaca o chileno, é o de mitigar o impacto dos
ciclos políticos no funcionamento da máquina pública. “Em cada mudança de coalizão partidária no poder, temos uma taxa de substituição
de nomes em torno de 60%, o que mostra que ainda não alcançamos a
resiliência desejada”, afirma.
Atualmente, o trabalho de seleção feito pelo Servicio Civil envolve
1,2 mil postos ligados ao Executivo chileno. O órgão também adaptou
seu sistema para colaborar na seleção de outros 4 mil cargos, entre os
quais juízes de tribunais específicos, como ambiental e tributário, e diretores de escolas de 345 províncias. “Vários estudos em nível internacional evidenciam a correlação entre contratação por mérito e controle da
corrupção, além de melhor qualidade do gasto público, o que reforça a
importância de se ampliar esse modelo”, diz Silva.
Além da alta direção, o Chile conta com 269 mil funcionários públicos,
dos quais 40% têm estabilidade de carreira. Os demais, cujos contratos
em sua maior parte são renovados a cada ano, atuam em média 12 anos
no serviço público. “Para estes, também traçamos diretrizes em termos
de gestão de pessoas, buscando aprimorar políticas de carreira, visando
a uma administração profissional”, diz, ressaltando seu impacto na melhora da prestação de serviços à população, bem como da gestão fiscal. “O
orçamento anual do Chile é de US$ 78 bilhões. É como dizer que, a cada
quatro meses, o Estado gasta a riqueza produzida pelos 11 principais grupos econômicos do país. Garantir que esse gasto seja eficiente significa
uma melhor democracia, em amplo sentido”, defende.
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Weber Sutti, diretor de Projetos
da Fundação Lemann, aponta que
uma das falhas no processo de construção da gestão pública no Brasil
é não priorizar a profissionalização
dos quadros executivos, algo que
nos Estados Unidos, por exemplo,
começou a ser feito nos anos 1970.
“No Brasil, entretanto, mantemos
uma situação patética. No governo
federal, por exemplo, um DAS 4, 5
ou 6 (classificação referente a cargos de gerente, diretor e secretário,
respectivamente) é dispensado de
avaliação de desempenho. Ou seja,
quando chega à liderança, não precisa provar seu valor”, diz. A essa
lógica, Sutti soma uma estrutura de
cargos e salários que desincentiva o
foco em resultados. “Para ser chefe,
no Brasil, o servidor precisa de um
cargo, numa estrutura que dissocia
o papel de liderança da condição
de progressão de carreira. A progressão, no nosso caso, se dá por
tempo e capacitação formal. Um
funcionário pode chegar ao topo
em apenas sete anos e ficará mais
30 anos trabalhando sem incentivo
para contribuir com a melhoria do
serviço público”, descreve Sutti. E,
em se tratando das dimensões brasileiras, isso implica uma estrutura
não menor: apenas de lideranças no
primeiro e segundo escalões, são 20
mil cargos; no segundo e terceiro
níveis, 1,2 mil posições. “Isso para
liderar 660 mil servidores. Ou seja,
se não conseguirmos mudar a lógica a partir desse topo e fazer uma
promoção de mudança de cultura
estruturada, não conseguiremos dar
resultado para sociedade”, afirma.
Sutti, que na Fundação Lemann
tem estudado a estrutura da máquina
pública de oito estados brasileiros,
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diz ter como ponto de apoio a experiência do Chile (ver box pág. 40).
“Lá, a mudança na estrutura de formação do funcionalismo se deu em
meio a uma profunda crise política,
para a qual havia duas saídas: uma
ruptura institucional ou um pacto
em torno de uma melhoria do serviço público”, diz. “A partir disso,
criaram um sistema de processo seletivo que alinhou a estrutura a uma
visão de competência.” Para iniciar
um processo semelhante, entretanto,
Sutti adverte que é preciso romper
paradigmas de avaliação. “As provas de conhecimento que hoje são a
base de nossos concursos não lidam
mais com os desafios que temos.
Precisamos medir aptidão, capacidade relacional, que demandam outro
ferramental de avaliação.”
Sutti cita o caso cearense como
exemplo concreto das transformações possíveis com o foco na profissionalização, com a decisão de
submeter a escolha de diretores de
escola a processos de seleção. Essa
mudança, somada a um programa
de incentivos fiscais, levou o município de Sobral a sair de uma posição
no Ideb de mais de 3.500 há 14 anos
para o topo da lista. “É a evidência
concreta de que lideranças bem preparadas e com aptidão para o cargo
transformam o jogo. E isso está ao
alcance das mãos, pois são cargos
discricionários”, diz.
Marconi, que presta consultoria
ao governo de Goiás no planejamento da administração pública, defende
que estados brasileiros com previsão
de um alto número de pedidos de
aposentadoria nos próximos anos
têm uma grande chance nas mãos
para promover essa mudança. “Não
podemos eliminar a ideia de novas

Em 2014, o BID fez uma série de recomendações para o aprimoramento da administração pública na América Latina, entre as quais:
• Reduzir a ênfase em sistemas uniformes e centralizados e permitir
às administrações tomar medidas para reter talentos adequados às
suas necessidades.
• Profissionalizar o segmento diretivo.
• Melhorar a gestão da remuneração para atrair, motivar e reter funcionários.
• Melhorar a gestão da remuneração para ter compromissos com uma
folha de salários fiscalmente sustentável.

contratações, pois faltará gente. Mas
é preciso planejar com base em qual
serviço se demandará, agregando
qual tipo de tecnologia a ser usada,
e em que nível de terceirização”, descreve. “Aí se pode fazer um processo
seletivo melhor, avaliando de forma
mais adequada, com mais clareza sobre as entregas que cada funcionário
precisa garantir.” Quanto à questão
remuneratória, Marconi sugere que
a decisão sobre a progressão de salários deveria sair de um comitê de
remuneração formado por agentes
do setor público e também privado.
“Hoje temos os servidores definindo
seu próprio reajuste, com categorias
mais fortes puxando o aumento das
demais. Além de um desequilíbrio
forte entre carreiras que será difícil de
reordenar sem apoio de fora”, diz.

Ana Carla Abrão, sócia da área
de Finanças, Risco e Políticas Públicas da consultoria em gestão
Oliver Wyman, amplia o coro da
urgência de mudanças, pese as dificuldades envolvidas. “Nem falo
em abolir a estabilidade, que é
preceito constitucional, mas que
precisa ser discutida em termos de
sua amplitude. Melhorar a qualidade dos serviços públicos é uma
questão de justiça social, de garantir oportunidades aos mais pobres,
além de ser fator primordial para
o aumento da produtividade do
país”, defende. “Como vamos fazer a produtividade da economia
brasileira crescer se não aumentarmos a produtividade do setor que
representa mais da metade dessa
economia?”, questiona.
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Tecnologia a seu favor
Tal qual em outras áreas da atividade,
a tecnologia é um dos instrumentos
mais potentes para provocar transformações na administração pública brasileira. Da digitalização de documentos a assistentes virtuais aptos a fazer o
acompanhamento de um doente após
a consulta; de serviços digitais que reduzem o tempo de atendimento a mais
da metade a processos robotizados
de pré-checagem de documentos que
aceleram a obtenção de um alvará, as
margens de ganho com sistemas bemimplementados e operados é ampla.
“A tecnologia tem um potencial
enorme de colaborar para a redução
de despesas, ampliar a conexão entre
as pessoas e o Estado, bem como ajudar a repensar as formas como o Estado atende ao cidadão”, diz André
Macieira, sócio-fundador da consultoria EloGroup Brasil. Entre os projetos atualmente em desenvolvimento
pela EloGroup estão um sistema de
detecção de fraude e erros em lançamentos de folha de pagamento do
governo do Distrito Federal, e outro
para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), de robotização
de parte das análises para a liberalização de medicamentos genéricos. “O
grande salto hoje é que certos sistemas de automatização de processos
ou digitalização de serviços que há
uma década levavam um ou dois anos
para ficar prontos hoje podem ser implementados em 45 dias”, afirma.
Menos visíveis ao público, mas não
menos impactantes, são os avanços
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que governos e institutos de pesquisa
têm buscado com o processamento
de grandes quantidades de dados dos
quais extraem informações de apoio à
tomada de decisão sobre políticas públicas. No seminário promovido pelo
governo do Ceará, um dos exemplos
apresentados foi o do Paraná. No estado, um dos focos é o trabalho com
notas fiscais eletrônicas (NFe). Julio
Takeshi Suzuki Junior, diretor do Centro de Pesquisa do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e
Social (Ipardes), conta que a primeira
iniciativa foi aplicar a matriz insumoproduto do instituto com dados da
NFe. O exercício permitiu identificar,
por exemplo, que cada aumento de
1% na demanda por produtos agropecuários paranaenses implica a geração de 7.960 ocupações diretas e
indiretas, contra 1.650 ocupações na
indústria automotiva, se a demanda
crescer o mesmo percentual. O rendimento médio mensal estimado para
as ocupações geradas por esta última,
entretanto, é quase sete vezes maior
do que o verificado para a atividade
agropecuária. “Estudos como este são
importantes, por exemplo, no âmbito
de decisão de uma política de atração
de investimentos”, diz Suzuki.
No ano passado, o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará
(Ipece) também entrou nessa seara ao
criar um centro de análises de dados
e avaliação de políticas públicas. O
centro conta com a ajuda de um grupo de pesquisadores da Universidade

Federal do Ceará, destacados para o
projeto através do programa Cientista Chefe, da Fundação Cearense de
Apoio ao Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (Funcap). Atualmente,
o Cientista Chefe promove a participação de equipes de pesquisadores
em oito áreas estratégicas do estado
para identificar soluções de ciência,
tecnologia e inovação que colaborem
à eficiência dos serviços públicos. “No
caso do Ipece, são físicos teóricos envolvidos na extração de informações
de 1 bilhão de notas fiscais eletrônicas,
cada uma com 500 campos. Uma base
significativa para se trabalhar”, ilustra
Tarcisio Pequeno, presidente da Funcap. Para qual objetivo? Servir como
instrumento de gestão. “Imagine que
o governador tenha que decidir qual
estrada danificada pelas chuvas deve
ser recuperada primeiro. A partir das
informações que extraímos, podemos
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fazer combinatórias de dados entre
os municípios ligados por cada uma
dessas vias para analisar sua potência
econômica, volume de trocas, distâncias, e com isso definir qual a de maior
impacto econômico para o estado”,
diz. José Mario Santos de França, diretor geral do Ipece, conta que o centro novo também tem um trabalho
focado em programas de redução da
pobreza. “A ideia é analisar o desenho
de cada um e fazer uma avaliação executiva e de impacto desses programas,
para os quais o governo destina cerca
de R$ 600 milhões ao ano”, conta.
Apesar da ampla rede de oportunidades que esses dados permitem
explorar, Suzuki alerta que não é um
trabalho simples. “No caso das notas
fiscais eletrônicas, geralmente essas
bases de dados têm inconsistências de
informação, erros de classificação. É
preciso um intenso trabalho de limpeza”, afirma. Muito diferente de pesquisas que desde sua origem contam
com procedimentos estatísticos que
garantem que sejam utilizáveis. Esse
assunto, lembra Suzuki, tem ganhado
relevância diante do debate sobre os
limites de se reduzir e baratear pesquisas de campo – como o Censo
Demográfico do IBGE, cuja edição
de 2020 sofreu corte no questionário
–, e substituir as informações pelas
extraídas de dados administrativos.
“Numa amostra estruturada, a coleta
é feita por meio de contatos selecionados, oriundos de pesquisa prévia, e
existe procedimento estatístico específico para extrapolar aquele resultado para o universo. Já o uso de dados
administrativos requer um trabalho
detalhado que garanta consistência
das informações”, compara.
Outra iniciativa em desenvolvimento no Ipardes, ainda em fase

Estimativas para a economia do Paraná feitas com o uso
de informações de notas fiscais eletrônicas
A cada 1% de aumento na demanda final dos setores selecionados,
haveria a geração de:

Ocupações
7.960

Agropecuária

1.650

1.423

Indústria automotiva

Indústria de derivados do
petróleo e biocombustíveis

Rendimento médio mensal (preços de 2015)
R$ 2.886
R$ 2.367

R$ 421

Agropecuária

Indústria automotiva

Indústria de derivados do
petróleo e biocombustíveis

Fonte: Ipardes.

embrionária, é o uso da NFe para
mensurar a evolução dos preços em
regiões do Paraná, que poderá gerar
índices de inflação por região do estado. “Temos uma diretoria de estatística que poderá incorporar atividade,
mas ainda é um projeto que demandará mais pessoal e recursos físicos
em termos de processamento, uma estrutura de informática mais adequada para rodar essas imensas bases de
dados”, diz Suzuki, lembrando que o
Ipardes, tal qual outros institutos de

pesquisa do país, sofre com reduções
orçamentárias. De 2003 para cá, a
fatia do orçamento estadual destinada ao instituto caiu pela metade,
representando hoje 0,03% do total.
“Com certeza falamos de um investimento que é menor do que os custos
de uma pesquisa de campo de grande
amplitude, mas precisamos vencer
essa restrição fiscal para garantir a
produção de informação com a devida qualidade técnico-metodológica”,
conclui. (S.M.)
J u l h o 2 019 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 4 3

CONJUNTURA GESTÃO PÚBLICA

Campo de visão
Investir em uma administração pública profissional e digitalizada não garante um estado eficiente se não tiver
como base a definição de onde se quer
chegar. No seminário “Os desafios do
planejamento estratégico para o desenvolvimento econômico do Brasil”,
gestores apresentaram suas estratégias
para delinear projetos para mais longo
prazo, visando à estabilidade de políticas focadas no desenvolvimento socioeconômico de seus estados.
Entre os que abraçaram essa tarefa
mas partem de uma base desvantajosa está o Rio Grande do Sul. Leany
Lemos, secretária de Planejamento,
Orçamento e Gestão do estado, aponta que a dificuldade do estado em expandir o horizonte da planificação se
dá não apenas pela gravidade da crise
fiscal – que o leva a negociar a adesão
ao regime de recuperação do governo
federal, o RRF – como pela falta de
continuidade no encaminhamento de
políticas públicas. Desde a redemocratização, nenhum partido conseguiu emplacar mandatos sequenciais
no governo. “A ideia basilar colocada pelo governador Eduardo Leite
(PSDB) é a de promover um governo
sem ruptura: o que funciona, aperfeiçoaremos”, afirma Leany.
Para alcançar essa visão de futuro,
o primeiro passo do governo gaúcho
é preparar o Plano Plurianual 202023. “Nosso foco hoje é evitar um PPA
de prateleira, buscando que as equipes do planejamento e do orçamento trabalhem juntas, para que ações
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previstas estejam alinhadas com a
execução orçamentária”, descreve
Leany. O desenho de estratégias de
longo prazo a partir de macro-objetivos passará a ser feita a partir deste
segundo semestre – ainda que, diz a
secretária, se reconheça que são planos que passarão por realinhamentos
ao longo dos próximos anos. Leany
destaca que a necessidade de se consolidar uma visão de futuro para o estado compartilhada com a população
também visa à recuperação da autoestima dos gaúchos, combalida pela
situação fiscal. “É preciso mostrar à
sociedade a capacidade de elevar o
estado a outro patamar de competitividade, com equilíbrio das contas,
serviços públicos modernos e ágeis e
uma economia próspera”, afirma.
Na outra ponta desse processo está
Pernambuco, que graças a um esforço
transversal dos governos em prol de
um modelo de gestão por resultados,
desde 2015 tem o projeto “Pernambuco 2035”. “Já rodamos um ciclo
de PPA dentro desse planejamento de
longo prazo, colhendo lições sobre
coisas que funcionam e as que não
aconteceram como prevíamos”, diz
Hugo Augusto Vasconcelos Medeiros, coordenador do Instituto de Gestão Pública, vinculado à Secretaria de
Planejamento do estado. O primeiro
ponto fora da curva estimada no plano foi a reversão das condições favoráveis de crescimento e atração de investimentos que serviram como base
para as projeções. “Sabemos que essa

tapioca virou, e apesar das conquistas
que registramos no Complexo de Suape, no Porto Digital, entre outros, tivemos que adaptar o planejamento”,
descreve, citando ainda a inclusão
de novas diretrizes que vieram após
o lançamento do plano, como as da
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (ONU) e da Sudene.
Medeiros destaca alguns elementos que compõem a estrutura desse
planejamento como relevantes para
dar musculatura ao plano, como o
desenho do Instituto de Gestão Pública, que age com monitor dos indicadores, indutor de parcerias privadas, além de analisar estratégias que
podem ser agregadas ao documento
em suas revisões. “Além de atores
do governo, também contamos com
um eixo liderado pelo Movimento
Brasil Competitivo, responsável por
análises técnicas, planos de capta-
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ção de recursos e gestão de contratos”, descreve. Outra característica
referida pelo coordenador é que os
projetos que constam do plano, 83
no total, estão divididos em duas
carteiras, uma pública e outra privada, definindo claramente os programas que necessitam de apoio.
Entre eles estão o adensamento e a
melhoria da competitividade da cadeia de óleo e gás do estado, fortalecimento da agricultura familiar, estruturação do Parque de Inovação e
ampliação e modernização do Porto
de Recife.
Entre as premissas que não se realizaram conforme o previsto e que
precisam de reforço, Medeiros aponta a identificação de fontes de financiamento de longo prazo, e a dificuldade de garantir um modelo de
governança nas ações que dependem
de coordenação com governos municipais, como as dedicadas à educação. “Ainda temos gargalos para
melhorar a proficiência dos alunos
que chegam ao ensino médio, o que
demanda uma política casada com
os municípios para o cuidado com o
ensino básico”, citou.
No estágio intermediário desse
caminho do planejamento de longo prazo está o Ceará. Em 2017, o
estado lançou a plataforma “Ceará
2050”, a partir da qual começou a
realizar diagnósticos e consolidar os
objetivos estratégicos, para os quais
contaram com colaborações das 14
regiões de planejamento do estado.
A estimativa é que a versão final do
plano seja lançada este ano, após
a definição do modelo de gestão e
governança. José de Paula Barros
Neto, diretor-presidente da Fundação Astef, da Universidade Federal
do Ceará, coordenador do Ceará

Diagnósticos convergentes
Painel de seminário promovido no Ceará trata da importância do
planejamento de longo prazo

2050, destaca que nas últimas três
décadas a média de crescimento econômico do estado tem superado a
do Nordeste e do Brasil e, sem pensar em formas de gerar riqueza, essa
capacidade encontrará seu teto sem
o estado ter conseguido cumprir sua
meta de redução da pobreza e ampliar o bem-estar da sociedade.
“Na radiografia que fizemos das
últimas décadas, observamos que
as políticas mais bem-sucedidas
foram as que contaram com uma
visão perene, de Estado”, destaca Barros. “Isso aconteceu com a
educação e com a responsabilidade
fiscal, que já conta com 30 anos de
disciplina abraçada pelos governos. O caso oposto é o da segurança, onde a falta de política de longo
prazo nos deixa com desafios importantes a superar”, diz.

Flavio Ataliba, secretário Executivo
de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Planejamento e Gestão do
Ceará, ressaltou a importância desse
esforço citando o exemplo da Coreia
do Sul. “Há 50 anos o país tinha metade da renda per capita do Brasil, e hoje
supera a nossa em três vezes, graças a
uma política de longo prazo”, lembra.
“Uma dinâmica de desenvolvimento
de longo prazo é dada pela tecnologia,
mas esta não cai do céu: é comandada
por condições endógenas, arranjos sociais, estímulos à pesquisa”, diz. “É a
mão do homem que dá origem a esse
processo, direcionando o debate para
uma economia mais produtiva através
de ganhos tecnológicos, de capital humano e de infraestrutura; e que compartilhe adequadamente a riqueza gerada entre a população e as regiões”,
concluiu. (S.M.)
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Semeador
de ideias

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Dia 18 de junho o FGV IBRE perdeu
o economista Mauro de Rezende
Lopes, membro do Conselho Consultivo da FGV-RJ e coordenador
do Centro de Estudos Agrícolas do
IBRE de 1994 a 2016. Lopes tinha
78 anos e vivia em Minas Gerais.
A trajetória profissional de Lopes
perpassa momentos da história brasileira recente que foram chave para
elevar o setor agrícola nacional a potência mundial. Seu início de carreira
– que inclui a primeira passagem pelo
Centro de Estudos Agrícolas do IBRE
(1966-1972) – foi marcado pelas discussões sobre como garantir a expansão da agricultura nacional não só em
extensão plantada quanto em produtividade, que resultaram na criação da
Embrapa, em 1973. “A tarefa que nos
foi dada pelo então ministro Delfim
Netto era a de trazer racionalidade
econômica para a política agrícola e
para a política de pesquisa no Brasil,
e Mauro ajudou nesse desenvolvimento”, lembrou Eliseu Alves, um dos
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fundadores da Embrapa, em seminário em homenagem a Lopes promovido pelo IBRE em 2017.
Sua colaboração mais direta, entretanto, aconteceu na Comissão de Formação de Preços (CFP), um dos braços que deram origem à Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab),
onde Lopes trabalhou de 1977 a 1993
ocupando, entre outros, os cargos de
secretário geral e diretor. Lá, conduziu várias pesquisas e estudos sobre
política agrícola brasileira, parte deles
reunida na coleção Análise e Pesquisa,
para a qual colaboraram economistas como Claudio Roberto Contador,
Guilherme Dias e José Roberto Mendonça de Barros. Um dos interesses de
Lopes foi o estudo da função do preço
mínimo, na busca por formas de disciplinar as sequentes intervenções do
governo no preço dos alimentos no
período de hiperinflação, muitas vezes
comprometendo a atividade dos produtores. Um esforço que se mostrou
fundamental para orientar o setor e in-

centivar a expansão da agricultura ao
Centro-Oeste, que já contava com os
frutos da pesquisa da Embrapa, com
cultivares específicos para o Cerrado.
Na década de 1990, um dos trabalhos de Lopes foi junto à equipe
negociadora do Brasil no GATT, na
Rodada Uruguai (1986-1994). “Era
uma época em que o Brasil sabia o
que não queria, mas não o que queria”, lembrou o embaixador Rubens
Ricupero no seminário de 2017. Ricupero referia-se a um país ainda
afetado pelas crises de balanço de pagamentos, e que pouco conhecia seu
potencial como exportador agrícola,
já que à época as vendas ao exterior
limitavam-se a café e produtos tropicais. “Precisávamos de alguém que
nos ajudasse a avaliar as propostas,
entender a necessidade do setor produtivo brasileiro, e o Mauro foi quem
nos assessorou para embasar nossas posições”, contou Ricupero. Lia
Valls, pesquisadora associada do FGV
IBRE, recorda o período em que ela e
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Lopes assessoraram o governo nas negociações da Área de Livre Comércio
das Américas (Alca) – Lopes pelo agro
e Lia pela indústria. “Apesar de serem
áreas com interesses muitas vezes conflitantes, nossa amizade nos fez superar potenciais desavenças”, conta.
Já o ex-ministro da Agricultura,
Roberto Rodrigues, coordenador do
Centro de Agronegócio da FGV EESP,
cita três outras contribuições de Lopes: para a Lei Agrícola, garantida na
Constituição de 1988, “da qual ele
foi importante inspirador do capítulo
de Política Agrícola e Fundiária”; na
elaboração de instrumentos de garantia à renda agrícola, como crédito e
seguro rural; e ao associativismo, tendo papel de destaque na criação da
Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), em 1993.
Do lado pessoal, Rodrigues destaca
a característica de Lopes de “cultivar
as amizades com desvelo e atenção”.
Pelos amigos, ele também é conhecido como contador de causos nato, e
extremamente estudioso. “Mauro era
criativo e sempre queria ir longe nas
coisas. Quando entrava em um projeto, metia a cara na literatura e na pesquisa. Nunca buscou atalhos”, conta
a pesquisadora Ignez Guatimosim Vidigal Lopes. Ignez e Mauro foram casados por 49 anos, tiveram três filhos e
três netos. Essa parceria ganhou igual
relevo no campo profissional, no qual
seus nomes são indissociáveis. Juntos
fizeram mestrado em Viçosa, doutorado na Purdue University em West Lafayette (Indiana, USA), trabalharam
na CFP e também no IBRE, para onde
Mauro retornou em 1994, pelas mãos
de Antônio Salazar Pessôa Brandão,
então vice-diretor do Instituto, com a
missão de revitalizar o Centro de Estudos Agrícolas.

Luiz Guilherme Schymura, diretor do IBRE, destaca a personalidade
colaborativa de Lopes. “Ele foi uma
figura humana admirável. Tinha um
respeito muito grande pelo outro e
sempre buscou trabalhar em equipe,
características que sem dúvida colaboraram para o seu sucesso”, afirma.
Traços corroborados por Daniella de
Paula Rocha, pesquisadora do Centro de Estudos Agrícolas do IBRE sob
a gestão de Lopes. “Ele envolvia a
equipe em todas as áreas do projeto,
da técnica à financeira. E era muito
visionário. Sempre nos inspirávamos
em suas ideias – e também o ajudávamos a aterrissá-las”, diz.
Um dos projetos desenvolvidos
pelo Centro de Estudos Agrícolas do
IBRE com a participação de Daniella
foi o de identificação dos pequenos
produtores rurais brasileiros a partir
dos microdados do Censo Agropecuário do IBGE de 1996 e de 2006.
“Com a criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (Pronaf), em 1996, foi a primeira vez que se realizou um levantamento com parâmetros mais claros
para definir a agricultura familiar,
como área cultivada, percentual da
renda investido na produção”, lembra Ignez, ressaltando a importância
dessa pesquisa na definição de políticas públicas. “Quando se identifica
com mais detalhes a fonte de renda
das famílias, pode-se separar quais
efetivamente são produtores que
necessitam de crédito dos que têm
a agricultura como subsistência, aos
quais a ajuda mais adequada está em
programas sociais”, exemplifica.
Em outubro de 2000, Lopes e Ignez venceram o concurso do Banco
Mundial de Ideias Inovadoras para
Mitigar a Pobreza no Campo. “Nos-

so projeto defendia que, mais efetivo
que mobilizar capital para comprar
terra, foco de muitos programas de
apoio, pequenos produtores associados poderiam ter mais ganhos se direcionassem o crédito para adquirir
insumos, arrendando terras para produzir”, descreve Ignez. O prêmio lhes
garantiu recursos para a criação de
um site com dados para a criação de
consórcios e condomínios rurais. Em
outubro de 2015, Lopes ganhou outro reconhecimento, dado pela FAO,
por sua contribuição à Revolução
Verde no Brasil.
A lista de contribuições de Lopes
ainda inclui consultorias em países
como Argentina, Moçambique, Costa
Rica e Colômbia, além da prestação
de serviços a instituições como FAO,
Cepal e Banco Mundial. Entre suas
obras se destacam A intervenção do
governo nos mercados agrícolas, editado pela Embrapa, e a coautoria de
capítulos em livros do IBRE como
Ensaios IBRE de Economia Brasileira
– II e Anatomia da Produtividade no
Brasil. Em seus escritos, Lopes refletiu
seu incessante interesse pela inovação – que o fazia, inclusive, atualizar apostilas a cada nova turma dos
cursos de MBA em gestão empresarial
do Agribusiness e de Cooperativas, da
FGV, dos quais foi professor. Em meio
a análises sobre os horizontes imprevisíveis com a combinação da genômica
e de tecnologias de ponta, entretanto,
a mensagem de Lopes sempre convergia a um mesmo ponto: a importância de se valorizar o “brainware”,
considerado por ele “o mais caro e
difícil recurso da agricultura baseada
em ciência”. E que possui ampla base
para se desenvolver no Brasil, graças
ao terreno fértil deixado por acadêmicos como Lopes.
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Primeiras reflexões sobre o
Acordo Mercosul-União Europeia
Lia Baker Valls Pereira
Pesquisadora associada do FGV IBRE e professora da Faculdade de Ciências Econômicas da Uerj

No dia 28 de junho de 2019, os países do Mercosul e da União Europeia
concluíram as negociações para a
criação de uma área de livre-comércio
entre os dois blocos. O acordo precisa ser aprovado pelo Congresso dos
países para que entre plenamente em
vigor. Pronunciamentos contra a aprovação do acordo já começaram a ser
veiculados na imprensa francesa por
representantes do setor agropecuário.
No entanto, se os outros países europeus acatarem o acordo, a França terá
que aceitá-lo caso não queira romper
com a disciplina do mercado comum,
que supõe igual tratamento comercial
pelos membros da União em relação a
terceiros países.
As negociações do acordo foram
iniciadas em 1999 e não avançaram
por diversas razões. Uma se refere
aos obstáculos para uma liberalização do setor agropecuário liderado
pela França e outra às divergências
que ocorreram entre os países do
Mercosul no que se refere à oferta de
concessões para a indústria, serviços
e outros temas regulatórios. No entanto, o contexto político e econômico ajuda a explicar a demora para
o fechamento do acordo.
Durante a primeira década dos
anos 2000 e até por volta de 2013, os
ganhos com o boom das commodities
colocou a agenda de ganhos de acesso a mercados nos bastidores para os
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países do Mercosul. Não que o tema
de acesso a mercado dos produtos
agropecuários na União Europeia estivesse ausente da pauta da política
comercial dos países. Entretanto, se
considerava que ganhos substanciais
só seriam alcançados na esfera multilateral, Rodada Doha. Após 2012,
políticas protecionistas como exigências de conteúdo local, impostos
de exportações, licenciamentos de
importações, entre outras, passaram
a ser utilizadas pelas duas maiores
economias do Mercosul, o que dificultava negociações para uma área de
livre-comércio. Na União Europeia, a
atenção estava voltada para os efeitos
da crise de 2008 sobre os seus países
membros mais vulneráveis e possíveis
repercussões na consolidação da integração da região. O cenário não era
favorável para as negociações.
O novo governo brasileiro, que
tomou posse em janeiro de 2019,
através de Paulo Guedes, ministro da
Economia, anunciou desde a campanha eleitoral o compromisso com um
programa de liberalização comercial.
O governo argentino, apesar de algumas medidas protecionistas recentes,
se apresenta como comprometido com
um programa liberal. Ademais, quer
assegurar cenários que favoreçam a
credibilidade do país, num momento
onde as políticas do governo são interpretadas como voláteis. Paraguai e

Uruguai sempre se posicionaram, de
forma geral, a favor de menos proteção ao setor industrial. São economias
com parques industriais pequenos e
pouco diversificados. No caso do Brasil, adiciona-se que a assinatura do
acordo deve facilitar a entrada do país
na OCDE, pois é esperado o apoio da
União Europeia.
No caso da União Europeia, o bloco
já possui acordos de livre-comércio na
América do Sul com o Chile, Colômbia, Peru e Equador, além de um acordo com o México. O posicionamento
beligerante dos Estados Unidos, que
já afetou as exportações de produtos
siderúrgicos europeus e ameaça as exportações de automóveis, leva a que os
países europeus tendam a privilegiar
comportamentos que mostrem disponibilidade para negociações. Além disso, num mundo onde as negociações
multilaterais não conseguem avançar,
o aumento de acordos bilaterais e regionais é esperado. Nesse sentido, os
países do Mercosul sabem que a plena
liberalização agrícola é uma meta cada
vez mais distante e, logo, valeria obter
algum ganho num acordo bilateral.
O contexto econômico e político era favorável ao acordo Mercosul-União Europeia. A seguir
alguns pontos do acordo divulgados
pela União Europeia (http://trade.
ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/
tradoc_157964.pdf) em 1o de julho.

CONJUNTURA COMÉRCIO EXTERIOR

Os principais pontos destacados são
descritos a seguir.
Acesso a mercados. Noventa e um
por cento das exportações do Mercosul terão livre entrada no mercado dos
países europeus em 10 anos e para a
União Europeia, o grau de cobertura
é de 92%. Ambas as partes reservam
um período de 15 anos e/ou liberalização parcial para produtos sensíveis.
Para os países do Mercosul, a lista compreende automóveis, partes e
componentes, máquinas, químicos e
fármacos para a total liberalização
em 15 anos. No caso dos automóveis
haverá um período de transição com
uma cota de 50 mil com taxação de
17,5%, que é a metade da tarifa de
importação praticada pelo Mercosul
(35%). Nessa lista entraram as bebidas alcoólicas, como o vinho que
terá livre acesso em 12 anos.
Para a União Europeia, são sensíveis os produtos da agropecuária e
correspondem a 18% das exportações
do bloco. São eles: carnes, etanol, arroz, mel e milho. Nesse caso as concessões são cotas com tarifas reduzidas. Além disso, foi criada uma lista
de tarifas com cota recíprocas para
queijos e lácteos.
Em suma é uma liberalização administrada do comércio onde cada parte
preserva o grau de proteção desejado
para os seus produtos sensíveis.
Barreiras não tarifárias. No comunicado da União Europeia é enfatizado que os países preservam o
direito de imporem normas para a segurança da saúde de sua população e
meio ambiente. Nenhuma norma europeia será modificada ou flexibilizada. O que o acordo propõe é maior
transparência no uso das normas e
canais de diálogos institucionais.
É enfatizado que faz parte do acordo o “princípio da precaução” que as-

segura que a União Europeia e o Mercosul poderão utilizar normas para a
segurança da saúde e do meio ambiente, mesmo que a informação científica
não seja conclusiva. Na interpretação
dos negociadores brasileiros, o princípio exclui questões relativas a normas
fitossanitárias, mas não está clara essa
exceção no comunicado europeu.
Serviços. Foram negociadas ofertas
de liberalização nos diversos serviços,
mas o texto ainda não está detalhado
no comunicado. O que é certo no caso
dos serviços marítimos, é que se excluem os serviços de cabotagem entre
portos de um mesmo país.
Inclui-se facilitação para o trânsito de homens de negócios.
Comércio e desenvolvimento sustentável. Nesse capítulo foram incluídos os compromissos com os princípios fundamentais da Organização
Internacional do Trabalho (proíbe
trabalho escravo e trabalho infantil; não discriminação por qualquer
razão de igual trabalho, igual remuneração; direito à livre associação e
processo de barganha coletiva). É requerido que as partes do acordo cumpram com as diretivas do Acordo sobre clima de Paris e que se empenhem
para eliminar produtos obtidos em
áreas que foram desmatadas (carne,
por exemplo). É incluído o tema do
bem-estar dos animais.
É requerida adesão aos princípios
de responsabilidade social corporativa previstos pela OCDE e práticas
relativas aos direitos humanos.
Existem capítulos sobre mecanismo de cooperação para a pequena e
média empresa, preferências nas licitações de compras governamentais,
propriedade intelectual e indicações
geográficas. É um acordo típico da
“nova geração de acordos de livrecomércio” onde a agenda regulatória

tem um peso tão relevante ou mais do
que a questão de acesso a mercados.
Por último, o acordo incorpora
um mecanismo de solução de disputas com possibilidade de uso de comissões arbitrais.
A avaliação dos possíveis impactos do acordo exige o acesso ao texto completo. A solução de acesso a
mercados foi resolvida via acordos
de comércio administrado. Com
baixa probabilidade de avanço nas
negociações no âmbito da Organização do Comércio é preferível alguma
margem de preferência a nenhuma.
O acordo traz diversos compromissos na área ambiental que será preciso analisar como os países do Mercosul irão responder a essa agenda. Sob
esse aspecto, o acordo é um ganho
político para a União Europeia no
debate com os Estados Unidos na regulação mundial no tema ambiental.
O acordo é um instrumento que
poderá contribuir para reduzir custos
de produção da indústria via acesso a
bens de capital e intermediários mais
baratos e tecnologicamente mais modernos. No entanto não é uma condição suficiente. O acordo, em si, não
assegura melhora de infraestrutura,
reforma tributária e outros itens da
agenda de reformas microeconômicas. O México é sempre lembrado
como o país que fez o acordo com os
Estados Unidos, mas não conseguiu
melhorar a produtividade da sua indústria. Quanto ao tema de acesso de
mercados, as tarifas sobre bens industriais já tendem a ser baixas na União
Europeia e ganhos nessa área dependem da melhora da competitividade
dos produtos brasileiros.
Ganhos com o acordo poderão
vir, mas a agenda doméstica continua prioritária para que o acordo se
traduza em benefícios.
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SEJA O QUE
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O Q U E FA Z VO C Ê Q U E R E R M A I S ?

CONHEÇA OS CURSOS
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