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Um dos desdobramentos mais graves da atual crise
econômica é a força com que a recessão atingiu
a indústria de transformação. Para resgatar algum
dinamismo ao setor, entretanto, é importante partir
de análises objetivas e não contaminadas pela
paixão da disputa política – uma coisa é criticar o
programa de incentivos ao setor de 2011-14 por
serem pouco eficazes, e outra é apontá-lo como
uma das causas da crise.

Mais do que uma agenda
de ajustes pontuais que
aliviem o atual quadro
fiscal, o Brasil precisa
endereçar reformas que
garantam previsibilidade
e transparência para o gasto público. Em evento
conjunto com o FMI, a FGV promoveu um amplo
debate sobre o tema, do qual se pode extrair
uma lista de tarefas que, se abraçadas, permitirão
não só a adequação de gastos e receitas como a
sustentabilidade das contas públicas no longo prazo.

Ponto de Vista
14 PT sucumbe a seus próprios erros, e não
deveria responsabilizar a oposição
O PT se prepara para a
eleição de 2018 sinalizando
a construção de um
discurso que responsabilize
as forças políticas que
estiveram na oposição
ao seu governo pelos problemas da economia
brasileira. Mas essa estratégia que se anuncia,
embora possa ter algum proveito eleitoral, não
vai ajudar o partido na autocrítica necessária para
que volte a desempenhar um papel importante e
construtivo no sistema político nacional.

Entrevista
16 “Queremos mais inovação aberta”
Este ano, o presidente da Embrapa, Mauricio
Lopes, espera concretizar o desejo de
tornar a instituição menos dependente de
financiamento público. A sanção em janeiro
do novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia
e Inovação abriu caminho para Lopes lançar
a Embrapatec, com a qual pretende acelerar
a geração de negócios com os ativos de
conhecimento e tecnologia da Embrapa e atrair
mais recursos privados para pesquisa.

Previdência Social
46 Previdência contra o relógio
O Brasil se aproxima de um processo veloz
de envelhecimento populacional com gastos
previdenciários e assistenciais que já se
assemelham aos de países mais ricos e mais velhos,
tornando o sistema um dos principais problemas
do desequilíbrio fiscal brasileiro. A demora em
promover uma transformação ampla do atual
modelo reduz cada vez mais a possibilidade de
diluí-lo para obter uma transição suave.

Energia
58 Definições para o setor nuclear
O imperativo de se reduzir a emissão de gases
do efeito estufa tem incentivado o aumento
de projetos nucleares de geração elétrica em
todo o mundo. No caso do Brasil, permanece a
expectativa se o setor receberá sinais claros sobre
a possibilidade de retomada de seu programa
nuclear, que pode ser definida no próximo Plano
Nacional de Energia (PNE), visando 2050. Para
isso, o país deverá rever o modelo regulatório, de
construção e financiamento de novas usinas, para
atrair a iniciativa privada.

M a i o 2 016 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 7

Fundador
Richard Lewinsohn
Editor-Chefe
Luiz Guilherme Schymura de Oliveira

Instituição de caráter técnico-científico, educativo e filantrópico, criada em 20 de
dezembro de 1944, como pessoa jurídica de direito privado, tem por finalidade
atuar no âmbito das Ciências Sociais, particularmente Economia e Administração,
bem como contribuir para a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável.
Praia de Botafogo, 190 – CEP 22250-900 – Rio de Janeiro – RJ
Caixa Postal 62.591 – CEP 22257-970 – Tel.: (21) 3799-4747

Primeiro Presidente e Fundador
Luiz Simões Lopes

Presidente
Carlos Ivan Simonsen Leal
Vice-presidentes: Francisco Oswaldo Neves Dornelles, Marcos Cintra Cavalcanti
de Albuquerque, Sergio Franklin Quintella

Conselho Diretor
Presidente: Carlos Ivan Simonsen Leal
Vice-presidentes: Francisco Oswaldo Neves Dornelles, Marcos Cintra Cavalcanti
de Albuquerque, Sergio Franklin Quintella.
Vogais: Armando Klabin, Carlos Alberto Pires de Carvalho e Albuquerque, Cristiano
Buarque Franco Neto, Ernane Galvêas, José Luiz Miranda, Lindolpho de Carvalho
Dias, Marcílio Marques Moreira, Roberto Paulo Cezar de Andrade.
Suplentes: Aldo Floris, Antonio Monteiro de Castro Filho, Ary Oswaldo Mattos Filho,
Eduardo Baptista Vianna, Gilberto Duarte Prado, Jacob Palis Júnior, José Ermírio de
Moraes Neto, Marcelo José Basílio de Souza Marinho, Mauricio Matos Peixoto.

Conselho Curador
Presidente: Carlos Alberto Lenz César Protásio
Vice-presidente: João Alfredo Dias Lins (Klabin Irmãos & Cia.)
Vogais: Alexandre Koch Torres de Assis, Antonio Alberto Gouvêa Vieira, Andrea Martini
(Souza Cruz S.A.), Eduardo M. Krieger, Estado do Rio Grande do Sul, Heitor Chagas de
Oliveira, Estado da Bahia, Luiz Chor, Marcelo Serfaty, Marcio João de Andrade Fortes,
Marcus Antonio de Souza Faver, Murilo Portugal Filho (Federação Brasileira de Bancos),
Pedro Henrique Mariani Bittencourt (Banco BBM S.A.), Orlando dos Santos Marques
(Publicis Brasil Comunicação Ltda.), Raul Calfat (Votorantim Participações S.A.), José
Carlos Cardoso (IRB-Brasil Resseguros S.A.), Ronaldo Vilela (Sindicato das Empresas de
Seguros Privados, de Previdência Complementar e de Capitalização nos Estados do Rio
de Janeiro e do Espírito Santo), Sandoval Carneiro Junior, Willy Otto Jordan Neto.
Suplentes: Cesar Camacho, José Carlos Schmidt Murta Ribeiro, Luiz Ildefonso
Simões Lopes (Brookfield Brasil Ltda.), Luiz Roberto Nascimento Silva, Manoel
Fernando Thompson Motta Filho, Nilson Teixeira (Banco de Investimentos Crédit
Suisse S.A.), Olavo Monteiro de Carvalho (Monteiro Aranha Participações S.A.),
Patrick de Larragoiti Lucas (Sul América Companhia Nacional de Seguros), Clóvis
Torres (Vale S.A.), Rui Barreto, Sergio Lins Andrade, Victório Carlos De Marchi.

Editor-Executivo
Claudio Roberto Gomes Conceição
Editora
Solange Monteiro
Editoria de arte: Marcela Liana Antunes e Marcelo Nascimento Utrine
Capa e projeto gráfico: Marcelo Nascimento Utrine
Ilustração da capa: istockphoto
Revisão: Mariflor Rocha
Produção gráfica: Alexandre de Castro
Impressão: Edigráfica
Colaboram nesta edição: Fernando de Holanda Barbosa, Fernando Leal,
José Roberto Afonso, Kleber Pacheco de Castro, Lavinia Hollanda,
Lia Baker Valls Pereira, Luiz Guilherme Schymura, Mauricio Canêdo Pinheiro
e Samuel Pessôa
Secretaria e apoio administrativo
Eliane Rodrigues Gama
Rua Barão de Itambi, 60 – 2o andar
Botafogo – CEP 22231-000 – Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 3799-6840 – Fax: (21) 3799-6855
conjunturaredacao@fgv.br
Conjuntura Econômica é uma revista mensal editada pelo Instituto Brasileiro de
Economia, da Fundação Getulio Vargas, desde novembro de 1947. As opiniões
emitidas nos artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores
e não exprimem, necessariamente, as da Fundação Getulio Vargas. A reprodução
total ou parcial do conteúdo da revista somente será permitida com autorização
expressa dos editores.
Assinaturas e renovações
conjunturaeconomica@fgv.br
Rio de Janeiro: (21) 3799-6844
Outros estados: 08000-25-7788 ligação gratuita
Circulação
Bernardo Nunes Chefer
Tel.: (21) 3799-6848 – Fax: (21) 3799-6855
Distribuição
FC Comercial e Distribuidora S.A.
Rua Teodoro da Silva, 907 – Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 3879-7766
Publicidade
Nova Central de Negócios
(11) 3554-7399
Diretor de Negócios e Relações Institucionais
Fernando Monteiro
(11) 99153-2132
fernando@conjunturainstitucional.com.br

Instituto Brasileiro de Economia
Diretoria: Luiz Guilherme Schymura de Oliveira
Vice-Diretoria: Vagner Laerte Ardeo
Superintendência de Clientes Institucionais: Rodrigo de Moura Teixeira
Superintendência de Produção de Bens Públicos: Vagner Laerte Ardeo
Superintendência de Estudos Econômicos: Marcio Lago Couto
Superintendência de Planejamento e Organização: Vasco Medina Coeli
Controladoria: Regina Célia Reis de Oliveira

8 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | M a i o 2 016

ISSN 0010-5945Conjuntura Econômica. – Vol. 1, n. 1 (nov. 1947)
-.- Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 1947-v. il.; 28cm. Mensal.
Órgão oficial de: Instituto Brasileiro de Economia. Diretores: Nov. 1947-mar. 1952, Richard Lewinsohn; Maio 1952-dez. 1968, José Garrido Torres; Jan. 1969-mar. 1974, Sebastião Marcos Vital; Abr. 1974mar. 1979, Antonio Carlos Lemgruber; Abr. 1979-abr. 1994, Paulo Rabello de Castro; Maio 1994-set
1999, Lauro Vieira de Faria; Out. 1999-nov. 2003, Roberto Fendt; Dez. 2003-jun. 2004, Antonio Carlos
Pôrto Gonçalves; Jul. 2004, Luiz Guilherme Schymura de Oliveira.
ISSN 0010-5945
1. Economia — Periódicos. 2. Brasil — Condições Econômicas — Periódicos. I. Fundação Getulio
Vargas. II. Instituto Brasileiro de Economia.
CDD 330.5

Nota do Editor
A história econômica aponta que grandes reformas no
âmbito das contas públicas
em geral são precedidas de
grandes crises. A decisão de enfrentar resistências e
realizar mudanças muitas vezes acontece quando os
desequilíbrios já se refletem no bem-estar da sociedade
e aumenta a consciência da altura e da proximidade
do abismo. Foi o que aconteceu no Brasil a partir
de 1997, por exemplo, quando se iniciou o programa de reestruturação da dívida dos estados e se abriu
caminho para a Lei de Responsabilidade Fiscal, em
2000, que por sua vez foi inspirada em experiências
internacionais para sanar o mesmo problema.
Hoje, a deterioração fiscal que agrava a trajetória
da dívida pública empurra novamente o país para o
campo da emergência das decisões. Junto do encaminhamento da crise política, urge a abertura de espaço
para o debate sobre como reposicionar o Brasil numa
trajetória sustentável das contas públicas, que resgate a confiança e alimente a retomada do crescimento
econômico. Esse tema foi amplamente discutido na

FGV no mês de abril, no II Seminário Internacional
de Política Fiscal FMI/FGV, e na conferência Reforma da Previdência: uma oportunidade para o Brasil.
Ambos os eventos resultaram em ricas análises, registradas nesta edição, e na mensagem de que é preciso aproveitar o atual momento para evitar ajustes
pontuais suscitados por interesses políticos e investir
em reformas estruturantes que também contemplem
o médio e o longo prazos.
A necessidade de decantar a influência do debate político e obter diagnósticos objetivos também é urgente
para o segmento industrial, que precisa se recompor de
uma forte queda de produção registrada desde 2013,
como aponta a Carta da Conjuntura. Neste número
também falamos da agroindústria, numa entrevista
com o presidente da Embrapa, Mauricio Lopes. Ele
conta os esforços da instituição em criar novos modelos de negócios que financiem seus projetos de pesquisa, tornando-a menos dependente do Tesouro.
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O difícil momento da
indústria brasileira
Luiz Guilherme Schymura
Doutor em Economia pela FGV/EPGE

Um dos desdobramentos mais graves
da atual crise econômica é a força
com que a recessão atingiu a indústria de transformação, que já passava por uma fase difícil, de baixo
crescimento e compressão de margens. A produção física da indústria
de transformação caiu quase 20%
entre fevereiro de 2013 e o mesmo
mês de 2016. Tomando-se um horizonte mais amplo, a participação
das manufaturas no PIB saiu de níveis acima de 18% na década de 70
para 11,4% atualmente. Na virada
do milênio, a participação estava em
torno de 14,5%, e ainda em 2011
era superior a 13%.
O Brasil destaca-se entre os países
emergentes por ainda ter um parque
industrial diversificado, que fabrica
de calçados a aviões. Independentemente da interminável discussão
sobre os méritos e deméritos de diferentes tipos de política industrial, há
no país uma base de cadeias produtivas manufatureiras cuja construção
consumiu grandes recursos financeiros e gerenciais do setor público.
Daí, depreende-se que os custos para
1 0 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | M a i o 2 016

recuperar um parque industrial que
sofre um encolhimento expressivo
também são muito elevados.
Por conta disso, um dos desafios
que qualquer governo terá nos próximos anos é o de reconstituir o tecido
industrial – considerando aspectos
relativos a seu papel na cadeia global,
bem como a dinâmica de interação da
indústria com o setor de serviços. Para
tanto, é preciso partir de diagnósticos
precisos e realistas sobre a crise que
se abate sobre o setor por um longo
período. No atual ambiente de disputa
política polarizada, há uma tendência
de se interpretar todos os acontecimentos sobre o prisma dos acertos e erros
de política econômica dos grupos que
disputam o poder. No momento, grande ênfase é dada ao que teria sido o
fiasco da política de subsídios e desonerações com que o governo, no primeiro mandato da presidente Dilma
Rousseff, tentou se contrapor à crise
manufatureira. Esse alegado equívoco
é tratado em muitas análises como um
fator importante da crise atual.
Um exemplo dessa política de suporte foi a atuação do Banco Nacio-

nal de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES). A título de ilustração, entre 2011 e 2015 o banco
realizou R$ 809,1 bilhões (a preços
de dezembro de 2015) em desembolsos. Desse total, a indústria de transformação recebeu R$ 261,2 bilhões
(aproximadamente 27% do total).
Como é bem sabido, o BNDES recebeu empréstimos do Tesouro de
quase R$ 400 bilhões desde 2009,
que permitiram ao banco de fomento multiplicar seus financiamentos,
inclusive para a indústria. Essa esca-
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lada do funding do BNDES fez parte
do conjunto de políticas que ganhou
corpo em parte como reação anticíclica à crise global de 2008 e 2009, e em
parte menor como ação mais assertiva de estímulos setoriais, com vistas a
determinados objetivos estratégicos,
como a formação das “campeãs nacionais” – transformação de grupos
nacionais em players globais.
Da mesma forma, o governo abriu
mão de R$ 26,5 bilhões entre 2012
e 2015 com a desoneração da folha
salarial de setores da indústria de
transformação. Esse valor corresponde a 41% do total da desoneração,
lembrando que a política teve como
objetivo inicial apoiar as manufaturas
intensivas em trabalho, mas acabou
se estendendo para outros setores,
muitos dos quais não industriais. É
importante lembrar que esta era uma
antiga reivindicação do segmento patronal. Outra frente foram os incentivos, por meio de redução de impostos
ao consumo, às compras de automóveis e bens duráveis. No caso dos veículos, a redução de IPI significou perda de receitas tributárias superiores a
R$ 10 bilhões (preços de dezembro
de 2015) entre 2012 e 2015.
Todas essas políticas tiveram forte
apoio das entidades empresariais, e
não aconteceram por acaso. Depois
da forte retomada em 2010, a atividade voltou a se desacelerar de forma
abrupta em 2011, e o governo tentou
reavivá-la, com ênfase na combalida
indústria de transformação, por meio
de incentivos que não se voltaram só
à demanda, como sustentam alguns
críticos, mas que também tentaram
atacar as questões dos custos de produção e de financiamento. Nesse sentido, é preciso citar também a política
de barateamento do custo da energia

elétrica lançada em 2012, outra antiga
bandeira de muitos empresários. Contudo, apesar do ativismo na política
industrial, trabalhos do professor Carlos Rocca, do IBMEC, apontam retração forte na lucratividade do setor.
Diante da profundidade da atual
crise econômica, e da abissal queda da indústria, todo esse conjunto
de iniciativas – algumas das quais,
como os empréstimos do Tesouro
ao BNDES, começaram ainda no segundo mandato de Luiz Inácio Lula
da Silva – é apontado como um dos

Um dos desafios que
qualquer governo
brasileiro terá nos
próximos anos é o de
reconstituir o tecido
industrial, a partir de
diagnósticos realistas

pilares da política econômica equivocada de Dilma, que teria sido a
principal causa da debacle.
Porém, como já indicado, apenas
parcialmente pode-se dizer que essas medidas corresponderam a uma
estratégia econômica e de política
industrial permanente, fruto das concepções ideológicas equivocadas do
governo. Na verdade, em boa parte
o que foi feito representou tentativas
emergenciais de dar suporte a um setor considerado por muitos analistas
M a i o 2 016 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 11
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decisivo para o dinamismo econômico, e no qual uma crise crônica de
custos cambiais, laborais, tributários
e logísticos, que já vinha de longa
data, começava a se transformar num
mergulho agudo e alarmante.
De acordo com a CNI, nos 14
anos entre 1996 e 2011, o coeficiente de penetração das importações
na indústria de transformação cresceu 2,2 pontos percentuais (p.p.),
de 14,1% para 16,3%. Desse ponto
até 2014, saltou mais 4,1 p.p., para
20,4%. Fica claro, portanto, que o

O que teria
acontecido com o
setor manufatureiro
se o governo brasileiro
tivesse assistido de mãos
cruzadas ao agravamento
da crise a partir de 2011?

processo de substituição de produção
industrial doméstica por importada
acelerava-se no momento em que as
tão criticadas medidas de apoio do
governo Dilma eram tomadas. Ainda
que se considere que foram iniciativas equivocadas, é difícil ver nelas um
caráter de capricho ideológico, sendo
mais plausível pensar em reações tomadas no calor do momento, e com
amplo apoio do setor produtivo, para
tentar se contrapor à tendência desindustrializante que ganhava força.
12 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | M a i o 2 016

Como seria sem ela?
É curioso, por outro lado, que poucos analistas tentem fazer o raciocínio
contrafactual necessário para adequadamente julgar a política econômica
voltada à indústria, da crise global
até 2014: o que teria acontecido com
o setor manufatureiro se o governo
brasileiro tivesse assistido de mãos
cruzadas ao agravamento da crise industrial a partir de 2011 (depois do
mergulho profundo, mas seguido de
rápida recuperação, de 2009)?
Não é absurdo imaginar que a indústria de transformação, vítima de
pressões que pré-datam em muito a
crise dos anos recentes, poderia hoje
estar numa situação ainda pior. Uma
objeção que alguns fariam a este argumento é de que, caso o governo tivesse praticado uma política econômica
correta, segundo seus críticos, a atual
crise seria de magnitude bem menor, o
que pouparia também a indústria.
Mas há problemas na lógica do
raciocínio acima. O principal é que,
segundo reconhecem muitos dos
principais críticos da política econômica da presidente Dilma, a atual crise econômica e industrial tem raízes
muito mais profundas e que alcançam período histórico muito anterior
aos quatro anos de 2011 a 2014.
A causa principal da gravíssima
situação fiscal de hoje é o processo
de aprofundamento democrático
da sociedade brasileira – que criou
pressões sobre o erário superiores
à capacidade de o Estado recolher
tributos – e restringiu o funcionamento saudável da economia. Este
é um processo iniciado junto com
a redemocratização, que tem o seu
primeiro momento marcante com
a promulgação da Constituição de
1988, a espinha dorsal do atual ar-

CARTA DA CONJUNTURA

ranjo institucional da democracia
brasileira. Muitas outras legislações e programas de governo desde
então seguiram o espírito da Carta
de 1988, estendendo direitos e promovendo a inclusão social. É verdade também que muito joio passou
junto com o trigo, e privilégios e
rendas descabidas proporcionadas
pelo Estado a determinados grupos
também surgiram e cresceram nesse período histórico.
O aumento da carga tributária
legal e, posteriormente, o aumento da arrecadação acima do PIB no
período do boom de commodities
– por uma série de razões – acomodaram a expansão de despesas do
Estado brasileiro, que veio na esteira da demanda do eleitorado, a
cada pleito, pelas políticas de inclusão que pouco a pouco formaram a
social-democracia tropicalizada do
Brasil. Esta, por sua vez, com todos
os seus defeitos e distorções, é uma
grande conquista histórica da nossa jovem democracia.
A insustentabilidade fiscal dessa dinâmica sociopolítica só veio a
se manifestar no governo Dilma, e
de forma mais definitiva na atual
crise econômica e das contas públicas. O grande desafio nacional
hoje é reequacionar o financiamento da social-democracia brasileira,
aperfeiçoando-a e tornando-a mais
eficiente, sem jogar fora os enormes
avanços de inclusão social.
Entretanto, como é fundamental notar, nada disso tem a ver com
as políticas de apoio à indústria.
Alguns observadores consideram
que o custo das políticas de incentivo produtivo da presidente Dilma
Rousseff foram a “gota d’água”
que levaram ao desastre fiscal, ao

se somarem ao enorme custo dos
programas de transferência previdenciária e social.
Mas é importante notar que apenas uma parcela minoritária dos recursos canalizados para incentivar a
produção foi destinada à manufatura. O BNDES, por exemplo, entrou
pesado no financiamento de infraestrutura, e foi usado para tentar compatibilizar a demanda da sociedade
por serviços bons e baratos – que
ficou clara nas gigantescas manifestações de junho de 2013 – com re-

A crise manufatureira
não é um fenômeno
exclusivamente
brasileiro, apesar
de ter atingido
proporções mais
dramáticas no país

tornos aceitáveis ao setor privado,
via subsídios ao financiamento.
Este é outro ponto em que as muitas críticas às taxas de retorno “irrealistas” de parcela das tentativas de
concessionar serviços de infraestrutura pelo atual governo terão agora de
se ver com o teste da realidade. Sem
subsídios ao financiamento e com retornos mais elevados, como as novas
concessões chegarão a tarifas aceitáveis pela população cada vez mais engajada em manifestações e movimen-

tos espontâneos que põem crescente
pressão sobre o sistema político?
De qualquer forma, se forem tomados os custos das políticas de incentivo dirigidos especificamente à
indústria de transformação, fica extremamente forçado dizer que foram
uma causa relevante da atual crise
fiscal. É preciso não esquecer também que a crise manufatureira não
é um fenômeno exclusivamente brasileiro (apesar de ter atingido proporções mais dramáticas no país),
mas ocorre em diversas economias
ao redor do mundo devido aos deslocamentos provocados pela superprodução manufatureira chinesa e
de outras nações asiáticas.
Sob este ponto de vista, a política
de incentivos de 2011 a 2014 pode ser
vista como uma tentativa algo improvisada de combater poderosas forças
danosas à indústria brasileira, de caráter tanto conjuntural e cíclico como
estrutural. Assim, uma coisa é criticar
essas iniciativas por se considerar que
foram pouco eficazes diante do problema. Outra, bem diferente, é apontá-las como uma das causas da crise.
Na verdade, o setor manufatureiro
brasileiro hoje, muito provavelmente,
estaria ainda pior se essas políticas não
tivessem sido levadas a cabo, embora
isso não seja uma defesa – há sempre
que se pesar custos e benefícios. Em
resumo, se a ideia é resgatar algum
dinamismo à indústria nacional, é importante se partir de análises objetivas
e não contaminadas pela paixão da
disputa política.
O texto é resultado de reflexões apresentadas
em reunião por pesquisadores do IBRE. Dada a
pluralidade de visões expostas, o documento
traduz minhas percepções sobre o tema. Dessa
feita, pode não representar a opinião de parte,
ou da maioria, dos que contribuíram para a confecção deste artigo.
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PT sucumbe a seus
próprios erros, e não
deveria responsabilizar
a oposição
Samuel Pessôa
Pesquisador associado da FGV/IBRE
O PT se prepara para a eleição de
2018 e o ponto forte desse processo
aparentemente será a construção de
um discurso que responsabilize as forças políticas que estiveram na oposição ao seu governo pelos problemas
da economia brasileira. Um dos pilares dessa história será a tentativa de
caracterizar as ações recentes da oposição como uma violenta sabotagem,
com o objetivo de paralisar o governo
e impedir qualquer reação efetiva ao
agravamento da crise a partir de 2015.
Se essa visão se confirmar, o PT, como
em 2014, fará uma campanha olhando para trás, e não para a frente.
Especificamente, já surge a interpretação de que foi a oposição o principal agente que fez nascer e crescer
a dinâmica política que desaguou no
processo de impedimento da presidente Dilma Rousseff. Um argumento
inicial é o de que a oposição não aceitou o resultado apertado da eleição de
2014. Assim, logo após a apuração do
segundo turno, o PSDB protocolou no
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um
pedido de auditoria especial para verificação do resultado da eleição. Em
seguida, o partido dos tucanos teria
14 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | M a i o 2 016

partido para uma oposição de terra
arrasada, tendo inclusive votado a
favor do fim do fator previdenciário,
introduzido durante o governo do
próprio Fernando Henrique Cardoso. Finalmente, aliados aos meios de
comunicação, ao mercado financeiro
e à classe média inconformada com a
ascensão social durante o governo petista, os tucanos teriam empurrado o
país para o “golpe” do impeachment.
Somando-se à conhecida tese da
presidente Dilma Rousseff de que a
crise econômica brasileira decorre de
fatores internacionais, parece se articular um discurso segundo o qual a
conjuntura global foi a causa primeira dos atuais problemas econômicos
brasileiros, mas o seu agravamento
até o ponto dramático em que nos encontramos deveu-se à reação da oposição ao resultado eleitoral de 2014.
Essa combinação, por sua vez, teria
criado a maior crise em 120 anos de
história econômica registrada.
Toda essa história está factualmente
errada, tanto em termos de economia
quanto de política. A desaceleração da
economia brasileira foi muito além da
mundial, indicando a importância de

investigar causas domésticas do desastre. Entre 2002 e 2010, o Brasil cresceu
a uma média anual de 4%, enquanto a
América Latina (excluindo-se o Brasil)
teve expansão do PIB de 4,1%. Já no
período de 2011 a 2016 (tomando-se
as atuais projeções para o ano), o crescimento médio anual brasileiro deve
se desacelerar para 0,2%, enquanto a
freada da América Latina está projetada em muito menos, para 2,9%. Em
outras palavras, em relação ao grupo
de controle formado por todos os outros países da sua região, o Brasil perde 2,6 p.p. adicionais de crescimento
médio anual entre os dois períodos
(subtraindo-se 1,3 p.p., a desaceleração regional sem o Brasil, de 3,9 p.p.,
a desaceleração brasileira).
Do ponto de vista econômico, esta
coluna já tratou diversas vezes dos

PONTO DE VISTA

graves erros cometidos no período de
2011 a 2014. Além das medidas desastradas tomadas no âmbito da “nova
matriz econômica”, pouco se fez para
atacar os desequilíbrios fiscais estruturais (que, ao contrário, foram escamoteados pela contabilidade criativa),
levando à crise econômica de drásticas
proporções que ora vivemos.
Na política, a lista de erros não foi
menor. O “estelionato eleitoral” da
campanha de 2014 – em que se vendeu uma visão rósea do futuro da economia e atribuiu-se aos adversários a
intenção de fazer um ajuste recessivo,
ao qual o governo imediatamente recorreu assim que a vitória eleitoral foi
conquistada – levou à enorme queda
de popularidade da presidente. Essa
impressionante perda de apoio popular explica muito mais o surgimento
das pressões pelo impeachment, em
movimentos espontâneos de rua e da
sociedade organizada, do que as articulações da oposição tucana, que só
aderiu ao impedimento no adiantado
da hora e depois de muitas hesitações,
típicas do partido.
Já o propalado pedido de auditoria da eleição de 2014 ao TSE foi um
ato quixotesco que recebeu muitas
críticas, inclusive de alguns apoiadores da oposição. Foi um erro tolo,
mas nunca um ato de sabotagem
com o poder de deflagrar os maciços
movimentos pelo impeachment.
Muito mais do que qualquer
bloqueio oposicionista, a perda de
governabilidade de Dilma Rousseff
em seu segundo mandato deve-se à
extrema agressividade da campanha
eleitoral do PT, que queimou pontes
com a oposição e criou um ânimo
exaltado na sociedade, que empurrou a oposição para posturas menos
cooperativas. Ainda assim, o voto

pelo fim do fator previdenciário acabou sendo duramente criticado por
parte expressiva da base social de
sustentação tucana.
O núcleo duro que a presidente
desenhou no início do seu segundo
mandato era um time formado apenas
por petistas, como Aloizio Mercadante, Miguel Rosseto, Ricardo Berzoini e
Pepe Vargas. Este grupo, em verdadeira demonstração de autismo político,
insistiu na estratégia tentada desde o
mandato anterior, de criar diversos
pequenos partidos de centro para es-

Além das medidas
desastradas tomadas no
âmbito da “nova matriz
econômica”, pouco
se fez para atacar
os desequilíbrios
fiscais estruturais

vaziar o poder do PMDB. Essa estratégia culminou na desastrada ideia de
lançar um petista puro-sangue para a
eleição da presidência da Câmara, que
teve como resultado a escolha de Eduardo Cunha (PMDB-RJ) para o posto
e, fato inédito em nosso presidencialismo, de eleição de mesa diretora da Câmara sem nenhum político do partido
do chefe do Executivo. Num momento
posterior, Dilma deu a Michel Temer
a coordenação política, mas o vicepresidente foi solapado em seu novo

trabalho pela própria presidente e seus
auxiliares mais próximos. Finalmente,
a presidente chamou Lula, mas em circunstâncias ruins e num momento em
que este já não teria mais o que fazer,
num evidente erro de timing.
As causas da derrocada política de
Dilma Rousseff são os graves erros
econômicos e políticos por ela cometidos. Nesta segunda seara, a presidente foi prejudicada pelo estilo de
gestão de coalizão política do PT, em
que – comparando-se com a era tucana – a coalizão partidária governista
é ideologicamente muito mais heterogênea, distante da ideologia média do
parlamento, e a gestão é muito menos
compartilhada com as agremiações
aliadas. Dessa forma, foi necessário
recorrer muito mais ao “varejão” das
trocas de favores – legais e ilegais –
para formar as maiorias necessárias e
governar. Os dons carismáticos e de
negociação de Lula compensavam,
de certa forma, essa deficiência. Com
Dilma e sua conhecida falta de aptidão para a atividade política, o problema da governabilidade veio à tona
de forma brutal.
O PT está sucumbindo à atual crise por conta de seus próprios erros.
A estratégia de culpar a oposição
que se anuncia, embora possa ter algum proveito eleitoral, não vai ajudar o partido na autocrítica necessária para que volte a desempenhar
um papel importante e construtivo
no sistema político nacional. Tudo
sugere que o PT somente iniciará
um saudável processo de renovação
se sofrer derrota eleitoral em 2018.
Até lá, tentará se agarrar ao discurso
de que sofreu golpe e se vitimizar ao
máximo, para jogar o jogo de 2018
sem ter que encarar a difícil, mas necessária, tarefa de se reinventar.
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“Queremos mais
inovação aberta”

Mauricio Antonio Lopes
Presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

Conjuntura Econômica — Como
tem sido a evolução do orçamento da Embrapa nos últimos anos?

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro
Desde que assumiu a presidência da Embrapa, em outubro de 2012, o agrônomo
mineiro Mauricio Lopes busca formas de tornar a instituição menos dependente de
financiamento público. Este ano, poderá dar um grande passo. Com a sanção em janeiro do novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, Lopes prevê lançar até
o final do semestre a Embrapatec, com a qual pretende acelerar a geração de negócios com os ativos de conhecimento e tecnologia da Embrapa e atrair mais recursos
privados para pesquisa.“Por enquanto estamos formatando a Embrapatec como entidade inteiramente vinculada à Embrapa, sem o grau de liberdade que a gente quer,
até que ocorra a regulamentação do novo Marco”, afirmou, em entrevista à Conjuntura
Econômica. Pesquisador da Embrapa desde 1989, doutor em Biologia Molecular pela
Universidade do Arizona, Lopes defende a ampliação de programas de melhoramento genético preventivo, bem como o contínuo ganho de produtividade da agropecuária brasileira. “Além dos grandes produtores, também temos uma agricultura pobre, excluída, onde há espaço substancial para crescimento de eficiência”, diz.
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A Embrapa vem mantendo um orçamento relativamente constante,
em torno de US$ 1 bilhão. Não
conseguimos manter esse patamar
em 2015 – o orçamento total executado foi de US$ 909 milhões –,
em função da situação que o país
viveu, da desvalorização muito
forte do real. Para este ano, prevemos US$ 914 milhões. Mas temos
buscado outras fontes de recursos.
Não somos mais uma instituição
que depende única e exclusivamente do Tesouro Nacional. Desde
que assumi a presidência, venho
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fazendo esse esforço grande de dar

A ministra da Agricultura, Katia

com o senador. Disse que parti-

à Embrapa capacidade de acessar

Abreu, tem defendido em várias

cularmente não concordava com

recursos de outras fontes

ocasiões a criação da Embrapatec

aquele projeto, e sugeri que, em

como um braço comercial da Em-

vez de abrir o capital a gente de-

Quais são essas fontes alternativas?

brapa. O projeto de lei substituti-

fendesse a formação de uma subsi-

Por exemplo, acabamos de assinar

vo que trata do tema, entretanto,

diária da Embrapa. Existem vários

um grande acordo com o BNDES

está arquivado desde 2014. Como

casos no mundo de instituições

no valor total de R$ 66 milhões,

pretendem concretizá-lo?

como a nossa que têm subsidiárias,

dos quais já recebemos R$ 33 mi-

Essa história começa em 2007

e os estudei. Na França, por exem-

lhões, para o Projeto Integrado da

quando o senador Delcídio do

plo, o Inra (Instituto Nacional de

Amazônia (de pesquisa e tecnologia

Amaral (PT-MS) apresentou um

Pesquisa Agronômica, na sigla

para recuperação e conservação).

projeto de lei para abertura do

em francês) tem a sua. O senador

Estamos avançando outro grande

capital da Embrapa. Esse projeto

concordou e apresentamos o subs-

projeto com o BNDES, de R$ 40

titutivo para alterar o estatuto da

milhões, para a criação de uma

Embrapa permitindo a criação da

nova unidade da Embrapa em Palmas (TO), que será a mais avançada em pesquisa de pesca e aquicultura da América Latina. Também
temos vários exemplos de parcerias
público-privadas. Um dos mais interessantes é a rede de fomento aos
sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, inteiramente desenvolvida em parceria com mais cinco
empresas (John Deere, Dow, Cocamar, Syngenta e Parker, que investem cerca de R$ 500 mil por ano),
que dão suporte a todo o trabalho

Estudo do Departamento
de Agricultura dos
Estados Unidos (USDA)

Embrapatec: uma subsidiária de
capital fechado, controlada exclusivamente pela Embrapa, que teria
a missão de trabalhar seus ativos e
negociá-los no mercado de inovação tecnológica, fazendo acordos

aponta o grande

com empresas, recebendo recursos

crescimento da PTF da

senvolvimento de start-ups. Ele foi

agricultura brasileira nos

tos Econômicos da Câmara (em

últimos sete anos

Comissão de Constituição e Justi-

de investidores, estimulando o deaprovado na Comissão de Assundezembro de 2012), passou para a
ça, mas vieram as eleições de 2014,

de transferência tecnológica que a

o assunto ficou em banho-maria, e

Embrapa faz para a disseminação

2015 foi um ano difícil. Até que

das chamadas tecnologias para a

gerou uma polêmica enorme, mui-

surgiu um fato novo, que foi o

intensificação sustentável da agri-

tas pessoas indicaram riscos po-

avanço da discussão do novo Mar-

cultura brasileira. Hoje temos acor-

tenciais da abertura de capital da

co Legal da Ciência, Tecnologia e

dos de cooperação com 200 par-

empresa, porque poderia atrair in-

Inovação, aprovado em dezembro

ceiros público-privados, empresas

vestidores muito fortes e enviesar o

e sancionado pela presidente em

nacionais e internacionais. Isso traz

interesse e o foco da Embrapa, que

janeiro. Ele nos dá a possibilidade

um volume substancial de recursos

é uma empresa pública, com a mis-

de realizar tudo aquilo que a gente

adicionais, que varia de ano a ano,

são de gerar bem público. Quando

havia previsto com o projeto Em-

representando de 20% a 30% do

assumi a presidência da empresa,

brapatec. O conceito de Núcleo

nosso custeio de pesquisa.

em outubro de 2012, conversei

de Inovação Tecnológica (NIT)
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dentro do novo Marco permitirá à

A Embrapa é reconhecida por sua

setor privado vem e ocupa espaço.

Embrapa criar a Embrapatec com

contribuição para o protagonismo

Aí, que sentido faz você ter uma

praticamente todas as prerroga-

do agronegócio brasileiro, tanto

empresa pública, usando recurso

tivas, toda a capacidade de fazer

nas exportações do país quanto

público, para operar um merca-

negócio no ambiente de inovação

para a segurança alimentar mun-

do que já é muito bem servido?

que tínhamos previsto.

dial, graças a desenvolvimentos

Nesse contexto, cabe ao setor pú-

como a tropicalização da semen-

blico garantir um espaço estraté-

Quando estimam lançá-la?

te da soja. O senhor já declarou,

gico, mas não de provedor. Nosso

Hoje ainda existe um pequeno po-

entretanto, que a instituição não

trabalho nesse campo é garantir

rém que é a regulamentação do

deve mais ser vista como prove-

que o Brasil tenha programas de

código. Mas não vamos esperá-la.

dora de sementes. Por quê?

melhoramento genético com uma

Estamos formatando a Embrapa-

Quero dizer que não é mais pos-

visão estratégica, olhando desa-

tec numa versão 1.0, ainda como

sível inflar o papel da Embrapa

fios de médio e longo prazo, que

entidade inteiramente vinculada à

exigem uma ação de maior risco

Embrapa, sem o grau de liberdade

que o setor privado normalmen-

que a gente quer que ela tenha, até
que ocorra a regulamentação do
novo marco. Aí poderemos tê-la
com CNPJ próprio e com grau de
liberdade bastante ampliado para
negociar com parceiros públicos,
privados, nacionais e internacionais, e dinamizar a relação da
Embrapa com o ambiente de inovação tecnológico, gerando mais
recursos,

realimentando

nossos

programas de pesquisa e desenvolvimento, e reduzindo gradualmente a dependência da Embrapa do

Existem cerca de 400
pragas e doenças ao

te não faz. E garantindo presença no mercado, porque nossos
pesquisadores têm que continuar
participando do mercado compe-

redor do mundo que não

titivo, para saber como ele fun-

chegaram ao Brasil ainda

a soja, hoje o horizonte que faz

e que eventualmente

ciona, que produtos exige. Para
sentido a Embrapa ocupar não
ultrapassa 12% a 15%.

podem chegar e nos trazer

Qual é a orientação estratégica da

um tremendo problema

Estamos dedicando muitos esfor-

Embrapa hoje?
ços para ampliar programas dentro do conceito que chamamos de

Tesouro Nacional.

melhoramento genético preventi-

Nossa intenção é lançar essa
primeira versão ainda em 2016.

nessa questão. A Embrapa dete-

vo. Existem cerca de 400 pragas

Temos todos os elementos para fa-

ve 60% do mercado de sementes

e doenças ao redor do mundo que

zer isso de imediato e imagino que

de soja quando faltava capacida-

não chegaram ao Brasil ainda e

até meados deste ano a Embrapa a

de no setor privado para ocupar

que eventualmente podem chegar

esteja implementando. A sede será

esse espaço. Na medida em que

e nos trazer um tremendo pro-

em Brasília, pois já temos aqui as

você tem no país um arcabouço,

blema. Existem doenças do arroz

unidades que cuidam de negócios,

patente, lei de proteção de culti-

que já estão na América Central.

e uma unidade que trabalha a re-

vares e uma agricultura pujante,

Então, fizemos parcerias com ins-

lação da empresa com o mercado

competitiva, inserida nos merca-

tituições no Panamá, onde nos-

de inovações tecnológicas.

dos internacionais, é óbvio que o

sos pesquisadores fazem seleção
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de materiais genéticos brasileiros

Hemisfério Sul por uma empresa

to da Embrapa pudesse vir desse

para identificar os mais resisten-

pública, em parceria com a alemã

tipo de acordo.

tes a essa doença. Também conse-

Basf, no que chamamos de inova-

guimos trazer todo o banco gené-

ção aberta. Combinamos ativos

Marco, a Embrapa poderá inclu-

tico de soja dos Estados Unidos,

da Embrapa com os da Basf e ge-

sive apoiar outros NITs além da

cerca de 22 mil amostras. É uma

ramos um novo produto que foi

Embrapatec. Ela não precisa nem

salvaguarda, uma reserva de va-

ao mercado de inovação tecnoló-

pode ficar presa a um modelo úni-

riabilidade, onde poderemos bus-

gica. O que queremos é dinami-

co de negócio, até porque temos

car os genes e os caracteres que

zar isso, fazer mais trabalhos de

um leque de produtos, processos,

nos ajudarão a fazer frente a es-

inovação aberta, licenciar ativos,

informação e serviços muito am-

ses desafios, caso eles apareçam

conhecimento, informação. Dina-

plo. A Embrapa trabalha com tec-

no futuro. Esses são exemplos de

mizar o setor privado no Brasil

nologias sociais, com informação

investimento que o setor privado

para atrair investidores, empre-

que muitas vezes não flui para o

a

regulamentação

do

mercado via iniciativa privada. Te-

jamais faria.

mos, por exemplo, o zoneamento

Outra questão é nossa preocupação com a mudança climática,
que impacto terá a gradual elevação da temperatura do globo na
agricultura

Com

brasileira.

Sabemos

que nos trópicos esse desafio será
maior, que os efeitos se farão sentir mais fortemente. Então estamos
buscando, através do melhoramento genético, da biotecnologia, do
aprimoramento dos sistemas produtivos, adaptar a agricultura brasileira a uma realidade de estresse
cada vez mais intenso, de tempera-

Gradualmente a agricultura
brasileira terá que

de risco climático do Brasil, com
uma modelagem que indica onde
os principais cultivos têm que ser
desenvolvidos, qual melhor época

incorporar mais máquinas,

e qual melhor tecnologia. Essa mo-

equipamentos, sensores,

e outros bancos que trabalham

para lidar com o desafio da

dito com mais segurança. Ou seja,

automação, exigindo uma

balcão e comercializa.

reconversão de valores

delagem auxilia o Banco do Brasil
com crédito rural para prover créisso não é algo que você coloca no
Outro exemplo relevante é que
o Brasil tem hoje a política públi-

turas altas, de aumento de emissão

ca para agricultura de baixa emis-

de gases do efeito estufa.

são de carbono mais estruturada
do mundo, o plano ABC, para

Com base nos casos internacionais

endedores, para a gente dar mais

promover uma agricultura mais

que estudou, qual influência espe-

utilidade a esse conhecimento e

amigável para o meio ambiente,

ra do aumento da interação da Em-

às tecnologias desenvolvidas pela

com financiamento a juros mais

brapa com a iniciativa privada?

Embrapa. Como mencionei, o

baixos. Tudo isso foi desenvolvi-

Sem a Embrapatec a Embrapa

Inra já faz esse trabalho de broker

do com tecnologia da Embrapa.

já tem uma relação forte com o

na França muito bem, facilitando

De novo: não é algo que você vai

setor privado. Por exemplo, lan-

a negociação de ativos. Eu não

ao mercado e vende. Ao mesmo

çamos no final do ano passado

tenho números, mas o ideal seria

tempo em que fazemos acordo de

a

geneticamen-

que no futuro boa parte do orça-

cooperação com empresas como

te modificada desenvolvida no

mento de custeio de investimen-

a Basf, a Bayer, a própria Mon-

primeira

soja
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santo, que está no mercado de

é que a gente tem diferentes agri-

futuro: porque temos, ao mes-

sementes, do outro lado estamos

culturas no Brasil. Quando olha-

mo tempo, uma agricultura co-

provendo informação e conhe-

mos a agricultura comercial, de

mercial de alta tecnologia, com

cimento para a política pública,

grandes commodities, esses bons

crescimento de eficiência muito

tecnologias sociais, é um espectro

resultados são ainda mais verda-

forte, e uma reserva de terra, de

muito amplo.

deiros. Mas, além dos grandes

uma agricultura de menor efi-

produtores, também temos uma

ciência, que ainda pode crescer

Relatório do Laboratório Virtual

agricultura pobre, excluída, onde

de forma gigantesca. Além disso,

da Embrapa nos Estados Unidos

há espaço substancial para cres-

podemos dobrar nossa área de

indica que, para se dobrar a pro-

cimento de eficiência e produtivi-

produção de grãos apenas sobre

dução agrícola até 2050 – neces-

dade. Enquanto há no Brasil pro-

as áreas de pasto degradado, que

sária para a segurança alimentar

dutores de milho produzindo 12

é da ordem de 50 a 70 milhões de

–, a produtividade total dos fa-

toneladas por hectare, a média

hectares – ainda não temos esse

tores (PTF, que mede a eficiência

dado muito claro –, enquanto

do investimento em capital físico

toda a atual área de produção de

e humano) terá que crescer ao
menos 1,75% ao ano no período.
Como o Brasil se posiciona diante
dessa demanda?
A agricultura brasileira está na
frente das agriculturas do mundo. Há estudo do Departamento
de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) que aponta o grande
crescimento da PTF da agricultura brasileira nos últimos sete
anos (o órgão americano aponta
aumento da PTF brasileira acima
dos principais países produtores,

Uma das preocupações é
saber qual impacto terá
a gradual elevação da

grãos do Brasil é de 57 milhões.
Temos que promover um ganho
de eficiência de produtividade em
todas essas áreas, e precisaremos
desenvolver

tecnologias

apro-

priadas para isso. Hoje focamos

temperatura do globo na

nos sistemas integrados (lavoura-

agricultura brasileira, já

dos, como um caminho para au-

que nos trópicos os efeitos

da agricultura brasileira, criando

serão maiores

pecuária-floresta), já mencionamentar essa taxa de crescimento
condições de recuperação com
um investimento menor.

perdendo apenas para a China).

Hoje, o aumento da digitalização

Isso tem se dado porque a agri-

nos modelos de automação está

cultura brasileira saiu de uma

brasileira ainda está na faixa

promovendo importantes mu-

situação muito difícil nos anos

de 4,5 a 5 toneladas por hecta-

danças nos processos industriais

1970, quando éramos grandes

re. Quando a gente pensa nesse

em geral. Como a Embrapa vê essa

produtores só de café e açúcar e,

amplo espectro da agricultura no

aplicação no setor agropecuário?

em um espaço de 40 anos, trans-

Brasil, há muito espaço para se

A questão da automação é mais

formou-se em uma das únicas

ganhar. É por isso que o Brasil

que uma necessidade, é um impe-

indústrias do país cuja expansão

hoje atrai olhares de todo o mun-

rativo. Em 2010 a curva de popu-

se deu fortemente baseada em

do, é por isso que a expectativa

lação rural e urbana cruzou. Ou

ciência, tecnologia e conheci-

da FAO é de que o Brasil seja o

seja, pela primeira vez passamos a

mento. O problema, entretanto,

grande provedor de alimentos do

ter uma população urbana maior
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que a rural, em um processo mui-

Qual é o papel da Embrapa nesse

uma agricultura cada vez mais au-

to célere. Isso tem diversas con-

contexto?

tomatizada. Estamos trabalhando

sequências. Gradualmente a agri-

Os domínios da biologia, da au-

o conceito de agricultura de pre-

cultura terá que incorporar mais

tomação e da tecnologia da infor-

cisão em várias frentes, como ma-

máquinas, equipamentos, senso-

mação terão impacto destacado

nejo de insumo, lavouras, usando

res, para lidar com esse desafio,

no mundo do agro. A empresa

informações de satélites, sensores,

de uma mão de obra no campo

tem dado grande ênfase ao desen-

veículos aéreos não tripulados,

cada vez mais rarefeita, mais

volvimento de aplicativos móveis,

para orientar o agricultor a ge-

cara. Isso vai exigir uma recon-

recursos que prometem revolucio-

renciar seu negócio de forma mais

versão em todos os sistemas pro-

nar a disseminação de tecnologias

eficiente, mais rápida.

dutivos na direção do que a gente

e conhecimentos gerados pela

chama de automação. Você pode

pesquisa

Desen-

nar esses novos conhecimentos,

trabalhar a genética mais adequa-

volvemos uma plataforma digital

inclusive com o objetivo de inclu-

agropecuária.

Há várias formas de dissemi-

da para plantar, colher e cultivar

são produtiva, de reforçar a classe

usando sensores. Até o micropro-

média rural, que é a bandeira da

dutor já não encontra mais trabalhador para ordenhar suas vacas
manualmente. E isso nem é mais
desejável do ponto de vista de
higiene, de qualidade do produto. Esse é outro ganho. À medida
que se tem uma agricultura mais
automatizada, pode-se também
cuidar melhor de questões como
impactos ambientais, qualidade e
padronização dos produtos.
Em termos gerais, preocupanos o fato de a capacidade em

Precisamos de uma visão
bem mais sofisticada de

ministra Katia Abreu, e fazer os
agricultores alcançarem o mercado. O que devemos evitar é uma
visão simplista, até simplória,

transferência tecnológica e

comum de ser verificada sobre a

assistência, para que mais

nologia é uma parte de um com-

produtores rurais do Brasil

implementar no campo para nos-

possam alcançar condições

demandam um processo gradual

mais adequadas de renda

conjunto de conhecimentos e so-

inclusão dos produtores. A tecplexo de mudanças que é preciso
sos produtores mais pobres, que
e muito técnico para modelar um

inteligência estratégica ser ainda

luções dentro de sua atividade.

muito rarefeita no Brasil quan-

Ainda existe um passivo mui-

do comparamos, por exemplo, a

to grande de educação, muitos

atenção que as tendências de ma-

chamada webagritec, em que co-

produtores com esse perfil têm

nufatura avançada recebem em

locamos informações sobre siste-

grande dificuldade de lidar com

países como Alemanha, Coreia do

mas produtivos, controle de pra-

a tecnologia, então precisamos de

Sul e Estados Unidos. Tal capaci-

gas e doenças, manejo de água, de

uma visão bem mais sofisticada

dade é essencial para subsidiar to-

defensivos, que o agricultor pode

de transferência tecnológica e as-

madas de decisão e para definição

acessar de seu telefone celular. A

sistência, para que mais produto-

de políticas públicas que levem a

Embrapa dedica muita atenção à

res rurais do Brasil possam alcan-

mudanças estruturais e estratégi-

questão da automação, não desen-

çar condições mais adequadas de

cas, capazes de garantir metas ar-

volvendo máquinas próprias, mas

renda, de qualidade de vida e de

rojadas de desenvolvimento.

ajudando a modelar e estruturar

contribuição para o mercado. 
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A crise (do financiamento) da saúde
José Roberto Afonso
Pesquisador da FGV/IBRE e professor do programa de
mestrado do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP)

Na primeira década deste século, houve uma concomitante expansão de
gastos públicos, sobretudo sociais, e
manutenção da austeridade fiscal. Isso
só foi possível, em grande parte, devido
ao excepcional desempenho da receita
tributária: a carga global cresceu de
30,6% para 34,8% do PIB, entre 2000
e 2008 (segundo metodologia mais
ampla). Muitos fatores explicam esse
fenômeno, como aumento da formalização do mercado de trabalho, com
forte impacto na arrecadação previdenciária; commodities com preços favoráveis, impulsionando o setor externo; utilização da demanda reprimida
das famílias, estimulando o mercado
interno e aumentando a lucratividade
empresarial; e, por fim, o esforço para
aumento da carga tributária, com ampliação de alíquotas e bases tributárias,
além da criação de novos impostos e
contribuições (Schymura, 2016). A
partir da crise financeira global, houve
uma quebra estrutural dessa tendência,
de modo que o indicador declinou até
33,3% do PIB em 2014, com expectativas de manutenção da trajetória nos
dois anos seguintes.
Chamamos a atenção para essa
mudança no padrão de financiamento público porque em muitas áreas de
ação pública ainda prevalece a antiga
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Kleber Pacheco de Castro
Professor do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP)

concepção de que a receita sempre
cresceria mais que a economia.
Este é o caso da saúde pública.
Seus defensores batalharam para que
seus gastos fossem custeados por uma
vinculação da receita de impostos,
ignorando que esta tem caráter prócíclico, residindo aí a maior de suas
contradições: tal despesa se torna

mais pressionada justamente quando
a arrecadação definha. Neste cenário,
é inegável que uma receita decrescente será insuficiente para gerar um gasto mínimo na saúde que, por sua vez,
é cada vez mais pressionado.
Curiosamente, no lugar de se revisitar o padrão de financiamento,
a opção atual é inversa: é reforçada
ainda mais a aposta na mesma forma de vinculação sobre a receita passando a se buscar uma porcentagem
cada vez maior sobre uma base que
tem sido cada vez menor. Depois de
três emendas constitucionais, tramita no Congresso projeto para nova
reforma e na mesma direção. É um
caso clássico de ilusão matemática:
quando se percebe que não se consegue mais elevar a receita, se prega um
aumento do percentual pressupondo
que demais gastos públicos são menos relevantes e podem ser comprimidos e/ou que a tendência deficitária pode ser permanente. Discutir que
a economia brasileira e suas finanças
publicas sofrem ciclos, e pior, que às
vezes se transformam em depressão,
segue fora da agenda da saúde pública e de outras políticas sociais.
Vale resgatar brevemente a história
recente deste segmento em particular.
A Constituição de 1988 inovou com

CONJUNTURA MACROECONOMIA

a seguridade social, mas proporcionou
uma perda de espaço da saúde em favor da previdência e, posteriormente,
da assistência social. A saúde serviu de
pretexto para ser recriado o chamado
“imposto sobre cheque”, rebatizado
de CPMF, pela Emenda Constitucional no 21 de 1999, mas esta apenas
substituiu outras fontes de recursos e,
posteriormente, ainda foi desvinculada, de forma que não elevou o gasto
federal nessa função. A reação foi se
inspirar na vinculação da educação
e, com a Emenda Constitucional no
29 de 2000, se passou a exigir do governo federal que a variação do gasto com saúde seguisse a do PIB e dos
governos subnacionais um percentual
mínimo da receita de impostos para
a saúde pública. A expectativa era de
ganhos substanciais, que não se materializaram plenamente (Dain, 2007).
O principal avanço foi na descentralização do SUS, especialmente com
presença crescente dos governos municipais. Não por acaso, houve mobilização para aprovar uma nova Emenda Constitucional, no 86 de 2015, cuja

A principal receita
estadual, o ICMS, se
tornou um imposto
obsoleto: alcança
basicamente bens numa
economia cada vez mais
baseada nos serviços

alteração mais importante foi estender
a vinculação da receita de impostos
também para a União, aumentando
sua participação no setor.
A evolução do gasto federal com
ações na saúde na última década e
meia mostra que as sucessivas reformas constitucionais não evitaram uma
razoável oscilação e, na média, um
viés baixista – o gasto de 1,62% do

PIB em 2014 ficou aquém do melhor
resultado de 1,75% em 2009 e abaixo
até do registrado entre 2000 e 2002.
Nova frustração pode se repetir
porque a vinculação constitucional
não pode resolver a questão essencial,
que é o desempenho decrescente da
carga tributária. Simulações indicam
que redobrar apostas na vinculação
da receita não deve acarretar grandes
ganhos de recursos. O gasto efetivo da
União com ações e serviços públicos de
saúde em 2014 foi de R$ 91,9 bilhões,
ligeiramente superior ao mínimo constitucional de R$ 91,6 bilhões. Se neste
mesmo ano a aplicação mínima no setor fosse de 15% da Receita Corrente
Líquida, o gasto mínimo do governo
central deveria ser de R$ 96,3 bilhões,
superando em R$ 4,4 bilhões a despesa executada (aumento de 4,7%).
A análise ex ante (baseada na suposição de que a receita continuaria tendo resultados favoráveis frente ao PIB)
mostra vantagens na adoção de vinculação de receitas. Entretanto, a análise
ex post deve mostrar sinais de que a
escolha pode ser problemática, pois há

Evolução da carga tributária bruta
em % do PIB
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Fonte: Elaboração própria a partir de Afonso e Castro (2016).
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Evolução dos gastos da união com ações e serviços públicos de saúde
em % do PIB
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Elaboração própria. Fonte primária: SIOPS/Datasus e SCN/IBGE.

uma potencial perda com a regra vigente. A inversão de tendência da carga tributária é fato e constitui ponto
nevrálgico. Para a frente, não se deve
esperar mudança grande desse padrão
mesmo que a economia volte a crescer.
Ribeiro (2016) corrobora a hipótese
de quebra estrutural na arrecadação
a partir de 2009, mostrando que a
elasticidade da arrecadação tributária do governo federal com relação à
atividade econômica caiu de 1,59, no
período 2000-2008, para 0,98, no
período 2009-2015. Em outras palavras, até 2008 a arrecadação crescia
1,59% para cada aumento de 1% do
PIB; enquanto de 2009 em diante, o
aumento de 1% do proporcionou incremento de apenas 0,98% da arrecadação federal. No nível dos governos
subnacionais, o cenário é ainda mais
desolador. A principal receita estadual, o ICMS, se tornou um imposto
obsoleto: alcança basicamente bens
numa economia cada vez mais baseada nos serviços; peca por uma guerra
fiscal desenfreada; e concentra a incidência em bases com crise estrutural,
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como combustíveis, telecomunicações
e energia. Já as prefeituras resistem a
explorar o potencial do IPTU. E pior,
ambos os governos sofrem com o esvaziamento das bases de cálculo dos
fundos de participação.
Por princípio, é um equívoco financiar de forma pró-cíclica um gasto
público que é inelástico pela própria
natureza. A recessão já se transforma
em depressão no Brasil e exacerba
essa contradição: desemprego crescente e renda em queda estão tirando grande contingente de pessoas
do mercado privado de saúde, o que
certamente exercerá pressão no sistema público, que demandará cada vez
mais recursos para sobreviver. Devese ainda considerar as transformações
decorrentes da transição demográfica
e epidemiológica em curso no país,
que além de demandar mais recursos
para a prestação de serviços médicos
e hospitalares, desafiarão a própria
estrutura de gestão e organização do
SUS nas próximas décadas.
Enfim, é premente rediscutir o financiamento da saúde e mesmo de

outros gastos sociais diante de uma
nova realidade econômica e fiscal.
Uma alternativa poderia ser exigir de
cada governo a aplicação de um valor
mínimo por habitante, o qual poderia
ser alterado entre governos e ao longo
do tempo (o plano plurianual poderia
servir de referência para tal fixação).
Não adianta apostar em mais do mesmo e investir na ilusão da porcentagem porque, no fundo, isso não equacionará o terrível desafio que enfrenta
o financiamento e a organização da
saúde pública no Brasil.
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Rescaldo do impeachment
Fernando de Holanda Barbosa
Professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças da FGV/EPGE

O Congresso Nacional deu o tiro de
misericórdia no experimento neopopulista brasileiro comandado pelo expresidente Lula. Ele teve a oportunidade de seguir o ex-primeiro-ministro
da Espanha Felipe González, como fez
no seu primeiro mandato, deixando
de lado os marxistas do PT, mas preferiu terminar como Hugo Chávez, o
ex-presidente da Venezuela, que levou
aquele país ao caos. Os governos marxistas ou de inspiração marxista fracassaram em todos os lugares do planeta.
Não existe uma única experiência exitosa. Uma pergunta simples para todos
aqueles que se curvam diante dos fatos
é a seguinte: como pode haver alguém
que ainda siga esta cartilha?
A presidente Dilma, na sua juventude, queria implantar no nosso país o
regime cubano de Che Guevara e Fidel
Castro. Até hoje ela parece se orgulhar
desta opção, argumentando que defendia a democracia no regime militar.
Outros que pensavam como ela, como
Fernando Gabeira e Ferreira Gullar, já
mudaram de opinião há muito tempo.
Não é surpresa, portanto, a sua cantilena de que o impeachment é um golpe
e que ela é vítima de vingança e de uma
grande injustiça cometida contra uma
pessoa inocente. O viço da cegueira
ideológica não permite que as pessoas
enxerguem os fatos, pois o mundo tem
que se enquadrar na sua visão teórica.
O crime de responsabilidade perpetrado pela presidente Dilma pode ser
explicado de modo bastante simples.

O governo federal não pode ter cheque especial do Banco do Brasil e da
Caixa Econômica Federal, porque a
lei proíbe que estes bancos façam empréstimos ao seu dono. A Constituição de 1988 estabelece que é crime de
responsabilidade do presidente, passível de impeachment, qualquer ato que
atente contra a Lei Orçamentária.
Alguns analistas têm argumentado que, neste caso, a pena do crime é
desproporcional ao crime cometido.
Talvez estes analistas não tenham analisado a história econômica brasileira.
No Brasil, pelo menos a cada geração
os governantes rebentam com as finanças públicas com consequências similares às que ocorrem atualmente, com
uma recessão acumulada em dois anos
de quase 10% do produto. Para um
produto aproximado de US$ 2,5 trilhões (paridade de poder de compra),
a perda chega a US$ 250 bilhões em
um ano. Se juntarmos todos os roubos
efetuados por políticos no Brasil nos
últimos 50 anos, não se chega a um valor como este. Logo, a pena do crime é
proporcional ao crime cometido.
Um argumento que tem sido usado
para defender a presidente Dilma é a
teoria da justiça baseada no princípio
da isonomia do criminoso. É um fato
que outros presidentes fizeram uso de
pedaladas fiscais. Logo, segundo esse
princípio, a presidente não pode ser
condenada porque os outros presidentes não foram sequer acusados de crime de responsabilidade. Infelizmente,

no país que existem leis que vingam e
outras não, por falta de mecanismos
que obriguem seu cumprimento, chega
um momento em que alguém será o
primeiro da fila. A presidente não teve
sorte e será a primeira a pagar caro pela
desorganização das finanças públicas.
Oxalá que seja também a última.
A cegueira ideológica aliada à cegueira deliberada tem levado muitos
artistas e intelectuais da esquerda neopopulista a subscreverem a hipótese
do golpe, que estaria sendo organizado pela direita e pela mídia. Na
verdade, a ganância pelo poder dos
neopopulistas levou à manipulação
dos dados das contas públicas com
a finalidade de ganhar as eleições. O
verdadeiro golpe de mestre fracassado não está sendo objeto do processo
de impeachment: o financiamento do
neopopulismo com o roubo da Petrobras. Por obra do acaso, a polícia
do Paraná descobriu as operações do
Lava Jato. O golpe de mestre consistia
em cobrar uma percentagem nas obras
da Petrobras, obrigando as empresas
envolvidas a fazerem seus pagamentos com doações legais ao PT. Numa
democracia, cada um é livre para expressar suas opiniões, mas é um espetáculo deprimente ver tantos artistas
iluminados pela natureza mostrarem
de público a cegueira ideológica e (ou)
deliberada que desejam vender para a
população. Diz o ditado popular que
em terra de cego quem tem um olho é
rei. Na verdade, não é bem assim. 
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Determinantes do
crescimento
Pesquisadores analisam os desajustes
que impedem o Brasil de retomar a
trilha da expansão econômica
Solange Monteiro, do Rio de Janeiro
O Brasil se encontra mergulhado na
crise que já é uma das mais longas
de sua história, cujas características
diferem de crises anteriores e devem
comprometer as expectativas de
crescimento do país ainda por vários
anos. Hoje, a combinação de elementos como crise política e ajuste fiscal
com o desafio de reverter índices
como uma queda do investimento
fixo estimada em 25% entre 2014 e
2016 e perda de 22% do valor adicionado da indústria de transformação, impõe a necessidade de estruturar um vigoroso plano de ação.
No livro A crise de crescimento
do Brasil, os organizadores Regis
Bonelli e Fernando Veloso reúnem
trabalhos recentes desenvolvidos
pelos pesquisadores da Economia
Aplicada da FGV/IBRE sobre as
características da atual crise, como
estas se combinam com desajustes
estruturais do país, e as tendências
de longo prazo que concorrem para
o crescimento brasileiro.
A obra parte da análise do peso
das determinantes doméstica e ex2 6 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | M a i o 2 016

terna do processo de desaceleração
econômica mais recente, a partir de
2011. Silvia Matos demonstra, a
partir de um estudo em painel com
14 países emergentes, que a desaceleração econômica brasileira foi a
mais intensa do grupo, e que apenas
30% dessa tendência podem ser atribuídos ao ambiente internacional. Já
Braulio Borges compara o desempenho da atividade a partir de um horizonte mais amplo, desde a queda
do Lehman Brothers em 2008, concluindo que a desaceleração brasileira não foi diferente da constatada
na média global, e que há uma interconexão entre a redução do crescimento potencial e fatores alheios à
política econômica doméstica. A tese
do pesquisador é rebatida por Samuel Pessôa, que ressalta os efeitos
da Nova Matriz Econômica para a
eficiência da economia e o equilíbrio
macroeconômico. Esse contraponto
de ideias presente no livro, diz Bonelli, reflete o “ambiente de liberdade intelectual que permeia o trabalho de pesquisa do IBRE”.

Bonelli, por sua vez, é autor de
dois capítulos. Em um deles, em parceria com Armando Castelar, analisa os fatores que levaram à queda
de participação da indústria no PIB
brasileiro, salientando o fraco desempenho da produtividade como
elemento-chave desse movimento
desde o final dos anos 1990. No outro capítulo, o economista relaciona
a baixa produtividade à redução do
potencial de crescimento do país,
que passou de 3,9% anuais – conforme calculado por Bonelli e Bacha
em 2013 – para 2,5%. No livro, o
encolhimento gradativo da taxa de
crescimento do produto potencial
também é relacionado à queda da
oferta de trabalho, com o fim do bônus demográfico. O capítulo de Fernando de Holanda Barbosa Filho,
Cassio M. Turra (UFMG), Simone
Wajnman (UFMG) e Raquel Guimarães (Universidade do Paraná) aponta que esse processo se dará ao longo
dos próximos 40 anos e demandará
respostas que vão da ampliação da
taxa de participação de pessoas de
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faixa etária mais elevada no mercado de trabalho a soluções alternativas, como maior abertura e atração
de mão de obra estrangeira.

Poupar, investir e produzir
Entre as demais variáveis determinantes do crescimento, Vinicius Botelho e
Paulo Henrique Peruchett escolheram
estudar a taxa de poupança. A partir de uma comparação entre Brasil
e Estados Unidos, os pesquisadores
identificaram que a ampla rede de
seguro social oferecida pelo país em
comparação à dos EUA não induz
as pessoas a guardar reservas para se
precaver de riscos futuros, afetando
com isso a taxa de juros e o gasto do
governo que, por sua vez, impactam
o equilíbrio fiscal. Juros e poupança
também foram o tema de estudo de
Livio Ribeiro e Fernando Veloso, que
demonstram que a poupança agregada foi o fator individualmente mais
importante para explicar oscilações
dos juros reais brasileiros nos anos
2000. Eles defendem o estímulo ao
aumento de poupança para permitir uma redução da taxa de juros de
equilíbrio, apontando que taxa alta
é um dos principais obstáculos para
o desenvolvimento, por pressionar a
dinâmica da dívida pública e induzir a
uma alocação ineficiente de recursos.
José Roberto Afonso, Vilma da
Conceição Pinto e Bernardo Fajardo
focaram sua análise no investimento
público como indutor de crescimento.
Eles indicam que este século marcou o
nível mais baixo de investimento público da história do país. Os recursos
excedentes verificados no período, lembram, foram direcionados muito mais
ao custeio do que ao investimento, e
este passou a se concentrar mais nas

Bonelli e Veloso
apontam que a tarefa
de reposicionar o Brasil
para potencializar seu
crescimento exigirá tempo
e persistência dos gestores
de política econômica

estatais, principalmente a Petrobras.
O desafio lançado é como promover
ajuste fiscal e retomar investimentos
públicos, em especial os de infraestrutura, caros para a competitividade.
Daniela de Paula Rocha, Ignez Vidigal Lopez e Mauro Lopes destacam
em seu capítulo que é a ineficiência
dos investimentos para ampliação
de infraestrutura o grande desafio da
produção agrícola brasileira. Mesmo
com a manutenção de perspectivas
favoráveis para o setor, tanto por
aumento da produtividade quanto
por ampliação da área utilizada, os
pesquisadores lembram que os custos logísticos voltaram a ser ameaça estrutural, que já não conta mais
com o sobrepreço das commodities
para amortizá-los. A reversão desse
quadro, dizem, dependerá de o país
reduzir a concentração do escoamento de elevada parcela de grãos ainda
em portos do Sul e Sudeste através
da abertura de caminhos do CentroOeste para portos da Região Norte,
que reduziriam os custos de transporte em até 30% os custos.

O último capítulo do livro é dedicado ao comércio exterior, ao analisar os desafios da relação do Brasil
com seu principal parceiro comercial,
a China. No texto, os pesquisadores
Lia Valls e Livio Ribeiro comparam
o Brasil com outras economias latino-americanas exportadoras de bens
primários e apontam que, enquanto
países como Chile, Peru e Colômbia
avançaram na negociação de acordos comerciais buscando uma maior
inserção em cadeias de valor, o país
concentrou-se no adensamento das
cadeias produtivas locais, mantendo elevadas tarifas de importação e
pouco dinamismo em acordos, bem
como pouca efetividade em investimentos em infraestrutura. E, devido
a essas escolhas, deverá ter mais dificuldades para aproveitar as oportunidades abertas com as mudanças no
modelo de crescimento chinês.
Na introdução do livro, Bonelli
e Veloso apontam que a tarefa de
reposicionar o Brasil para potencializar seu crescimento “exigirá
tempo e persistência dos gestores
de política econômica”, e principalmente “a adoção de um plano
de ação com metas de curto, médio
e longo prazo críveis e adequadas
à gravidade do contexto em que
estamos”. E que o trabalho dos
17 pesquisadores concentrado nos
10 capítulos do livro poderá auxiliar no desenho dessa rota. 

Ficha técnica: A crise de crescimento
do Brasil.
Organizadores: Regis Bonelli e
Fernando Veloso.
Publicações: FGV/IBRE.
Editora: Elsevier.
Previsão de lançamento: maio.
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Decidir com base em
consequências resolve?
Fernando Leal
Professor da FGV Direito Rio

Um recente projeto de lei, se aprovado, promete alterar radicalmente o
modo como decisões judiciais, administrativas e de órgãos controladores
são justificadas no país. Arquitetado
pelos juristas Carlos Ari Sundfeld e
Floriano Marques Neto, o PL 349/15
do Senado pretende lidar com “importantes fatores de distorção da atividade jurídico-decisória pública”. O
mais importante deles parece ser o uso
pouco parcimonioso de padrões vagos para sustentar decisões jurídicas.
Impedir ou limitar de alguma forma
o recurso a termos como “interesse
público”, “razoabilidade”, “moralidade” e “dignidade humana” como
razões centrais para fundamentar decisões é considerado movimento crucial para realizar o principal objetivo
do PL: “elevar os níveis de segurança
jurídica e de eficiência na criação e
aplicação do direito público”.
A intenção do PL é, sem dúvida,
nobre. Se é correto o diagnóstico
feito pelo próprio Sundfeld de que
vivemos em um “ambiente de geleia
geral em que princípios vagos podem
sustentar qualquer decisão”,* reduzir
as incertezas produzidas pelo recurso exclusivo a princípios vagos para
fundamentar decisões é urgente. Sem
mecanismos para domesticar essas
incertezas, sobra subjetividade. Com
isso, o processo decisório nas esferas
2 8 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | M a i o 2 016

judicial, controladora e administrativa torna-se instável e imprevisível.
Apesar de vir em um bom momento, não está claro, porém, como o tipo
de estratégia em que o PL investe pode
contribuir para alcançar o seu principal objetivo. Uma das obrigações que
o PL pretende incluir na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro
(LINDB) é a de consideração das “consequências práticas” das alternativas

decisórias que se apresentam a juízes,
controladores ou administradores. O
caput do artigo 20 que se pretende
aprovar dispõe que “nas esferas administrativa, controladora e judicial, não
se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem medir as consequências práticas da decisão”. O caput
do artigo 26, por sua vez, estabelece:
“[a] decisão que, na esfera administrativa, controladora ou judicial, decretar
a invalidação de ato, contrato, ajuste,
processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso as suas
consequências e, quando for o caso,
as condições para que a regularização
ocorra de modo proporcional, equânime e eficiente, e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor,
aos sujeitos atingidos, ônus ou perdas
que, em função das peculiaridades do
caso, sejam anormais ou excessivos”.
Ambos os dispositivos podem ser
avaliados de duas formas básicas.
Em um cenário de elevada carência
argumentativa, obrigar tomadores
de decisão a, ao lado de princípios
vagos, considerar mais um elemento
de justificação pode contribuir para o
aumento da qualidade da fundamentação das suas decisões. Se decisões
são tomadas exclusivamente com base
em padrões vagos, exigir do juiz que
pense sobre os efeitos das alternativas
decisórias que lhe são apresentadas
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e incorpore em seu julgamento essas
reflexões deixará os resultados menos
sujeitos a críticas sobre um possível
déficit de justificação. Pelo menos em
termos quantitativos.
O problema é que do aumento
quantitativo de referências de argumentação não se infere o aumento da
qualidade da justificação. Neste aspecto, ao apenas exigir a consideração de
consequências sem estabelecer critérios
para neutralizar certas dificuldades relacionadas ao trabalho com efeitos de
alternativas de decisão, o PL pode não
ser capaz de reduzir as incertezas de
processos decisórios que se sustentem
sobre princípios vagos ou que invalidem os atos referidos no artigo 26
que se pretende incluir na LINDB. Ao
contrário. Assim como do aumento
quantitativo dos referenciais de argumentação, os autores do PL parecem
assumir o aumento da qualidade da
justificação, é igualmente possível sustentar que esse aumento quantitativo
só aumentará os níveis de incerteza.
Trabalhar com consequências em
processos de tomada de decisão jurídica envolve dois tipos distintos de
incerteza. O primeiro se localiza na
dimensão positiva ou descritiva do
raciocínio. Em tese, o que o PL sugere é que tomadores de decisão devem
ser capazes de antecipar os efeitos
futuros de alternativas de decisão. A
questão é: como tornar essas prognoses confiáveis, e não produtos de especulações intuitivas sobre o f uturo?
O segundo tipo de incerteza diz respeito à dimensão normativa do raciocínio. Uma vez identificadas as consequências vinculadas a cada alternativa,
o tomador de decisão deve indicar um
critério com o qual ordenará as consequências e justificará a sua preferência
por determinado curso decisório. No

A simples exigência de
considerar os efeitos de
alternativas decisórias
não parece suficiente
para reduzir as incertezas
subjacentes à tomada de
decisão jurídica

caso do artigo 20, não está claro se
esse critério de valoração é o princípio
vago que o tomador de decisão pretende adotar ou algum outro, como
segurança jurídica, igualdade ou eficiência. Dessa forma, o tomador de decisão segue livre para ranquear as consequências à sua maneira. Ademais,
ainda que os critérios de valoração
estejam fixados na lei (esses poderiam
ser os casos de “proporcionalidade” e
“interesses gerais” no caso do art. 26),
como são termos vagos, nada impede
que a indeterminação das suas prescrições reabra os problemas com os
quais o PL pretende, no fundo, lidar.
Finalmente, o PL não apresenta proposta para domesticar as incertezas
que possam eclodir quando diferentes critérios de valoração de Estados
do mundo podem sustentar decisões
opostas para o mesmo caso.
Se as incertezas típicas das dimensões positiva e normativa de uma
decisão orientada em consequências
não devem ser descartadas, a simples
exigência de considerar os efeitos de
alternativas decisórias, mais uma vez,

não parece suficiente para reduzir ou
manter sob níveis administráveis as
incertezas subjacentes à tomada de
decisão jurídica nas esferas administrativa, controladora ou judicial. Essa
desconfiança não afeta a importância
de se buscar alternativas para lidar
com o recurso pouco parcimonioso
a princípios vagos na justificação de
decisões. No entanto, se o antídoto em que se aposta é a consideração de consequências, o PL poderia
incluir disposições que almejassem
neutralizar algumas das dificuldades
apontadas. A lei poderia, por exemplo, exigir que tomadores de decisão
recorressem, sempre que possível,
a dados ou juízos técnicos para sustentar as suas prognoses; estabelecer
regras de ônus de prova e determinar
que resultado deveria ser privilegiado em cenários de plena incerteza ou
ignorância sobre o futuro (regras de
deferência institucional ou de manutenção do mundo “como está”, por
exemplo); obrigar o tomador de decisão a selecionar critérios jurídicos
para a ordenação de consequências e
a justificar sua preferência por certa
alternativa decisória em casos em que
critérios diferentes possam ser aplicáveis; impor o ônus de determinação
do sentido dos critérios de valoração utilizados para ordenar Estados
do mundo; e prever mecanismos de
vinculação para a solução de casos
futuros. Esses são apenas caminhos
possíveis para que, colocando em
termos consequencialistas, o PL possa, se aprovado, produzir com maior
probabilidade os efeitos que almeja
no direito público brasileiro.

SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para
céticos. 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p. 205.

*
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Desafio
estrutural
Crise fiscal pede mudanças que promovam previsibilidade,
transparência e sustentabilidade do gasto público no longo prazo

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro
Juntamente com a resolução do impasse político, o Brasil se defronta
com a urgência de encontrar uma
saída milagrosa para deter o quadro de deterioração fiscal. É um
desafio múltiplo, que inclui desviar
a dívida pública da rota insustentável em que se encontra, dependente
de um governo central severamente
deficitário, estados com graves problemas de caixa, empresas públicas
não menos endividadas e bancos altamente expostos a risco.
E, para completar, uma recessão
econômica cujo horizonte se estende a cada revisão negativa do PIB,
com poucas chances de reação pelo
lado da demanda internacional,
que também demonstra tendência
de desaceleração.
Boa parte das determinantes desse
quadro já estavam anunciadas, mas
as iniciativas até agora promovidas
se mostraram pouco eficazes para alterá-lo, levando o país a anotar mais
uma grave crise fiscal para sua história. Em seminário conjunto entre
FMI e FGV promovido em 2013, os
economistas já alertavam para os ris3 2 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | M a i o 2 016
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cos da proliferação de artifícios contábeis usados pelo governo para enquadrar as contas públicas nas metas
fiscais de forma artificial, minando a
importância do resultado primário.
Na segunda edição do evento, promovida em abril, os especialistas não
tiveram muito o que acrescentar ao
diagnóstico. “Mas não restam dúvidas que, para corrigir seu caminho,
o país terá que reverter essa situação
fiscal, pois os indicadores apontam
que a crise de crescimento será grave”, diz Teresa Ter-Minassian, exdiretora e atual consultora do FMI.
No mais recente World Economic
Outlook, o FMI estima que em 2021
o pib per capita do Brasil será menor do que em 2011, reforçando a
avaliação de que o país está vivendo
uma nova década perdida.
Mais além dos sérios efeitos da
contabilidade criativa, das pedaladas e do relaxamento fiscal registrado nos últimos anos, entretanto, há
outra parte não menos importante de
ingredientes dessa crise que descansava na despensa há mais tempo. “Não
é segredo que parte dos males do Brasil hoje em dia advém de uma longa
tradição de ter política fiscal incompatível com a realidade”, diz Carlos
Ivan Simonsen Leal, presidente da
FGV. Leal afirma que essa característica é fruto de um processo orçamentário imaturo, de superestimar
receitas e inflar projeção de despesas,
definindo sua realização na boca do
caixa, numa queda de braço com o
Executivo. “Isso faz parte do fluxo de
despesa brasileiro desde 1988, com
dois aperfeiçoamentos: a introdução
do contingenciamento e a Lei de Responsabilidade Fiscal”, define.
Com o foco no equilíbrio fiscal voltado ao curto prazo, resta pouco espa-

Não é segredo que parte
dos males do Brasil hoje em
dia advém de uma longa
tradição de ter política
fiscal incompatível
com a realidade
Carlos Ivan Simonsen Leal

ço para investimento em infraestrutura, inovação, entre outros fatores que
tornam uma economia competitiva,
comprometendo o potencial de crescimento do país – que, por sua vez, também contamina o campo fiscal.

Jorge Arbache, chefe da assessoria econômica do Ministério do Planejamento, observa que a alta volatilidade do crescimento econômico
brasileiro – que só perde para os paí
ses da África Subsaariana – impacta
significativamente as receitas fiscais
do país. “Elas tendem a se deteriorar
mais nos anos ruins do que melhorar
durante os anos bons. Isso também
explica por que tendemos a ter uma
situação permanente de riscos fiscais
no Brasil”, afirma.
Frente à gama de componentes
estruturais presentes nesse dilema, e
o momento de grave recessão vivido
pelo país, Manoel Pires, secretário de
Política Econômica do Ministério da
Fazenda, defende a necessidade de
se encaminhar a situação das contas
públicas brasileiras transferindo o
foco de um ajuste pontual para uma
reforma mais ampla, “que mitigue
efeitos recessivos e encaminhe o país

Evolução do resultado fiscal e da dívida pública do
governo geral
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para um quadro mais sustentável no
longo prazo”. Mario Falcão Pessoa,
chefe de divisão do Departamento
de Finanças Públicas do FMI, afirma que modelos que garantam disciplina fiscal têm se tornado um bem
público no mundo inteiro. “Algo
apartidário que deve ser colocado
como uma função que todos os governantes devem observar, mas que
gera o desafio de construir consensos políticos para construir políticas
públicas permanentes”, afirma.
No caso do Brasil, entretanto, isso
implica enfrentar um quadro de rigidez orçamentária que reduz a velocidade de reação a crises no curto prazo – fazendo com que a variável de
ajuste fique limitada aos investimentos – e implique um aumento de gastos crescentes, já que o país envelhece
rapidamente e grande parte das despesas obrigatórias estão concentradas
na rubrica social. De 1991 a 2015, os

Muito do desequilíbrio
fiscal tem a ver com regras
de gasto público que
condenamos, mas que
acabamos apoiando e dia
a dia as pioramos
Mansueto Almeida

gastos sociais representaram 75% do
crescimento da despesa primária do
governo central, e atualmente respondem por 80% do gasto de custeio.
Com um PIB per capita modesto,
produtividade baixa e rápido cresci-

mento da taxa de dependência (relação de idosos para cada ativo), o país
ainda terá de enfrentar fortes implicações fiscais, com aumento de gastos
com saúde, previdência e benefícios
assistenciais. “Muito do desequilíbrio fiscal tem a ver com regras de
gasto público que condenamos, mas
que acabamos apoiando e dia a dia as
pioramos”, diz o consultor Mansueto
Almeida, referindo-se ainda ao alto
nível de vinculação de despesas às
receitas fiscais, que engessam o orçamento. “Por exemplo, pela legislação
atual o governo central precisa gastar
13% da sua receita corrente liquida
com saúde, mas foi aprovado há um
mês no Congresso uma nova proposta de vinculação elevando o gasto
mínimo para 19%, com apoio quase
unânime”, diz. Estado que gasta tanto com social por natureza não pode
ser tanto ativo com política setorial, o
que aumenta nosso problema fiscal.

Evolução das despesas obrigatórias e discricionárias
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Riscos potenciais
Além da trajetória preocupante
de gastos sociais indexados, há
outra parte menos previsível do
risco fiscal brasileiro que também
gera alerta, relacionada a obrigações contingentes que o Brasil
tem acumulado nos últimos anos
envolvendo bancos e empresas públicas. “Criamos um emaranhado
que torna difícil colocar no papel
o montante exato desse passivo realizado”, diz Almeida. Ele destaca
que, de 2007 a 2014, os empréstimos do Tesouro para bancos públicos cresceram de 0,5% do PIB para
10%. “Em sete anos, aumentou-se
a dívida em 9,5 pontos do PIB para
emprestar aos bancos públicos em
condições que ocasionaram dois
custos: o de descasamento dos juros, e outro enorme de subsídio, ou
equalização de juros, que gera uma
despesa primária concorrente com
gastos como transporte, saúde e
educação”, afirma. Segundo Fabia-

na Rodopoulos, coordenadora-geral de Estudos Econômico-Fiscais
da Secretaria do Tesouro Nacional
(STN), em janeiro deste ano a estimativa de subsídios implícitos somente nos contratos entre o Tesouro e o BNDES chegava a R$ 182
bilhões.
No caso da Caixa, Almeida
aponta o forte aumento da participação do banco no mercado de
crédito comercial – de 6% para
12% nos últimos quatro anos.
“Qualquer banco do mundo que
faz isso em uma economia em desaceleração e num espaço curto de
tempo vai ver sua carteira sofrer”,
diz. Para garantir recursos para financiamento imobiliário, o banco
aumentou a emissão de títulos de
crédito imobiliário cuja participação no total do volume de financiamento triplicou nos últimos três
anos. O crescimento do passivo
resultante do pagamento de juros
de curto prazo para emprestar no

longo prazo, segundo Almeida, poderá subtrair R$ 1 bilhão do lucro
da Caixa nos próximos anos.
Outra fonte de exposição desses
bancos é a trama criada entre estes e
empresas estatais não financeiras. A
Petrobras – que até 2006 ocupava o
papel de prestamista – hoje acumula
dívida de R$ 90 bilhões com bancos
públicos. “Diariamente o mercado
especula se essa dívida será transformada em participação dos bancos
na petrolífera, ou se implicará nova
capitalização, gerando mais dívida
para o Tesouro”, diz Almeida. O
consultor ainda cita uma série de
mudanças na legislação a partir de
2008, como a que permitiu aumentar o nível de exposição de bancos
públicos em empresas de petróleo,
gás, energia e mineração, e a que
autoriza que o excesso de participação do governo em uma estatal
poderia ser transferido a qualquer
outra, o que foi usado para capitalizar Caixa e BNDES.

Despesas com pessoal e encargos sociais
União e estados – em % do PIB
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Fonte: Programa de Ajuste Fiscal – MF.
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É na construção de uma
âncora fiscal de longo
prazo que conseguiremos
melhorar a avaliação da
percepção do risco fiscal da
economia brasileira
Manuel Pires

governo federal com reflexos diretos em seu caixa. Marcos Mendes,
consultor legislativo do Senado,
enumera ocasiões em que isso aconteceu no Brasil: corte na receita de
tributos compartilhados devido a
isenções fiscais; impacto de preços

“Hoje estamos jogando no
lixo os 11% do PIB que
nos custou controlar a crise
fiscal de 1997”
Marcos Mendes

administrados, como queda de arrecadação de ICMS com a redução
do preço da energia elétrica; definição de piso salarial para professores, entre outras. “Hoje estamos
jogando no lixo os 11% do PIB que
nos custou controlar a crise fiscal de
1997, gerando uma nova crise com
uma dívida que já deve ter alcançado 8% do PIB e deverá custar ao
menos 4%, dependendo do alívio
que for negociado”, diz.
Para Mendes, a parcela do governo federal na crise dos estados
é mais complexa do que os reflexos
de medidas e decisões como as citadas. “Na crise anterior, quando
o Executivo determinou um ajuste
fiscal forte, com corte de crédito e
refinanciamento de dívida, institucionalizou-se que a torneira de liquidez ficaria nas mãos do governo
federal, sob um modelo concebido
para funcionar com um governo
responsável. Mas o jogo mudou”,

Foto: Luciana Vermell

“Qualquer governo tem direito
a dar subsídio para empresas e setores, desde que seja um processo
claro e transparente”, diz Almeida. “Mas expandimos a dívida em
R$ 500 bilhões para dar uma série
de subsídios e só agora, pela primeira vez em oito anos do uso dessa política, é que se publicou um relatório
de seu custo e da conta de subsídios
para as próximas décadas. Devería
mos ter feito isso desde o início,
pois, quando não se sabe o custo, a
tendência é exagerar”, conclui.
Outro passivo contingente que
agrava o panorama fiscal brasileiro
é a crise de caixa dos estados. “Entre os 27 entes, há diferentes estágios de deterioração das contas,
mas a trajetória é a mesma para
todos”, afirma Ana Carla Abrão,
secretária estadual da Fazenda de
Goiás. Um dos casos mais graves é
o do Rio de Janeiro, onde o rombo
fiscal já alcançou 2,3% do PIB. Ana
diz que o descasamento entre a evolução de gastos e receitas foi agravado principalmente pelo aumento
da despesa com pessoal, citando
o caso do estado que representa.
“Em Goiás, tivemos um crescimento médio com gastos de pessoal de
12,8% nos últimos seis anos. Isso
significa um aumento real de 6%
no gasto, sem vinculação com ganhos de produtividade”, diz. O estado conta hoje com 6,6 milhões de
habitantes e 150 mil funcionários
públicos, cuja manutenção absorve
76% da arrecadação.
Teresa Ter-Minassian, ex-diretora do FMI, observa que muitas
vezes o resultado fiscal de estados
e municípios sofre pressões adicionais não por erros de política, mas
por decisões tomadas no âmbito do
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afirma. Ele recorda que, no início
da desoneração de tributos compartilhados negociou-se a troca de
receita por dívidas mesmo para estados que não cumpriam condições
para contraí-las. “Nesse momento,
o governo federal chegou a pré-pagar tanto ao BID quanto ao Banco
Mundial parte da dívida federal
para aumentar a oferta de crédito
aos estados”, cita Luiz Villela, economista do BID.
Na outra ponta, observou-se a
tendência entre governadores de
privilegiar o curto prazo aumentando gastos de maior visibilidade
no curto prazo, como contratação
de pessoal, em detrimento de investimentos estruturantes, cujo prazo
de conclusão em geral ultrapassa o
tempo de mandato. “Agora temos
uma crise grave cujo ponto central é
a folha de pagamento”, diz Mendes.
Nos últimos meses, a estatégia dos
estados passou por recorrer ao uso
de depósitos judiciais e venda de créditos da dívida ativa com descontos
enormes, até o recurso apresentado
ao STF para mudar a cobrança de
juros na dívida com a União de juros
compostos para simples, o que poderia representar uma redução do passivo em cerca de R$ 400 bilhões. “A
negociação que vimos de calote em
forma de ajuste é apenas conjuntural, não envolve aspectos estruturais,
e mesmo assim sofre resistências”,
complementa Mendes.
Para melhorar o poder de antecipação do governo para mitigar
esses riscos fiscais, Jorge Arbache,
chefe da Assessoria Econômica do
Ministério do Planejamento, conta
que a LDO de 2017 contará com
algumas mudanças no anexo que
trata do tema. Ente elas, a introdu-

Neutralizar contingências
Fugir à tentação de subdimensionar o risco fiscal de passivos contingentes
é uma das advertências do FMI para os países manterem o equilíbrio das
contas públicas. Em levantamento que abarcou o período de 1990 a 2015, a
instituição identificou 174 episódios de passivos contingentes que se concretizaram e dos quais foi possível calcular o custo fiscal bruto. As maiores incidências – que também representaram maior impacto fiscal – se relacionaram ao setor financeiro. Foram 82 episódios em que os estados tiveram que
recapitalizar bancos, com um custo médio de 9,7% do PIB – chegando ao
teto de 56,8%, na Indonésia, na crise de 1997. Entre os países emergentes, o
maior número de episódios também se concentrou no setor financeiro (em
torno de 50 casos, com impacto médio de 10% do PIB), seguido por desastres
naturais e empresas públicas, ambos com custo bruto na casa dos 2%.
“O peso dessas fontes
de custo adicional pode ser
significativo. Ao conhecê-las
melhor, o desafio seguinte
é saber administrá-las”, diz
Gilbert Terrier, do Departamento de Assuntos Fiscais
do FMI. Para isso, o Fundo
sugere o acompanhamento
de quatro passos. O primeiro
é sistematizar a identificação
desses riscos, a probabilidade e em qual magnitude.
Depois, é preciso encontrar
Foto: Luciana Vermell
formas de reduzir a chance
de que eles ocorram. O terceiro passo é estudar como reduzir a exposição
do país, com políticas públicas e instrumentos de mercado. E, por último, criar
espaço fiscal para absorver os riscos remanescentes, com medidas como a
criação de um orçamento provisional e fundos específicos.

ção de uma seção de avaliação de
risco que estressa parâmetros para
identificar o que pode acontecer
em caso de frustração de receita e
aumento de despesa. “Encontramos que, em caso de frustração de
receitas associadas a mudanças não
previstas no quadro macroeconômico, poderia haver um aumento

de até R$ 87,7 bilhões no déficit
para 2017”, afirma. A nova LDO
também contará com avaliações de
riscos não macroeconômicos, como
o do Programa de Benefício Continuado (ver página 52), e do risco
de capitalização dos bancos públicos. O próximo passo desse trabalho, diz Arbache, é a produção de
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Receitas de operação de crédito e capacidade de investir com recursos próprios
em % PIB
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um boletim periódico de avaliação
de riscos tratando de temas específicos. “Para o primeiro trataremos
do impacto do salário mínimo nas
finanças públicas municipais, já
que boa parte dos funcionários públicos dessas municipalidades, especialmente as pequenas e médias,
recebe esse salário”, conta.
Arbache defende uma ampliação
do radar de riscos, integrando as dívidas subnacionais de estados e municípios, bem como seus fundos de
pensão; capitalização de empresas
públicas; riscos de inadimplência
em programas como Minha Casa
Minha Vida e Fies, e a evolução
das falências no Brasil frente à legislação vigente. “Para fazer gestão
de riscos, precisamos melhorar a
identificação e monitoramento desses itens, promovendo um planejamento de médio e longo prazos e
o fortalecimento das instituições e
revisão permanente de políticas e
programas”, afirma.
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Eficiência e transparência
Otavio Ladeira, secretário do Tesouro Nacional, também destaca os
esforços do órgão para aprimorar
a transparência das contas públicas. Segundo Ladeira, a diretriz é
mostrar que esse conceito vai além
da avaliação de políticas a partir
do balanço de receitas e despesas,
identificando seu papel “em revelar ao público as consequências de
cada política”. Ele cita o avanço na
publicação de documentos e estatísticas apresentados pelo Tesouro, e
entre as metas da instituição ressalta a convergência da contabilidade
brasileira aos padrões internacionais definidos nas Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada
ao Setor Público (Ipsas) até 2021.
Weder Oliveira, ministro substituto
do Tribunal de Contas da União,
enfatiza a importância de trabalhar
iniciativas de transparência fiscal
para explicitar para a sociedade a
magnitude dos desafios fiscais que

o país tem pela frente. “Hoje vemos capacidade técnica no Tesouro
e vontade da sociedade. O quadro
está benéfico para impulsionar mudanças”, avalia.
Antonio Nucifora, economistachefe para o Brasil do Banco Mundial, defende, no debate de reformas do processo fiscal, primar por
medidas que garantam eficiência. A
forma defendida por Nucifera é de
encaminhar o planejamento fiscal
para metas de médio prazo, partindo da política fiscal, para o orçamento e, logo, a metas de perfor
mance. Mario Falcão Pessoa, chefe
de divisão do Departamento de Finanças Públicas do FMI, considera
a orientação vantajosa por encorajar maior eficiência no planejamento intertemporal dos gastos através
do estímulo à disciplina fiscal e da
priorização estratégica dos gastos.
“Começa-se pelo marco fiscal, ao
sofisticar sistemas, chega-se ao nível do marco orçamentário, que de-
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fine tetos de gasto para ministérios,
setorializando e impondo disciplina
a agentes setoriais, até se alcançar
programas de governo, baixando
ao nível operacional, pois é aí que
as instituições promovem seu diálogo com a sociedade, materializando
objetivos de médio e longo prazos
em coisas entendíveis para a população, relacionadas à entrega de
bens públicos”, descreve.
Pessoa lembra que países com diferentes níveis de desenvolvimento
econômico, como Estados Unidos,
Colômbia e El Salvador, já adotaram essa diretriz, ampliando suas
projeções para entre três e dez anos.
“O aumento da temporalidade é estimulado pela experiência de crises
que essas economias já viveram e a
demora para recuperar a trajetória
de estabilidade identificada por cada
uma”, afirma. Outro exemplo citado por Pessoa é o do orçamento plurianual, de cinco anos, no Uruguai.

“Com ele, todos os agentes econômicos conseguem identificar o que
se espera que aconteça nos próximos
anos. Há revisão anual de metas,
para calibrar a execução. Mas não
se perde visibilidade da trajetória do
gasto”, diz. Outra diretriz sugerida
pelos especialistas é da adoção de
conselhos independentes, que têm o
papel de aportar estudos sobre impactos fiscais e apoiar a confecção
do orçamento.
Para Manuel Pires, secretário de
Política Econômica do Ministério da
Fazenda, o conjunto de recomendações presentes em estudos de instituições como o FMI e a OCDE reforçam o diagnóstico de que, na atual
conjuntura, a melhor diretriz para
o Brasil é visar a uma reforma mais
ampla, que iniba medidas que potencializem o quadro recessivo e visem à
sustentabilidade fiscal no longo prazo. “É na construção de uma âncora
fiscal de longo prazo que consegui-

Foto: Luciana Vermell

“Com o orçamento
plurianual, o Uruguai não
perde a visibilidade da
trajetória do gasto”
Mario Falcão Pessoa

remos melhorar a avaliação da percepção do risco fiscal da economia
brasileira. Com isso conseguiremos
recuperar instrumentos de curto prazo para fazer o ajuste correto”, diz,
afirmando que uma reforma fiscal
com efeito permanente na redução
de despesas correntes abre espaço
para melhorar composição da despesa em favor dos investimentos. “E
absorve melhor flutuações econômicas”, completa.
Tais recomendações parecem
destoar da emergência que o atual quadro fiscal brasileiro suscita,
mas, apontam os especialistas, são
chave para o país não se ver preso
a armadilhas fiscais futuras. Teresa,
do FMI, resume a agenda básica:
reduzir a rigidez do gasto público,
ampliar a orientação do processo
orçamentário para o longo prazo,
aumentar a eficiência técnica e alocativa do gasto público desenvolver projeções que sejam confiáveis,
apoiadas por conselhos independentes, que incluam projeções apuradas
de riscos contingentes. “Essas medidas tenderão a reduzir a tendência
pró-cíclica da política fiscal brasileira”, diz Teresa. A consultora reconhece que o quadro brasileiro no
momento do seminário FMI/FGV
era de dificuldades econômicas,
políticas e sociais que empurram
as demandas para o curto prazo.
“Mas considero que o país tem os
elementos para lidar com isso. Pude
identificar a presença de formadores
de políticas públicas, representantes
do setor privado e acadêmicos conscientes dos problemas que levaram o
país a esse estado, e dispostos a levar
uma agenda de reformas adiante. O
diagnóstico é claro, tanto quanto o
tratamento”, conclui.
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Dilema global
A tarefa de lidar com déficits públicos crescentes em um contexto
de fraca atividade não é exclusiva
do Brasil. Carlos Mulas-Granados,
do departamento de Assuntos Fiscais do FMI, ressalta que hoje essa
preocupação está presente em nível global, ainda que em diferentes
proporções, e se intensifica com a
perspectiva de aumento da desaceleração econômica. Em relatório
divulgado em abril, o FMI revisou para baixo as estimativas de
crescimento mundial – para 3,2%
em 2016, uma contração de 0,2%
em relação à projeção anterior,
de janeiro –, indicando possíveis
frustrações adicionais de receita, jogando contra esforços para
reequilibrar as contas públicas.
“É uma tendência que se observa
tanto nas economias avançadas
quanto nas emergentes”, observa
Granados. Entre as principais revisões para baixo feitas pelo FMI
estão Japão (com queda de 0,5%
em relação à anterior, fechando
o ano com crescimento de 0,5%)
e Rússia (de -0,8%, para uma retração de 3,7%). Para o Brasil, a
projeção foi de retração econômica
de 3,8%, 0,3% mais alta do que o
divulgado no início do ano.
Segundo o FMI, entre as economias desenvolvidas a dívida pública como proporção do PIB já se
aproxima dos níveis verificados no
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período pós-Segunda Guerra. Esses
países, ressalta Granados, têm o
desafio triplo de administrar baixo crescimento, baixa inflação e
alto nível de dívida. O economista
conta que, de 34 economias analisadas pela instituição, 24 promoviam políticas de aperto fiscal
em 2011, contra oito em 2016. As
justificativas para esse abandono,
segundo Granados, variam. Para
um grupo de países do qual participam Alemanha e Áustria, a decisão deveu-se a já se ter recuperado
uma posição fiscal mais sólida; em
casos como o da França, ocorreu
pela adoção de medidas de estímulo ao crescimento; e, por último,
há exemplos como o de Portugal,
vencido pela fadiga do processo de
restrição fiscal.
No caso dos emergentes, o nível de dívida pública já superou
o registrado na crise global de
2008/09. Segundo o FMI, países
exportadores de petróleo são os
que apresentam maior risco. “Para
ter uma ideia, entre 2013 e 2015 a
queda de receitas fiscais da Bolívia relativa a commodities gerou
uma retração de 6 pontos percentuais do PIB”, cita. No caso dos
países latino-americanos, soma-se
a preocupação com a deterioração
do preço internacional de outros
bens primários como os minerais e
agrícolas. “A região ainda enfren-

ta um aumento significativo de
aversão ao risco, gerado por dúvidas sobre a sustentabilidade das
finanças públicas no médio prazo,
refletidas na queda dos níveis de
confiança de consumidores e empresários”, acrescenta o economista do FMI.

Dinâmica perversa
Ricardo Martner, da unidade de
assuntos fiscais da Cepal, observa
que a América Latina tem em seu
histórico vários episódios com pas-
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sivos contingentes – como os frutos de depreciação cambial, calotes
subnacionais, e do peso da crise da
dívida dos anos 1980 no sistema
financeiro – que, apesar de serem
tratados com políticas específicas,
na sua opinião, ainda estão subdimensionados. “Continuamos com
aquela ideia de que há coisas que
não precisam de tanta atenção,
com as quais não há que se preocupar”, afirma, o que não colabora
para uma avaliação mais positiva
do mercado quando se trata de riscos fiscais na região.
Martner observa que hoje o patamar da dívida latino-americana
é menos preocupante do que a dinâmica que esta vem tomando nos
últimos anos. “Se olharmos em
perspectiva, veremos que nos anos
1990 a região tinha um volume de
dívida bem pior. Hoje, entretanto,
a dinâmica que esta vem tomando,
com aumento da participação dos

Países como Chile,
Equador e Colômbia já
trabalham com regras
estruturais, que levam em
conta aspectos cíclicos
em médio prazo
Ricardo Martner

governos subnacionais e das empresas públicas, é algo que não se
observa claramente nas metas e é
preocupante”, afirma. Além disso, quando se observa a composição da dívida ainda se percebe
o peso do efeito conhecido como
bola de neve, provocado pela soma

de deterioração de crescimento
com custo da dívida. “É algo especialmente perverso no caso do Brasil”, completa.
Apesar desse cenário nebuloso
em nível mundial, Granados afirma que o banco está mais otimista
com o potencial de reversão desse
quadro do que o mercado em geral.
“Ainda não é um cenário para alarme, mas para alerta”, classifica,
afirmando que a maior parte dos
países conta com ferramentas suficientes para reverter esse quadro.
No caso das economias avançadas,
as recomendações são aproveitar
ao máximo espaço para gastos com
estímulos fiscais ao crescimento,
com investimento em inovação, infraestrutura e educação.
Já para a América Latina, o
FMI aponta que o foco deve se
concentrar no resgate da confiança
na política fiscal. Ainda que hoje
não haja uma resposta só que sirva

América Latina: déficit crescente
Expectativa de evolução da dívida bruta do governo central, em % do PIB
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Bola de neve
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a todos os países, Granados menciona a possibilidade de se considerar medidas que já se mostraram
bem-sucedidas no passado. Entre
elas, o estímulo ao investimento
pela redução do custo de capital e a melhora da eficiência do
investimento público, adotadas,
respectivamente, pela Malásia em
1989 e pela Tanzânia em 1998. Da
mesma forma que no caso dos paí
ses desenvolvidos, o economista
também defende medidas de aumento da produtividade através
do estímulo à inovação, priorizando o investimento público em
P&D e estímulos fiscais para o setor privado. “Quando se trata de
inovação, nosso conselho nunca é
cortar gastos”, diz. Para garantir

4 2 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | M a i o 2 016

sucesso, entretanto, é preciso que
essas medidas tenham sua efetividade monitorada e sejam voltadas
para complementar o investimento
privado, não substituí-lo, ressalta.
“Estudo com países avançados nos
mostrou que cada 0,4% do PIB de
investimento público em créditos
fiscais e subsídios para P&D significaram 40% de investimento adicional da iniciativa privada nessa
área, gerando um aumento de 5%
no PIB num longo prazo”, diz.
No caso da América Latina, o
importante, ressalta, é que o ajuste
fiscal seja feito gradualmente, no
médio prazo. Opinião corroborada pelo economista da Cepal. “É
importante chamar a atenção para
os multiplicadores fiscais, que são

elevados na região. Durante recessões, o efeito da política fiscal sobre o crescimento pode ser relevante. Políticas procíclicas se mostram
danosas em época de recessão.”
Martner defende que o caminho
para a recuperação do equilíbrio
das contas públicas é longo e demanda uma discussão de regras
macrofiscais que, ressalta, seria importante especialmente para o Brasil. “Países como Chile, Equador e
Colômbia já trabalham com regras
estruturais, que levam em conta aspectos cíclicos em um horizonte de
médio prazo. Para o Brasil, o adequado é gerar uma dinâmica fiscal
que não seja afetada pela credibilidade de políticas e pessoas mês a
mês”, diz. (S.M.)
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“Será importante
um sinal crível de
recuperação”
Teresa Ter-Minassian
Ex-diretora do FMI

Conjuntura Econômica — No primeiro seminário promovido pela
FGV com o FMI, em 2013, a senhora
já alertava sobre os problemas de
confiabilidade dos indicadores brasileiros de desempenho fiscal. Era
possível imaginar que chegaríamos
a uma crise na proporção atual?
Já tínhamos clareza de que o primeiro
governo da presidente Dilma Rousseff
estava envolvido num extenso uso de
economia criativa – com acúmulo de
restos a pagar, retirada de dividendos
de empresas públicas em dificuldades
financeiras, antecipação de receita –,
bem como do uso em larga escala de
operações quase fiscais através de bancos públicos. Isso foi extensivamente
explorado pela academia e pela mídia
brasileira, indicando que a situação
fiscal era substancialmente mais débil
do que as estatísticas oficiais apontavam. Mas, naquele momento, seria
difícil prever o tamanho dos rombos
fiscais de 2014-2016, já que eles refletem, além da contabilidade criativa e a
realização de alguns riscos fiscais das
operações quase fiscais que mencionei,
vários outros fatores, em particular o
declínio muito mais acentuado do PIB

do que poderia ter sido previsto há
três anos; bem como os impactos de
taxas de juros mais altas que as esperadas e da desvalorização do real na
dívida pública bruta.

mas, se iniciadas, os agentes econômicos poderão identificar tanto um
esforço sincero e significativo quanto
uma rota clara para seus projetos nos
próximos anos.

As estimativas do FMI indicam que o
cenário internacional não acomoda
muito espaço de reação para a economia brasileira a partir do setor externo. O que, na sua opinião, poderá
ajudar o país no curto prazo para reativar a atividade e conter o déficit?
Tenho dito em várias ocasiões, incluindo o encerramento do seminário de
política fiscal no Rio, que um aumento
sustentável tanto da economia quanto
da performance fiscal do Brasil requer,
em primeiro lugar, a solução das atuais
incertezas no campo político e a emergência de um governo com ampla base
de apoio no Congresso, para ser capaz
de aprovar difíceis ajustes e reformas,
caminhar na direção de restabelecer
a confiança empresarial e promover
uma recuperação do investimento, e
de se chegar a um programa de reformas estruturais no âmbito fiscal que
inspire credibilidade. Essas reformas
não podem ser feitas de uma só vez,

No fim do seminário, a senhora afirmou estar otimista com a reversão
da crise fiscal brasileira, pois identifica vários segmentos da sociedade
conscientes do diagnóstico. Considera que essa qualidade é suficiente para se enfrentar uma agenda de
reformas que é impopular?
Acho que a emergência na sociedade
da conscientização sobre a extensão
das atuais dificuldades pelas quais o
país passa, bem como da necessidade
de reformas substanciais para endereçá-las, é essencial, mas não suficiente
para superar esses problemas. Será
importante que o governo que esteja
a cargo do país nas próximas semanas e meses delibere rapidamente um
grupo de medidas que tanto possa
garantir algumas vitórias rápidas, em
termos de conter a deterioração econômica, quanto dê um sinal crível de
esperança de uma gradual recuperação no médio prazo.
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Contra o relógio
Demora no encaminhamento de uma reforma
previdenciária ampla reduz margem para
promover transição gradual do sistema
Solange Monteiro, do Rio de Janeiro
Entre os desequilíbrios que pressionam o quadro fiscal brasileiro e influenciam negativamente o crescimento do país, a
previdência social é considerada um dos mais alarmantes. O
Brasil se aproxima de um processo veloz de envelhecimento sem conseguir reconfigurar esse modelo, que já demanda
gastos equivalentes aos de países mais ricos e mais velhos,
como Japão e Alemanha. Em 2015, a despesa com aposentadorias e pensões totalizou R$ 683 bilhões, ou 11,6% do PIB.
Desse total, a previdenciária representa 7,4% do PIB. Em
outras economias com perfis demográficos e de desenvolvimento parecidos com o brasileiro, como Chile e México,
esse gasto ocupa uma fatia bem menor, em torno de 2%.
Mantendo-se as regras atuais, estima-se que até 2060,
quando o percentual de idosos mais que triplicará, os gastos
previdenciários passarão para 18% do PIB brasileiro. A identificação desse quase determinismo demográfico não é nova
e, somada às condições econômicas do país, mostra que a demora em promover uma transformação ampla do atual modelo reduz cada vez mais a possibilidade de diluí-la para obter
uma transição suave. “Já perdemos muito tempo e, se tivermos a necessidade de promover um ajuste fiscal mais forte,
essa transição terá que ser ainda mais curta”, afirma Marcelo
Abi-Ramia Caetano, coordenador de Previdência do Ipea.
A fonte mais recente de preocupação é que, se por um lado
o momento recessivo soma relevância à reforma, por outro
também aporta riscos de o debate se enviesar para soluções
limitadas, que no futuro voltem a comprometer a saúde do
sistema. Esse foi um dos principais alertas do seminário “Reforma da Previdência: uma oportunidade para o Brasil”, promovido pela EPGE, pela Escola de Direito/Rio e pelo IBRE no
início de abril, na FGV. No evento, Joaquim Falcão, diretor
da Direito/Rio, defendeu a necessidade de se analisar a previdência como um problema permanente fora da conjuntura,
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destacando a dificuldade de se chegar
a um processo decisório “capaz de
acumular convergências que compatibilizem o caixa do Estado com benefícios, os diversos grupos sociais, a atual
geração com as gerações futuras, e os
interesses políticos congressuais com
os do Executivo”. Manoel de Castro
Pires, secretário de Política Econômica
do Ministério da Fazenda, reconhece
o desafio de conscientizar a sociedade
sobre a relevância de um tema tecnicamente complexo e fatalmente impopular. “Mesmo assim, é preciso encontrar uma narrativa que reflita a correta
dimensão econômica do tema”, diz.

Além do ﬁscal
Para Afonso Arinos de Melo Franco,
da FGV/EPGE, o ponto de partida
para uma reforma consistente é retomar a motivação original do regime,
de transferir capacidade de consumo
da população em idade ativa para a
inativa, avaliando os custos que medidas acessórias a esse objetivo trazem
não apenas do ponto de vista fiscal
como para outras engrenagens do
crescimento. “Isso passa, por exemplo,
pelo impacto do sistema na poupança
e no investimento”, diz. Esse impacto
é fruto, entre outros, da baixa idade
de aposentadoria no Regime Geral de
Previdência Social (RGPS): em média,
de 58 anos, contra 64 anos verificada
entre 34 países da OCDE. Arinos lembra que, ao incentivar o afastamento
de pessoas produtivas do trabalho,
elas migram da função de geradoras
de poupança para consumidoras desta. “Com isso se reduz a poupança
agregada da economia, o investimento
e o estoque de capital”, afirma.
Luis Eduardo Afonso, da FEA/USP,
destaca a falta de progressividade do

atual modelo, indicando que a idade
média mais baixa de aposentadoria no
Brasil é encontrada entre os requerentes por tempo de contribuição, opção
que em geral concentra indivíduos
com maior valor médio de benefício.
“O desenho permite que os que têm
melhor nível educacional e passaram
mais tempo no mercado formal de
trabalho – portanto, com renda mais
alta – consigam se aposentar antes
dos demais”, diz. Ele acrescenta que,
comparativamente a outros países do
mundo, o Brasil registra uma alta taxa
de reposição (relação entre benefício
e remuneração na vida ativa), o que
implica a garantia de “um benefício
relativamente alto, por um período de
tempo grande”, referindo-se à tendência de sermos mais longevos. Dados
do IBGE a partir da projeção da população de 2013 apontam que a expectativa de sobrevida dos brasileiros
de 60 anos passará de 22,1 anos em
2015 para 25,1 anos em 2060.
No evento, os especialistas ressaltaram que a mistura de objetivos
previdenciários, assistenciais e redistributivos dentro do atual sistema,

bem como o acúmulo de uma série de
exceções, culmina em um alto nível
de tributação com efeitos negativos
também para o mercado de trabalho, incentivando a informalidade ou
a busca por arranjos que reduzam o
percentual da contribuição. Bernard
Appy, diretor do Centro de Cidadania Fiscal, indica que trabalhadores
com baixos rendimentos não são
estimulados a contribuir “porque o
valor dos benefícios assistenciais é o
mesmo do piso dos benefícios previdenciários”, enquanto profissionais
com renda mais elevada “fogem da
contribuição através do processo de
pejotização”. A diferença entre as
alternativas é expressiva. Enquanto
no regime básico as alíquotas variam
de 28 a 31% – sendo 20% do empregador sobre o salário total e de
8% a 11% do empregado, calculados sobre o salário de contribuição
–, um contribuinte individual pode
recolher 11% sobre o salário mínimo como conta própria ou 5% na
categoria de Microempreendedor Individual (MEI), garantindo os mesmos direitos, com exceção da possi-

País envelhecerá rapidamente
Projeção da população brasileira – em milhões
0 a 14 anos

15 a 64 anos

65 anos ou
mais*

Idosos/
adultos (%)

2015

47,4

140,9

16,1

11,5

2020

44,3

147,8

20,0

13,5

2030

39,3

153,9

30,0

19,5

2040

35,4

152,6

40,1

26,3

2050

31,8

143,2

51,3

35,8

2060

28,3

131,4

58,4

44,4

Variação %
2015 a 2060

-40,30%

-6,70%

262,70%

286,10%

*Segundo o IBGE, a expectativa de sobrevida de uma pessoa de 65 anos passará de 18,4 anos em 2015 para
21,2 anos em 2060. Fonte: IBGE/2013.
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bilidade de se aposentar por tempo
de contribuição. Além de comprometer a arrecadação, Appy destaca
que a busca por uma organização do
trabalho menos custosa do ponto de
vista tributário pode resultar em negócios menos eficientes, comprometendo a produtividade da economia.
Pires, do Ministério da Fazenda,
soma a essa lista a criação de um conjunto de exceções, particularmente a
partir de 2010/11, que permitiram a
migração da contribuição do empregador a sobre folha para uma sobre
o faturamento com alíquotas diferenciadas, alterando as regras vigentes em privilégio de alguns setores
econômicos. “Tudo isso implica um
peso para o Tesouro, pois, havendo
diferença de arrecadação, ele é o responsável pela cobertura”, diz.
Os especialistas também defenderam a necessidade de se eliminar
o subsídio de regras diferenciais por
gênero e para os trabalhadores rurais
– que, afirmam, já não condizem com
a realidade laboral no país. Paulo Tafner, pesquisador do Ipea, professor

da Universidade Cândido Mendes,
lembra que o déficit atuarial da aposentadoria feminina é quase 40% superior ao da masculina, com tendência
à elevação. “Mulheres aposentam cinco anos antes, vivem oito anos mais,
e hoje sua participação no mercado
de trabalho cresce em ritmo mais acelerado que a masculina”, diz. Tafner
aponta uma tendência mundial de se
igualar a idade de aposentadoria de
homens e mulheres. “Países como Alemanha, Espanha, Holanda, Portugal,
Coreia do Sul, México e Peru já estabeleceram a mesma idade para ambos,
de 65 anos.”
A mesma lógica da assimetria
contributiva foi usada para a defesa
de mudanças na aposentadoria rural. Pese o grande desenvolvimento
do agronegócio no país, com trabalhadores mais qualificados, o valor
da contribuição rural representou
2% da receita total do RGPS em
2015. “Para todas as unidades da
Federação a incidência de aposentadoria é sistematicamente maior
do que o total da população rural

de cada lugar”, afirma Tafner. Pires
defende o aprimoramento da legislação para o setor, que hoje conta
com um alto nível de judicialização.
No ano passado, 30% das aposentadorias rurais concedidas foram via
judicial. “Se mudássemos o modelo
para algo mais próximo do sistema
contributivo, teríamos mais capacidade de arrecadação e de acompanhamento da vida laboral, dando
mais segurança jurídica na concessão de benefícios”, conta Pires.
Entre os grandes temas que envolvem os desequilíbrios do sistema,
outro item amplamente citado é a indexação dos benefícios previdenciários ao salário mínimo. “O salário
mínimo indexa mais de 60% dos benefícios e 40% dos gastos. Deixar
que esse valor de benefício cresça bem
mais do que a economia, num contexto em que a população envelhece
rapidamente, é incompatível com
nossa situação”, diz Tafner, indicando que, tudo o mais constante, cada
1% de aumento real do salário mínimo implica 0,44% do gasto previ-

Projeção da despesa previdenciária
Simulação do gasto real do INSS (aposentadorias, pensões e RMV + LOAS)
Anos

População de 60
anos ou mais

Total de
benefícios

2010

19.601.854

24.148.204

2015

23.940.885

Gastos previdenciários anuais (% PIB)
Cenário = PIB crescendo a 2%

2 7.706.259

2020

29.290.662

34.903.786

2025

35.427.289

43.427.196

2030

41.541.763

52.382.870

2035

47.598.367

61.680.994

2040

54.204.894

72.185.962

2045

61.161.913

83.704.778

2050

66.457.570

93.469.214
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9,4

10,2

10,9

11,5

12,0

12,2

8,5

7,2

7,4

Somando-se o gasto com os funcionários
públicos chegaremos a mais de 16% do PIB.
Mais do que gasta a Itália.
2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Fontes: IBGE – projeções demográficas (revisão 2013), AEPS e Ipeadata.
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Distribuição desigual

denciário. “E, apesar desse impacto,
o efeito dessa política na redução da
pobreza é muito limitado”, afirma.

Consenso e comunicação
Com esses elementos, os especialistas
reunidos no IBRE apontaram que a
agenda necessária para reverter a pressão previdenciária de forma consistente
não pode se limitar a um ajuste parcial.
Para eles, desvincular benefícios do salário mínimo, eliminar gradualmente
a aposentadoria por tempo de contribuição fixando uma idade mínima,
aumentar a idade de aposentadoria,
homogeneizar a elegibilidade de benefícios entre homens e mulheres e urbanos e rurais, desvincular benefícios
assistencial de previdenciário, além de
definir regras mais restritas para benefício assistencial – que no Brasil representam mais que o dobro do gasto
registrado na média mundial – são elementos inseparáveis para o equilíbrio
do sistema. Kaizô Beltrão, da FGV/
EPGE, exemplifica o impacto dessas
mudanças em um exercício de simulação envolvendo o aumento de cinco
anos na aposentadoria rural, eliminação das diferenças de gênero, mudança
da elegibilidade do FAT a maiores de
70 anos e fixação da aposentadoria
por tempo de contribuição para 65
anos para homens e mulheres. “Com
esses elementos, seria possível reduzir a
pressão cumulativa de gastos estimada
para 2030 até oito pontos percentuais,
o equivalente a se estabilizássemos os
gastos no patamar de 2010”, diz.
Afonso, da FEA/USP, compara a
combinação de reformas como elementos de uma mesma partitura que,
se mal orquestrada, poderá gerar novos desvios. “As decisões sobre todos
os modelos dos pilares de proteção

Idade média na concessão de aposentadorias em 2015
Homem

Mulher

Total

Por idade

63,1

59,1

60,8

Por tempo de
contribuição*

55,7

53

54,7

Por invalidez

52

52,6

52,2

Total RGPS

59,3

56,9

58**

*Além de se aposentar mais cedo, esse
grupo registrou aposentadoria média
duas vezes maior do que a registrada em
entre as aposentadorias concedidas por
idade em 2014, de R$ 1.736,11 contra
R$ 855,27.
**A idade média de concessão de
aposentadorias entre 34 países da OCDE
é de 64,2 anos.

Fontes: MTPS/2015, OCDE, Anuário Estatístico da Previdência Social/2014.

social não têm sido pensadas em conjunto, e precisamos nos encaminhar
para um modelo multipilar”, resume.
Para Afonso, o ideal seria alcançar
a instauração de um mecanismo de
ajustamento automático que adequasse benefícios e contribuições de
acordo a variáveis demográficas e
econômicas dentro das regras definidas. “Dessa forma, não seria preciso
repactuar essas regras, algo doloroso
de ser feito via Legislativo, reduzindo
o impacto dessas adaptações.”
Pelo lado da arrecadação, Afonso
também defende a eliminação de regras diferenciadas. “Não seria preciso
acabar com as regras de contribuição
sobre o faturamento, mas sim aumentar a alíquota incidente para reduzir
o subsídio, encaminhando para uma
unificação das regras”, diz. Appy, por
sua vez, defende a separação das contribuições para benefício assistencial
e previdenciário, buscando outra fonte de financiamento para o primeiro
que não a folha de pagamento, além
do estabelecimento de uma relação
clara entre tributos da folha e benefícios, permitindo ao trabalhador escolher contribuir para os benefícios que
deseja receber. “Desonerar a folha de
trabalhadores formais de baixa renda gera ganhos inclusive do ponto de
vista político”, complementa.

Para Pires, do Ministério da Fazenda, o encaminhamento bem-sucedido de um conjunto de reformas
poderia trazer impactos significativos
mesmo no curto prazo, “com a redução de juros longos, pela diminuição
da percepção de risco fiscal e a sinalização de flexibilidade orçamentária
que, dado o grau de engessamento
que temos, é importante em qualquer
grau”. Já no longo prazo, o secretário
aponta o benefício do prolongamento dos efeitos benéficos do bônus demográfico, ao reduzir as aposentadorias precoces, melhora de padrões de
consumo e poupança e aumento da
produtividade. Ele destaca que, com
a expansão da dependência demográfica prevista para 2050, o Brasil
demandará um aumento de produtividade do trabalho de 28,6% em
relação aos trabalhadores que estão
hoje no mercado, para a qual todo
e qualquer ganho de eficiência será
bem-vindo. “Não é pouco, e se refere
apenas ao necessário para nos mantermos onde estamos, quando o que
se espera é que a qualidade de vida
das pessoas melhore nesse período.”
Entre os debatedores, ficou claro
que o desafio para o encaminhamento de uma reforma mais ampla não é
técnico, já que existem várias soluções
para endereçá-la, mas político, para
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O efeito do salário mínimo
Benefícios de 1 SM
63,0

63,9

63,0

62,3

61,9

62,9

63,9

39,0
35,4

33,0

34,9

34,4

34,2

64,3

64,3

64,3

63,8

64,4

40,1

40,7

41,1

41,1

41,2

64,8

65,0

65,3

43,6

43,7

44,3

36,3

Em 14 anos cresceu 24,2%,
uma média anual de 2,1%.
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006
% quantidade

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

% valor

Fonte: Elaborado por Paulo Tafner.

o qual, ressaltam, se faz necessária a
conscientização da sociedade sobre o
custo de suas escolhas. “Precisamos eliminar mitos que povoam o imaginário
popular, de que se crescermos o déficit
desaparece – pois é impossível dinamizar a economia com a atual estrutura
de gastos –, e de uma visão paternalista de Estado provedor. As coisas têm
seu preço e há sempre um pagador no
meio”, diz José Cechin, diretor executivo da Fenasaúde, ex-ministro da
Previdência (2002/03). Rubens Penha
Cysne, diretor da EPGE, descreveu a
iniciativa do seminário como a criação de um fórum permanente privado
de acompanhamento do debate da
Previdência, colaborando para a “disseminação de ideias e a formação de
consensos”. “Precisamos passar a real
relevância do tema para as pessoas,
em toda sua dimensão”, afirma.
“Hoje o senso comum é de que
aposentadoria vai repor renda, mas
nenhum país do mundo consegue
repor na previdência básica”, lembra Afonso. O economista ressalta
a necessidade de o debate previden5 0 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | M a i o 2 016

ciário ser acompanhado de educação
financeira e incentivos à poupança
através de formas de complementação previdenciária. “Se não fizermos isso, poderemos estimular uma
onda de contrarreformas no futuro,
devido à insatisfação sobre a queda na taxa de reposição dos novos
aposentados”, diz Caetano, do Ipea,
alertando do histórico brasileiro de
intercalar reformas em busca de aumento de sustentabilidade do sistema
com contrarreformas que implicam
vários passos atrás. “Hoje discutimos
muitas coisas que já existiram. Por
exemplo, até 1962 tínhamos idade
mínima homogênea para homem e
mulher”, diz, citando como exemplos
de contrarreforma o aumento da taxa
de reposição mínima de pensões em
1991, a redução de idade para LOAS
em 1997 e 2004, o início da sobreindexação do salário mínimo em 2000,
e a fórmula 85/95 em 2015. “A partir
do momento que chegam, são decisões difíceis de se reverterem, envolvendo processos lentos e altamente
judicializados”, lembra.

Carlos Ivan Simonsen Leal, presidente da FGV, salienta que o desafio
de se concretizar uma reforma que
envolve ativos, passivos e fluxos de
caixa a curto, médio e longo prazos
como a previdenciária é dificultada
pelo fato de o país não contar com
uma estrutura a termos de taxa de juros com esse perfil. Leal atribui essa
característica à baixa qualidade do
processo orçamentário do país, que
abre margem a um orçamento federal
autorizativo, de administração de caixa, com pouca previsibilidade.
“Processo orçamentário, federalismo, reforma política, fragmentação partidária, tudo isso está ligado,
e devemos pensar no que poderemos
fazer se só pudermos mexer em algumas variáveis”, afirma, destacando que, da mesma forma que hoje
é influenciado negativamente por
esse contexto, um sistema previdenciário desequilibrado e imprevisível
também poderá ameaçar a consolidação de um orçamento público de
qualidade quando as demais variáveis estiverem à mesa. 
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Riscos se repetem no
regime próprio
Os regimes próprios (RPPS), responsáveis pela proteção previdenciária
aos servidores públicos no Brasil,
contam com 9,7 milhões de segurados e um déficit crescente: somente
na União, somando civis e militares,
este saltou de R$ 35,1 bilhões em
2006 para R$ 72,5 bilhões em 2015.
Além disso, esses regimes apresentam
uma razão de dependência preocupante: de 1,8 ativo para cada aposentado e pensionista, sendo o pior
resultado para a União (com 1,2), e
o melhor nos municípios (4,1).
Narlon Gutierre, diretor de Regimes Próprios do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, avalia
que a evolução do RPPS na década de
1990 não foi precedida de estudos atuariais e de alíquotas adequadas para o
equilíbrio do regime. Mesmo com alguns avanços no campo das reformas,
como a fixação de limite máximo
para concessão de aposentadorias e
pensões e a instituição da previdência
complementar para os servidores na
União (Funpresp) e estados, em 2012,
Gutierre aponta três frentes que jogam
contra a correção do sistema.
A primeira está no Congresso, com
o risco da aprovação de propostas que
caminham na direção oposta à das
reformas necessárias. Ele cita como
exemplo a PEC 555/2006, que elimina
a cobrança de contribuição previdenciária de inativos, e até abril registrava
pedidos para entrar na ordem do dia
no plenário da Câmara.

A segunda frente de riscos citada
por Gutierre é o alto índice de judicialização na obtenção do Certificado de
Regularidade Previdenciária (CRP),
sem o qual estados, municípios e Distrito Federal não recebem transferências de recursos da União. “No início
deste ano, os CRPs conquistados por
força de decisão judicial já somavam
12,9% do total”, diz Gutierre. Este
cenário é indicativo da necessidade de
fortalecimento dos marcos institucionais de supervisão do sistema afirma,
apontando que as regiões mais carentes do país são as mais que têm buscado as ações judiciais. Por exemplo, em
Pernambuco, Bahia e Paraíba o percentual de certificados obtidos na Justiça é de respectivamente, 42%, 40% e
32%, muito acima da média nacional.
Além disso, Gutierre destaca a
tendência, verificada nos últimos três
anos, da utilização pelos estados de
parte dos recursos previdenciários
que vinha sendo capitalizada dentro
do modelo de segregação da massa
– que prevê o investimento de parte
dos recursos do regime de repartição
como alternativa de mitigação do
déficit atuarial. “Em Minas Gerais,
por exemplo, aderiu-se ao sistema em
2013 e em pouco mais de seis meses
consumiu-se quase 90% dessa poupança”, exemplifica. Rio Grande do
Norte, que entrou para esse modelo
no final de 2014, chegou ao final de
2015 com 40% do que tinha inicialmente reservado. Para Gutierre, casos

Resultado financeiro
dos regimes próprios de
Previdência em 2015
em R$ bilhões
Municípios

6,7

Estados/DF

-60,9

União - civis

-35,5

União - demais*

-4,5

União - militares

-32,5

Total

-126,7

Fonte: Ministério do Trabalho e Previdência Social.
*Inclui FCDF, IPC, pensões anistiados, RFFSA e outros.

como esses podem contaminar o sistema e “resultar na descapitalização
dos R$ 180 bilhões que os estados
têm acumulados”, conclui.
Bernard Appy, diretor do Centro
de Cidadania Fiscal (CCiF), reforça
a necessidade de mitigar o crescente
desequilíbrio dos regimes próprios e
defende alterações legais que restrinjam o crescimento do valor real do
déficit. Appy destaca que já tramita
proposta de elevação das alíquotas
de contribuição dos servidores e patronal (PLP 257/2016, que até meados de abril aguardava apreciação
na Câmara dos Deputados), respectivamente, para 14% e 28%, com
implementação gradual em até três
anos. Para Appy, as reformas devem
se encaminhar para que os novos entrantes no serviço público financiem
integralmente seus benefícios, do
ponto de vista atuarial. (S.M.) 
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Fora do planejado
O aumento da judicialização em
decisões no campo previdenciário
e assistencial tem sido observado
como um elemento de risco para
o planejamento fiscal do governo.
Em nota técnica publicada em abril,
o Ministério do Planejamento faz
um alerta específico sobre ações
judiciais que ampliam os critérios
de concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que faz
parte dos programas de proteção
social não contributiva. O princípio do BPC é garantir a transferência mensal de um salário mínimo a
idosos acima de 65 anos e pessoas
com deficiência que comprovem
renda mensal per capita inferior a
um quarto de salário mínimo. Nas
ações, juízes têm deliberado a elegibilidade ao benefício para renda de
meio salário mínimo, com casos nos
quais ainda são excluídos desse valor gastos com itens como remédios
ou dependentes.
Segundo o ministério, enquanto
em 2004 as concessões via judicialização representavam 2,5% do total
dos requerentes do BPC, em 2014
esse percentual subiu para 17%. O
crescimento do número de ações
foi maior entre deficientes físicos,
com 24% – grupo influenciado
também pela possibilidade de divergências na interpretação sobre
o grau de impedimento que justifique o benefício – contra 8,5% entre
idosos. Tal prática colaborou para
que o número de beneficiários do
BPC praticamente dobrasse em dez
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anos, passando de 2,2 milhões em
2005 para 4,2 milhões em 2015,
com consequente aumento do gasto
anual, respectivamente, de R$ 7,4
bilhões para R$ 39,6 bilhões.
Na nota, os técnicos do ministério elaboraram cenários de gastos
com o BPC mantendo a atual regra de reajuste do salário mínimo.
Se mantido o limite definido pela
lei, de um quarto do salário, esses
benefícios passariam de 0,67% do
PIB em 2015 para 0,8% em 2020,
ou R$ 62,6 bilhões. Quando se
considera a parcela da população
potencialmente elegível ao BPC
com a ampliação do critério para
meio salário mínimo, entretanto,
esse percentual mais que duplica,
para 1,7% em 2020, chegando a
R$ 133 bilhões. Em 2030, saltaria a 2,2%, implicando gastos de
R$ 305 bilhões.
“Esse exercício ilustra a parte dos riscos fiscais que hoje estão

fora do controle de quem pretende
governar, e cujo impacto não pode
ser desprezado”, diz Jorge Arbache,
chefe da assessoria econômica do
Ministério do Planejamento. Presente no II Seminário Internacional
de Política Fiscal FMI/FGV, Arbache afirmou que essa simulação faz
parte de uma série de avaliações de
riscos não macroeconômicos que
foram introduzidas no anexo de riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2017.

Mitigar pressões
O estudo destaca a necessidade de
se mitigarem novas frentes de gasto
dentro de um sistema já pressionado,
entre outros fatores, pela aceleração
do envelhecimento populacional.
Pelo cálculo do ministério, de 2016
a 2025, somente o BPC para idosos
registrará um incremento de gasto
de 47% – que, no valor do salário

Jurisprudência pressiona os gastos
BPC – gastos como % do PIB
Cenário

2015

2020

2025

2030

Regra 1/4 SM, reajuste INPC + PIB

39,7

62,6

95,7

143,5

0,67%

0,80%

0,92%

1,04%

39,7

60,8

82,6

110,2

0,67%

0,77%

0,79%

0,80%

39,7

133,1

203,6

305,3

0,67%

1,70%

1,95%

2,20%

Em % PIB
Reajuste SM só pelo INPC
Em % PIB
1/2 SM com reajuste (INPC + PIB)
Em % PIB
Fonte: Assec/MP.
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mínimo atual, representa R$ 31,2
bilhões. E, em dez anos mais, saltará
para R$ 44,48 bilhões, quando deverá atender a uma população de 4,3
milhões de pessoas.
Outra fonte de preocupação exposta pelos técnicos é a atual fórmula de reajuste do salário mínimo
– que leva em conta o INPC do ano
anterior mais crescimento do PIB
de dois anos antes. Comparando a
evolução dos gastos pela atual regra com a que aconteceria caso se
adotasse um reajuste apenas com
base na recomposição da inflação,
estes cairiam de 1,04% do PIB para
0,8%. Tal mudança ainda geraria
o benefício adicional de mitigar
um aumento potencial de beneficiários provocado pelo crescimento do salário a taxas superiores às
do rendimento médio nominal do
trabalho, já que o cálculo de renda
per capita para concessão do BPC
é condicionado a um percentual do
salário mínimo.
No documento, os técnicos do
Ministério da Fazenda também destacaram o impacto fiscal da definição de conceito de família usado no
programa BPC. No caso do programa, o conceito é restrito a pessoas
com vínculos de consanguinidade
que vivem sob o mesmo teto, enquanto na regra usada pela Pnad/
IBGE e pelo Cadastro Único – com o
qual se identificam os beneficiários
de programas sociais como o Bolsa Família – a definição é ampliada
para todas as pessoas que coabitam
em um mesmo teto, o que permite
uma somatória maior de rendas. O
estudo aponta que, se o BPC adotasse o conceito de família adota-

Evolução do gasto BPC de acordo ao reajuste do SM
em % do PIB
1,10%

1,04%

1,00%
0,90%
0,80%

0,80%
0,70%

0,67%

0,60%
0,50%
0,40%
2010

2012

2014

2016

2018

2020

Regra INPC + PIB

2022

2024

2026

2028

2030

Regra INPC

Fonte: IBGE. Elaboração: Assec/MP.

Percentual de elegibilidade ao BPC-idoso pelo conceito
de família da Pnad em relação ao atual
35,00%
30,00%

30,60%

28,90%
25,30%

25,00%
20,00%

15,20%

15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Até 1/4 de SM

Acima de 1/4 até
1/2 SM

Acima de 1/2 até
1 SM

Acima de 1 SM

Fonte: Pnad 2014/IBGE. Elaboração: Assec/MP.

do pela Pnad, somente 30,6% dos
beneficiários se enquadrariam nas
atuais regras, de até um quarto do
salário mínimo. Uma modificação
que, concluem, permitiria aumentar o foco do programa nas pessoas
mais necessitadas, abriria margem
fiscal para atender à jurisprudência

dos tribunais que aponta à necessidade de elevação do critério de elegibilidade ao programa para meio
salário mínimo per capita, e mesmo
assim garantiria uma redução dos
gastos, pois ainda resultaria numa
redução de 40,7% do número de
beneficiários. (S.M.)
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Precisamos falar de energia nuclear
Lavinia Hollanda
Coordenadora de Pesquisa da FGV Energia

A assinatura do acordo de Paris em
abril passado na sede da ONU em
Nova Iorque representou um importante marco no combate às mudanças
climáticas. A cerimônia foi realizada em uma data simbólica, o Dia da
Terra, e contou com a presença de líderes e diplomatas de nada menos do
que 175 países. Foi a primeira vez em
que tantos países assinaram um acordo internacional no primeiro dia disponível para sua assinatura. A grande
adesão é mais um sinal de que a transição rumo a um mundo menos intensivo em carbono é irreversível, e vem
se materializando através do apoio e
de medidas concretas dos países.
Em todo o mundo, o setor de energia é o que mais contribui para a emissão de gases de efeito estufa (GEE),
sendo responsável em 2010 por cerca
de 35% do total de emissões (IPCC,
2014). Desse total, a queima de combustíveis fósseis para a geração de
energia é a principal fonte isolada de
emissões – principalmente o carvão,
que contribui com mais de 70% das
emissões do setor. Nesse contexto, a
implementação de um mix energético
futuro mais limpo é fundamental para
o atingimento das metas definidas por
cada país no acordo de Paris.
As novas tecnologias de geração de
energia a partir de fontes renováveis
(como eólica, solar, biomassa) vêm
ampliando sua participação em di5 6 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | M a i o 2 016

versos países, como parte de políticas
energéticas que buscam fontes mais
limpas. No Brasil, por exemplo, a
eólica alcançou cerca de 6% da capacidade instalada em 2015, resultado
dos leilões promovidos pelo governo.
Outras iniciativas globais têm o objetivo de incentivar a energia solar,
como a International Solar Energy
Alliance, lançada durante a COP 21
sob a liderança da Índia. No entanto,
a intermitência dessas fontes ainda é

um desafio. Com isso, a expansão da
capacidade para fazer frente ao crescimento da demanda requer a disponibilização de tecnologias de geração
que garantam energia de maneira segura e confiável a qualquer hora do
dia – chova ou faça sol.
A energia nuclear é uma dessas
possibilidades, por se tratar de uma
tecnologia de baixo carbono já estabelecida para a geração de eletricidade
de maneira contínua e estável. Em seu
relatório de 2014, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas
(IPCC) coloca a necessidade de utilização de todas as tecnologias de baixo
carbono disponíveis, incluindo a nuclear, para a redução de emissões associadas à geração de eletricidade. Na
mesma linha, estimativas publicadas
em 2015 pela International Energy
Agency, dos Estados Unidos, sugerem
que a capacidade de geração nuclear
deverá mais do que dobrar até 2050
para reduzir os impactos do setor
energético nas mudanças climáticas.
Para que esse cenário seja possível, no
entanto, a energia nuclear tem ainda
importantes desafios a enfrentar.
Um desses desafios está relacionado ao custo de investimento em geração nuclear. Apesar do baixo custo
operacional, a construção dessas unidades requer vultosos investimentos.
O Annual Energy Outlook de 2013
(IEA, 2013) compara custos de cons-
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trução (overnight cost, que exclui custos financeiros) de diferentes tecnologias de geração e estima um custo de
US$ 5.530/kW para uma unidade
nuclear – cerca de cinco vezes o custo por kW de uma unidade de ciclo
combinado a gás. Esse valor reflete a
utilização de materiais especiais, além
do cumprimento de diversos requisitos de segurança e controle. Se incluirmos custos financeiros, o custo total
de construção pode aumentar significativamente, já que o custo financeiro
é impactado por itens como estrutura de capital, taxa de financiamento
e tempo de construção. Vale destacar
que a construção de uma planta nuclear, desde sua concepção e planejamento, passando pelo licenciamento,
até sua efetiva entrada em operação,
costuma levar muitos anos.
A recente polêmica envolvendo o
projeto nuclear de Hinkley Point C
no Reino Unido evidencia esse ponto. O projeto, a ser executado pela
estatal francesa EDF, está orçado em
18 bilhões de libras e foi anunciado
em 2013, como parte importante
da estratégia de descarbonização do
Reino Unido. No entanto, em março
de 2016, o diretor Financeiro da EDF
pediu demissão e expressou sua clara
oposição à continuidade do projeto,
em razão de seu potencial impacto na
delicada situação financeira da empresa. Esse fator, aliado à dificuldade
de encontrar parceiros financeiros, levaram a empresa a adiar sua decisão
final sobre o investimento. Apesar do
apoio dos governos dos dois países, o
projeto de Hinkley Point C enfrenta
resistências de entidades ambientais
no Reino Unido e também de sindicatos franceses. Mesmo que a decisão da EDF seja por ir adiante com o
projeto, a controvérsia deve atrasar a

Emissões globais de GEE
por setor econômico
Energia
outros
10%
Eletricidade e
aquecimento
25%

Indústria
21%

Transporte
14%

Agricultura e outros
Construção
usos da terra
6%
24%

Fonte: IPCC 2014, com base em emissões de 2010.

entrada de operação da planta, prevista para 2025.
Outros aspectos importantes estão ligados à tecnologia e ao modelo
de negócios para o desenvolvimento
da energia nuclear, e são igualmente
desafiadores. No entanto, uma das
principais barreiras enfrentadas para
a expansão da geração nuclear está
relacionada aos riscos inerentes a essa
fonte – ou melhor, à percepção da
sociedade sobre os seus reais riscos.
Assim como ocorre com outras formas de geração de energia, a geração
nuclear apresenta riscos. No caso da
geração por combustíveis fósseis, por
exemplo, a emissão de GEE e material
particulado vem impactando a saúde
da população em regiões como China e Índia, onde o número de mortes
atribuídas à poluição urbana em 2013
alcançou 1,3 milhão e 1,6 milhão de
pessoas, respectivamente (Global
Burden of Desease, IHME). No entanto, a percepção geral da sociedade
é de que energia nuclear é potencialmente mais arriscada do que outros
tipos de fonte, o que acaba por trazer
elementos emocionais para a discus-

são sobre energia nuclear. Acidentes
como o de Fukushima, cujos maiores
impactos vieram de causas naturais e
não relacionadas à tecnologia nuclear, acabam por ampliar a desconfiança e propagar alguns mitos.
Dada a importância crescente
das questões climáticas no futuro da
energia, no entanto, não há como fugir da necessidade de uma discussão
desapaixonada sobre energia nuclear.
Para isso, é preciso encarar de frente o
tabu que envolve o tema, e apresentar
fatos e evidências que permitam que a
sociedade de cada país tome decisões
informadas sobre o papel que deseja
para a energia nuclear. A recente publicação do Caderno de Energia Nuclear da FGV Energia (abril de 2016),
e o debate realizado quando do seu
lançamento, teve como objetivo apresentar as oportunidades e desafios da
energia nuclear, contribuindo para
essa discussão.
A necessidade de envolvimento da
sociedade na decisão sobre energia
nuclear foi colocada de maneira precisa pelo dr. José Luiz Alquéres, no prefácio do Caderno de Energia Nuclear:
energia é uma questão de sociedade, e
as decisões sobre a utilização de qualquer forma de energia não devem ser
tomadas dentro de gabinetes. O apoio
da opinião pública é indispensável. A
falta de informações precisas e a percepção de risco tornam essa discussão
com os diversos agentes ainda mais
imprescindível no caso da energia
nuclear. Apenas com transparência e
um amplo debate é que a sociedade
brasileira poderá pesar vantagens e
desvantagens, para daí tomar as decisões que julgar adequadas sobre o que
deseja da energia nuclear. Precisamos
começar a falar de energia nuclear.
Qual a sua opinião?
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Setor nuclear busca definições
Solange Monteiro, do Rio de Janeiro
No lançamento do Caderno de Energia Nuclear produzido pela FGV Energia, dia 27 de abril, representantes do
setor revelaram sua expectativa sobre
o futuro dessa fonte na matriz elétrica
brasileira, que hoje representa 2,74%
da geração. Luiz Carlos Barata, secretário executivo do Ministério das Minas e Energia, que naquela semana foi
confirmado como novo diretor-geral
do Operador Nacional do Sistema
(ONS), afirmou que a construção de
mais usinas deverá ser contemplada
no Plano Nacional de Energia (PNE)
para 2050, em fase de conclusão, sem
indicar, entretanto, quantas seriam,
nem sua localização. No PNE de
2030, a previsão era de mais quatro
unidades além de Angra 3, e entre os
locais estudados para sua instalação
estão Pernambuco, Espírito Santo e
Sergipe. Barata sinalizou a possibilidade de um ritmo “mais lento do que o
programado” para esses projetos, devido ao momento recessivo da economia, que tem provocado forte impacto na demanda por eletricidade. “Mas
temos duas usinas nucleares que hoje
funcionam maravilhosamente bem, e
não resta dúvida de que a intenção do
governo é insistir na implantação de
novas usinas”, disse.
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Para concretizar essa expansão, entretanto, o então secretário do MME
reconheceu a necessidade de revisão
do modelo regulatório, de construção
e de financiamento de usinas nucleares,
abrindo a participação para o capital
privado. “Hoje não é definitivo, mas
existe convicção do governo de que a
operação deve ser de responsabilidade da Eletronuclear, mas não a construção e o financiamento”, declarou.
Representantes do setor presentes na
FGV defenderam celeridade e clareza
nos sinais dados ao mercado, visando à retomada do Programa Nuclear
Brasileiro. Pedro Figueiredo, presidente da Eletronuclear, ressaltou que, se o
país continuar mantendo uma longa
distância temporal entre a construção
de cada usina construída, esse objetivo
estará comprometido. “Angra 1 (potência de 640 MW) entrou em operação em abril de 1982; Angra 2 (1.350
MW), em 2000; e Angra 3 (1.400
MW), com muita boa vontade se pode
projetar que entrará em operação em
2020. Mantendo um intervalo de 20
anos é impossível pensar em manter
um programa”, afirmou.
A obra de Angra 3 foi paralisada no
final de 2015 por denúncia de irregularidades e, segundo Figueiredo, caso

não se conclua o processo de investigações até agosto, a Eletronuclear não
conseguirá garantir a operação comercial da usina no prazo. Esse processo
inclui terminar a investigação interna,
definir um novo orçamento de montagem da eletromecânica, cancelar contratos e realizar novas licitações. “Só
assim poderemos voltar aos bancos
em busca de financiamento”, disse.
No caso das outras quatro usinas previstas no PNE vigente, o cálculo é de
que, para cumprir a meta de entrega
em 2030, estas deveriam estar definidas até o ano que vem, já que implicam uma programação complexa, que
vai da contratação de grandes forjados
a licenciamento de sítio e definição de
condições de venda da energia, fundamentais, dizem os especialistas, caso se
queira atrair investimento privado.

Desenvolvimento industrial
Antonio Muller, presidente da Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares (Abdan),
lembra que o imperativo de se reduzir
a emissão de gases do efeito estufa tem
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incentivado o aumento de projetos nucleares de geração elétrica em todo o
mundo. Dados de 2015 da Associação
Mundial Nuclear indicam 69 usinas
em construção. “Até os Estados Unidos, que há 30 anos não investiam no
setor, estão ampliando o tempo de vida
de suas usinas e construindo novas”,
afirmou, destacando o surgimento de
novos modelos de licenciamento para
orientar essa demanda, bem como de
financiamento, já que se trata de um
investimento intensivo em capital para
sua instalação. “A tecnologia também
tem avançado, reduzindo o tempo de
construção – algumas já ficam prontas
num prazo de 48 meses –, bem como o
custo. Enquanto nos Estados Unidos o
kW instalado pode chegar a US$ 5 mil,
na Ásia se pode encontrar projetos em
torno dos US$ 1,7 mil”, afirma.
No caso do Brasil, a análise dos
especialistas é de que a falta de continuidade do programa nuclear, que
demanda planejamento e investimento de longo prazo, comprometeu
o processo de formação de pessoal.
“Era preciso fazer uma manutenção
mínima desse setor, nem precisa ser
projeto grande”, diz Aquilino Martinez, professor titular da Coppe/
UFRJ. “Hoje não há mão de obra
disponível para novos projetos, pois
para isso é preciso colocar o guizo no
gato. Foi assim nas décadas de 1970
e 80, e foi isso que permitiu a formação dos profissionais que hoje atuam
nesse mercado”, afirma. Figueiredo,
da Eletronuclear, diz que a falta de
investimento no setor também comprometeu o potencial brasileiro em
acompanhar o desenvolvimento tecnológico dessa indústria. “A Coreia
do Sul começou nesse trajeto na mesma época em que desenvolvíamos
Angra 1. Hoje já comercializa seus

Geração competitiva
Custos registrados em 2015 no Brasil,
para uma geração bruta de 14,8 milhões de MWh
873

319,5

58,96

21,58

Nuclear*
Custo do combustível (R$/MWh)

Térmicas convencionais (gás e carvão)**
Custo da geração (R$)

*Angras 1 e 2. **Norte Fluminense 1 e 2; Termopernambuco; UT Maranhão 4 e 5; Candiota 3 e Porto Pecém 1.
Fonte: Eletronuclear.

próprios reatores, enquanto seguimos derrapando”, diz, referindo-se à
concorrência vencida pelos coreanos
em 2009 para construir e operar reatores nos Emirados Árabes, na época estimada em US$ 40 bilhões, com
previsão de início de funcionamento
em 2017. “Se observar os casos de sucesso, como o coreano, verá um forte
investimento em profissionais e institutos e universidades dando apoio à
absorção de tecnologia”, completa o
almirante Luciano Pagano Junior, diretor técnico-comercial do programa
nuclear da Marinha, Amazul.
João Carlos Tupinambá, presidente das Indústrias Nucleares do Brasil
(INB), defende que uma das saídas
para recuperar o atraso no setor é
criar um ambiente regulatório estável,
“que pode ocorrer sem necessariamente envolver quebra de monopólio”, para a exploração das reservas
de urânio brasileiras e possível exportação do produto. “Hoje é a melhor
moeda de troca que se possui para

atrair grandes atores desse mercado,
inclusive para outros projetos que não
o de combustível. Todos querem urânio e estão dispostos a trocar esse ativo por tecnologia”, diz. Tupinambá
destaca o processo de licenciamento
para abertura de nova mina de Catité,
na Bahia, com capacidade de produzir 3,5 mil toneladas de urânio por
14 anos, e o consórcio para beneficiamento de fosfato e urânio em Santa
Quitéria, no Ceará, ressaltando que,
com apenas 30% do território brasileiro prospectado, o Brasil já se encontra entre as principais reservas mundiais desse insumo. Ele ainda lembra
que o Brasil é um dos poucos países
do mundo que dominam o ciclo completo de enriquecimento de urânio –
processo que representa cerca de 35%
do custo de fabricação do combustível. “Acabamos de implantar a sexta
cascata de enriquecimento, o que nos
possibilitará enriquecer aproximadamente 33% do urânio necessário para
alimentar Angra 1”, conclui. 
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Vale a pena privatizar a Cedae?
Mauricio Canêdo Pinheiro
Pesquisador da FGV/IBRE

É de amplo conhecimento que o estado do Rio de Janeiro se encontra em
condição financeira bastante grave.
Nesse sentido, uma das opções que
têm sido cogitadas para amenizar o
quadro fiscal fluminense é a privatização da Cedae. Seria essa uma boa
ideia? A resposta é negativa e passa
pelo menos por dois pontos. Primeiro, se os recursos arrecadados com
essa privatização seriam de fato um
alívio importante para as finanças
estaduais. Nesse caso a resposta parece ser negativa. Segundo, se a privatização é a melhor opção do ponto
de vista da disseminação e universalização dos serviços de água e esgotamento sanitário. Nessa segunda
questão, as evidências indicam que,
no caso brasileiro, as privatizações
no setor de saneamento têm melhores
resultados quando a regulação ou o
controle é feito em âmbito municipal.
Este não é o caso da Cedae, que atua
em dezenas de municípios e é fiscalizada por um regulador estadual.
O segundo ponto é particularmente relevante por conta da importância do acesso a esses serviços para a
melhora dos indicadores de saúde da
população, em especial mais pobre.
Há inclusive evidências de que maior
acesso a serviços de saneamento reduz
significativamente a desigualdade de
6 0 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | M a i o 2 016

renda.1 E nesse quesito várias cidades
fluminenses ainda têm cobertura dos
serviços de água e esgotamento sanitário muito aquém do desejável.
A título de ilustração, entre as
100 maiores cidades do Brasil, dez
são do estado do Rio de Janeiro. No
mais recente Ranking do Saneamento, calculado anualmente pelo Instituto Trata Brasil a partir de dados
do Sistema Nacional de Informações
sobre Saneamento Básico (SNIS), as
três cidades fluminenses mais bem
colocadas são Niterói (12o), Petrópolis (28o) e Campos dos Goytacazes
(40o), todas atendidas por operadoras privadas. A cidade de Volta Redonda ocupa o 41o lugar e é atendida
por um operador público local. As
demais cidades são atendidas pela
Cedae: Rio de Janeiro (50o), Belford
Roxo (77o), São Gonçalo (89o), Duque de Caxias (91o), Nova Iguaçu
(92o) e São João de Meriti (93o). 2
Sendo assim, seria possível concluir
que a operação privada dos serviços
de água e esgotamento sanitário é necessariamente melhor e que, portanto,
a Cedae deveria ser privatizada? Na
verdade, a resposta é um pouco mais
complicada do que isso. Conforme
salientado, a maneira como é feita a
privatização, em especial se o controle
social é feito em âmbito local, é con-

dição importante para o sucesso das
privatizações no setor de saneamento.
Essa característica local está presente
nas empresas privadas de saneamento
das três cidades fluminenses com melhor posição no ranking, mas inexiste
no caso da Cedae.
Para além da dicotomia maniqueísta entre prestação pública ou
privada de serviços públicos, a evidência internacional aponta que privatização de serviços públicos não
traz ganhos de eficiência se não vier
acompanhada de boa governança
regulatória.3 No caso específico dos
serviços de água e esgotamento sanitário no Brasil, há evidências de que,
tudo o mais constante, em média as
empresas privadas são apenas marginalmente mais eficientes do que
as públicas.4 Em outras palavras, o
cerne da questão não é qual a melhor
estrutura de propriedade – privada
ou pública –, mas como construir incentivos adequados, o que inclui boa
governança regulatória, para a prestação eficiente dos serviços.
Na verdade, existe uma ampla literatura que avalia o desempenho do
setor de água e esgotamento sanitário
no Brasil e sua relação com a regulação e a propriedade das empresas
(públicas ou privadas). Os resultados
indicam que os efeitos de escala são
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importantes, o que poderia a princípio indicar que a agregação espacial
dos serviços em operadores estaduais
seria necessariamente benéfica.5 No
entanto, embora ao aumento do número de municípios sob a exploração
dos operadores regionais estejam
associadas maiores economias de escala, os operadores regionais estão
concentrados justamente no grupo
de empresas de saneamento menos
produtivas (Motta e Moreira, 2006).6
Em outras palavras, embora tenham
vantagens de economias de escala, as
operadoras regionais dissipam esses
ganhos, provavelmente por conta da
inexistência de um marco regulatório
que induza à eficiência.
Ou seja, um controle mais próximo
da sociedade pode em alguns casos
ser mais poderoso do que os ganhos
de escala advindos da agregação espacial dos serviços. Desse modo, não
é absurdo pensar que muitos municípios sejam capazes de gerir seus sistemas de saneamento de forma descentralizada com eficiência. Sendo
assim, a agregação dos serviços em
operadores regionais parece não ser
necessariamente a melhor forma de
prover os serviços. As experiências
dos municípios de Niterói, Petrópolis
e Campos dos Goytacazes parecem
corroborar essa conclusão.
Além disso, a literatura indica que
no Brasil, tudo o mais constante, a
privatização dos serviços de água e
esgotamento sanitário gerou aumento
na cobertura, mas apenas nos municípios em que a privatização foi feita
de forma descentralizada. Nestes casos, ao contrário da provisão pública, a gestão privada não privilegiou o
abastecimento de água e os domicílios
com maiores níveis de renda.7 Como
resultado, foi a menor incidência de

doenças relacionadas ao acesso precário aos serviços de água e esgotamento sanitário. Porém, novamente,
há indicações de que a forma de privatização foi muito relevante para o
desempenho das empresas privadas.
Em especial, o controle local sobre a
empresa privatizada foi importante
para garantir aumento da cobertura
dos serviços de saneamento.
Mas e quanto ao nível das tarifas?
Nesse caso, as evidências indicam que
no Brasil a operação privada dos serviços de água e esgotamento sanitário
tende a aumentar os valores cobrados
aos usuários por esses serviços.8
Em resumo, no setor de saneamento brasileiro a privatização
tende a aumentar a eficiência e a
cobertura dos serviços, mas apenas
quando o controle ou a regulação
é feita localmente. Aparentemente
os potenciais ganhos de escala da
operação regionalizada dos serviços
são mais do que compensados pelo
maior controle social da operação
local. Ademais, a privatização tende
a aumentar as tarifas dos serviços.
E o caso específico da Cedae?
Trata-se de empresa que opera em 64
dos 92 municípios do Rio de Janeiro
e que, desde 2015, é regulada pela
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio
de Janeiro (Agenersa). Desse modo,
por estar longe do controle local dos
municípios, a literatura nos indica
que a privatização da empresa tende a
gerar muito pouco ganho em termos
de eficiência operacional e cobertura
dos serviços, com aumento na tarifa
dos serviços. Para a população este
é o pior dos cenários. Somando isso
ao fato de que os valores arrecadados
em um processo de privatização provavelmente seriam apenas um alívio

pequeno e transitório ao problema
fiscal fluminense, essa opção não parece ser uma boa ideia.
Por fim, fica ainda uma questão
em aberto. Se privatizar a Cedae não
é a melhor escolha, o que fazer para
melhorar os indicadores de saneamento do estado do Rio de Janeiro? A
resposta passa pelo modelo de financiamento dos serviços de água e esgotamento sanitário no Brasil: subsídios
cruzados. Entretanto, esse é um tema
para uma próxima oportunidade.

A esse respeito ver, por exemplo, CALDERÓN,
C.; CHONG, A. Volume and quality of infrastructure and the distribution of income: an empirical investigation. Review of Income and Wealth,
v. 50, p. 87-106, 2004.

1

Na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro
o serviço de águas e esgotamento sanitário foi
concedido para uma empresa privada.

2

3
A esse respeito ver, por exemplo, ZHANG, Y.F.;
PARKER, D.; KIRKPATRICK, C. Electricity sector
reform in developing countries: an econometric assessment of the effects of privatization,
competition and regulation. Journal of Regulatory Economics, v. 33, p. 159-178, 2008.

A esse respeito ver, por exemplo, FARIA, R.C.;
SOUZA, G.S.; MOREIRA, T.B. Public versus private water utilities: empirical evidence for
Brazilian companies. Economics Bulletin, v. 8,
p. 1-7, 2005.
4

A esse respeito ver, por exemplo, SABBIONI,
G. Efficiency in the Brazilian sanitation sector.
Utilities Policy, v. 16. p. 11-20, 2008.

5

A esse respeito ver, por exemplo, MOTTA, R.S.;
MOREIRA, A. Efficiency and regulation in the
sanitation sector in Brazil. Utilities Policy, v. 14,
p. 185-195, 2006.

6

A esse respeito ver, por exemplo, SAIANI, C.C.S.
Competição política faz bem à saúde? Evidências
dos determinantes e dos efeitos da privatização dos
serviços de saneamento básico no Brasil. Tese de
Doutorado, Escola de Economia de São Paulo da
Fundação Getulio Vargas, 2012.

7

8
A esse respeito ver, por exemplo, BARBOSA,
A.; BRUSCA, I. Governance structures and their
impact on tariff levels of Brazilian water and
sanitation corporations. Utilities Policy, v. 34, p.
94-105, 2015.
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Além das barreiras ao comércio
de mercadorias: os serviços
Lia Baker Valls Pereira
Pesquisadora da FGV/IBRE e professora da Faculdade de Ciências Econômicas da Uerj

Diversos estudos descrevem o Brasil
como uma economia fechada ao
comércio de mercadorias. Canuto
e outros (2015) chamam a atenção
a que a baixa integração do Brasil
nas cadeias globais de valor ilustra esse fato, além dos indicadores
tradicionais de grau de abertura e
barreiras ao comércio.
Um dos indicadores tradicionais,
a tarifa média das importações, é
descrita no gráfico 1, que compara o Brasil com países selecionados
(BRICS sem a Rússia, países latinos
com agendas amplas de acordos
comerciais e os Estados Unidos). O
Brasil registra a maior tarifa média
incidente sobre produtos manufaturados (14,1%), seguida da Índia
(10,2%), China (8,6%), África do
Sul (7,4%), Chile (6%), México
(5,9%), Colômbia (4,2%) e Estados Unidos (3,2%). No setor agrícola, o Brasil é o quarto na lista
dos mais liberais (tarifa de 10,2%),
enquanto Índia, México, China e
Colômbia registram tarifas mais
altas que a do Brasil. Esses resultados refletem estratégias de políticas
comerciais, a economia política da
proteção em cada país e perfis de
competitividade.
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O protecionismo comercial inibe
a procura por eficiência e, logo, a
melhora da produtividade da manufatura. A liberalização comercial via
a realização de acordos comerciais
é uma bandeira que tem sido defendida recentemente pelos setores in-

dustriais do Brasil e consta do Plano
Nacional de Exportações de 2015,
embora de forma genérica. Estudo
recente de Araújo e Flaig (2016) estima os impactos de uma redução
tarifária, diminuição nas exigências
de conteúdo local na produção doméstica e eliminação dos impostos
indiretos sobre exportações utilizando um modelo de equilíbrio geral.
A melhora na alocação de recursos
que eleva a produtividade e dá ganhos
para trabalhadores menos qualificados (relativamente mais abundantes
que os qualificados no caso brasileiro)
são os resultados encontrados pelo estudo e esperados pela teoria econômica. Os modelos são importantes por
fornecerem um mapeamento dos possíveis impactos de uma liberalização.
No entanto, a década de 1990 mostrou que a liberalização é apenas um
instrumento. O êxito dos programas
de liberalização depende de ambientes institucionais favoráveis aos investimentos e um cenário de estabilidade
macroeconômica. Além disso, como
a liberalização produz efeitos distributivos, é necessário que o governo
anuncie como pretende lidar com os
“setores perdedores” para que o custo de ajustamento ao novo cenário
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seja atenuado. Um custo está associado ao possível desemprego, uma
vez que a mão de obra nem sempre é
facilmente realocada. O segundo é o
custo de ajustamento político. Como
lidar com setores com poder de barganha político e que possam ser negativamente afetados. A estratégia da
política comercial de abertura deve
ser apresentada como um mecanismo
de ganho para o aumento da produtividade e do emprego no médio
prazo e requer negociação política.
O Mercosul de 1991 pôde ser imposto, pois os setores brasileiros não se
viam ameaçados pelos vizinhos. No
debate da formação para a Área de
Livre-Comércio das Américas, setores
industriais tenderam a ser mais defensivos, receosos do impacto de uma
abertura para os Estados Unidos.
No cenário atual, porém, negociar
liberalização de mercadorias em acordos comerciais vem acompanhado
de uma vasta agenda temática. Essa
agenda faz parte dos acordos dos Estados Unidos e cada vez mais próximo desse modelo, os acordos extrabloco da União Europeia. A agenda
segue a lógica da política comercial
dos Estados Unidos onde é preciso
assegurar level playing field (um jogo
que garanta condições iguais para
todos). Nesse contexto, fatores que
possam criar “vantagens” pelo uso
de regras desleais levam a resultados
espúrios que distorcem a “verdadeira
competitividade” dos produtos. Regras de compras governamentais que
discriminem contra a participação
de empresas estrangeiras, exigências
de conteúdo local para o estabelecimento de empresas estrangeiras são
alguns dos exemplos.
O comércio de serviços entrou
nessa agenda tanto nos acordos

A redução dos custos
de transportes e as
novas tecnologias da
informação tornaram
comercializáveis serviços
que estavam fora do
comércio mundial

preferenciais como na Organização
Mundial do Comércio por dois motivos. Primeiro, a redução dos custos
de transportes e as novas tecnologias
da informação tornaram comerciali-

záveis serviços que estavam fora do
comércio mundial, como diagnósticos médicos a partir de exames de
imagens e os serviços de telemarketing. Em ambos os casos, o consumidor pode acessar o serviço sem
precisar se deslocar para onde este
é oferecido. Segundo, porque o conteúdo de serviços cresceu de importância na produção de mercadorias
desde a sua concepção até a sua distribuição. Um exemplo é a produção
de smartphones, onde o diferencial
está na incorporação dos serviços
prestados pelos aplicativos. Outro é
a importância da logística na manufatura e venda das mercadorias num
mundo em que a produção se fragmenta geograficamente. Logo, assegurar level playing field nos serviços
foi demandado pelos Estados Unidos
na Rodada Uruguai (1986-1994) e o
país fez o primeiro acordo de servi-

Gráfico 1: Média das tarifas de importações
aplicadas em 2014
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Fonte: www.wto.org. Elaboração FGV/IBRE.
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ços numa negociação sobre a criação
de uma área de livre-comércio com o
Canadá em 1988.
Os efeitos de uma liberalização comercial estão associados à qualidade
da oferta de serviços a que os setores
de manufaturas e agrícolas têm acesso. Os acordos de serviços do Brasil
no âmbito bilateral/regional se resumem à Colômbia e ao Mercosul. Na
arena multilateral, o Brasil somente
ofertou no GATS (Acordo Geral do
Comércio de Serviços) o status quo,
ou seja, não avançou nenhuma proposta de liberalização. Logo, se o
tema dos acordos de livre-comércio
vier a ser destacado na agenda brasileira, é necessário trazer para debate
as negociações sobre serviços.
O Brasil é protecionista em serviços? Observa-se que essa avaliação
não é simples como no caso de mer-

cadorias. As barreiras aos serviços
são regulatórias e sua importância
depende da natureza dos serviços e
das características da barreira. Alguns
serviços exigem a abertura de empresas no território estrangeiro e, logo,
restrições para a entrada de investimento direto no país são relevantes.
Outros são ofertados por indivíduos,
como ministrar aulas, e nesse caso é
preciso observar quais são as qualificações exigidas para estrangeiros.
O Banco Mundial e a Organização para Cooperação Econômica e
Desenvolvimento (OCDE) estimam
indicadores do grau de restritividade ao comércio de serviços (IRCS).
O da OCDE é mais detalhado em
termos de informações sobre as barreiras, embora só cubra os 34 países do grupo e mais 8 de fora (Brasil
está nesse grupo).

Gráfico 2: Índice de Restritividade do Comércio de
Serviços (IRCS)
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Fonte: OCDE (2015). Elaboração FGV/IBRE.
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A comparação do IRCS do Brasil
(gráfico 2) indica que o país é mais
restritivo em relação à média dos
42 países da amostra da OCDE nos
setores destacados. Para os serviços
de distribuição, contábeis, marítimo,
logística, computação e engenharia,
a diferença do índice do Brasil com
a média dos 42 é inferior a 0,09
ponto. Acima desse limite em ordem
crescente estão os serviços de construção, seguros, rádio e TV, difusão,
bancos comerciais, transporte aéreo
e telecomunicações. Observa-se, porém que transporte aéreo é o setor
com maior grau de restritividade na
média dos países e o Brasil segue
essa tendência. Telecomunicações,
porém, com o maior IRCS no Brasil
é crucial no desenvolvimento produtivo atual e, logo, influencia o meio
ambiente propício ou não aos investimentos que possam ser incentivados pela liberalização comercial.
O gráfico 3 mostra as principais
barreiras nos serviços de telecomunicações no Brasil e países selecionados. O Brasil, seguido da China e
da Índia, registra os maiores índices.
Restrições ao capital estrangeiro e
barreiras à competição são os principais entraves em todos os três países.
Um artigo publicado pela OCDE sobre a metodologia do IRCS (Grosso
e outros, 2015) explica o que são as
barreiras à competição. Conforme
descrito pelos autores, o setor de telecomunicações é caracterizado por
externalidades, economias de escala,
constantes inovações tecnológicas
que tornam esse mercado imperfeito,
com falhas de mercado que exigem
aparato regulatório. Isso pode ajudar
a criar um ambiente mais ou menos
competitivo, e explica a importância
desse tópico em todos os países. So-
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mente no México, essa barreira tem
peso pequeno. O Brasil tem indicador
próximo ao Chile e menor do que o
da Índia e da África do Sul. No caso
de restrições ao capital estrangeiro, o
Brasil registra o maior índice.

Nos serviços bancários (gráfico 4),
o Brasil está próximo do México, mais
restritivo que o Chile, Colômbia e África do Sul e menos do que China e Índia. As restrições ao capital estrangeiro
são a principal barreira nos países.

Gráfico 3: IRCS no setor de telecomunicações
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Fonte: OCDE (2015). Elaboração FGV/IBRE.

Esses dois exemplos ilustram a
variedade de barreiras e as especificidades de cada setor. Além disso, ressaltam a importância do ambiente regulatório como fator favorável ou não
a um ambiente em que a liberalização
comercial possa trazer benefícios.
Negociações sobre serviços não
são triviais, dada a heterogeneidade
das características dos setores. Ser
favorável à liberalização de serviços
é uma proposta genérica, pois o que
se discute são as formas de regulação
do mercado. Esse é um debate que
precisa ser iniciado através do diálogo entre setor privado e governo,
pois as negociações dependem de um
mínimo de consenso entre essas duas
instâncias. A academia deve e pode
auxiliar esclarecendo do que tratam
as negociações e mapeando os setores brasileiros como o realizado pela
OCDE (2016) em parceria com Jorge Arbache em estudo a ser publicado pela Confederação Nacional das
Indústrias sobre estratégias do Brasil
nos acordos de serviços.

Gráfico 4: IRCS no setor de bancos comerciais
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