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8 Receita tem equação complexa e governo não 

deve contar com sua reação

Há indicações de que o risco de frustração na receita é 

maior nos próximos dois ou três anos, especialmente 

se o ritmo da esperada retomada não surpreender 

favoravelmente. A situação econômica e política ainda 

é extremamente frágil, com um governo que luta para 

estabelecer sua legitimidade popular e um PIB que, 

nos resultados do primeiro trimestre de 2016, apenas 

sinalizou, de forma ainda bastante incerta, que o fundo 

do poço pode estar mais próximo do que se julgava.

Entrevista
14 “Não há mais espaço no Brasil para se manter 

tudo como está”

Apesar da quebra do centro de gravidade política do 

Brasil – que por décadas esteve calcado na polarização 

entre PT e PSDB – envolver características tão únicas 

como a proporção do escândalo de corrupção 

investigado na Operação Lava Jato, também faz parte 

de um fenômeno de dimensão internacional gestado 

a partir da crise financeira de 2008, que provocou 

grande insatisfação pessoal e o crescimento em vários 

países de forças políticas que estavam fora do sistema 

tradicional. “Somente vamos saber qual será a nova 

polarização quando a população, pela força do voto, 

criar novas lideranças”, diz Matias Spektor, coordenador 

do Centro de Relações Internacionais da Fundação 

Getulio Vargas (FGV).  

Macroeconomia
24 Como retomar o crescimento?

A volta do crescimento 

passa, obrigatoriamente, pela 

indústria. É neste setor que 

são geradas as inovações, 

os estímulos à melhoria da 

produtividade agregada e 

os maiores impactos sobre a produção dos demais 

setores da economia (os chamados encadeamentos 

produtivos). A correlação entre as taxas de 

crescimento agregado e da produção industrial 

é bastante elevada. As políticas propostas devem, 

portanto, possibilitar a recuperação da indústria.

28 Menos banco do Tesouro e mais  

do desevolvimento

Ao contrário de sua história e expertise, os papéis 

foram invertidos e o BNDES foi reduzido a um mero 

agente financeiro do Tesouro Nacional. Como uma 

retomada do crescimento passa por desestatização 

e aumento de produtividade, tarefas em que o 

banco tem larga e antiga expertise, a volta do banco 

a suas funções é uma tarefa que vai requerer muito 

esforço e cautela.

Capa | Saneamento
35 Sem desperdício

Projetos mal concebidos, 

falta de acompanhamento 

e fiscalização e má alocação 

de recursos são alguns 

dos fatores que levam 

o país a ocupar péssima 

posição entre as nações com universalização do 

saneamento básico. Mantido o ritmo atual de 

investimentos, o Brasil só atingirá a universalização 

em 2052, 19 anos depois do que foi acertado no 

Plano Nacional de Saneamento Básico.

Meio Ambiente
60 Reflexões sobre o caso da Samarco em Mariana

Os efeitos negativos do rompimento da barragem 

Fundão sobre a economia de Mariana tendem a se 

intensificar e evidenciam a falta de planejamento 

público para lidar com a escassez da renda mineral. 

Mais urgente do que a reabertura da Samarco, 

parece ser avaliar as possibilidades alternativas 

de desenvolvimento de Mariana e dos demais 

municípios atingidos. 
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A queda de 0,3% do PIB 
no primeiro trimestre do 
ano anunciada pelo IBGE 
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vinha sendo prevista pelo Boletim Macro IBRE desde 
março – a média do mercado estimava uma redução de 
0,8% – pode sinalizar o início de uma tênue recupera-
ção da economia, embora ainda existam muitas incer-
tezas, com um governo interino que luta para estabele-
cer sua legitimidade popular e restabelecer a confiança 
dos investidores e empresários no país.

Além do conturbado cenário político e com o país 
mergulhado em uma grande recessão – o PIB deve en-
colher cerca de 8% em dois anos – há graves distorções 
na economia, acumuladas durante anos. Uma delas é a 
baixíssima eficiência alocativa. Um dos exemplos mais 
gritantes da grande ineficiência brasileira é o setor de in-
fraestrutura, mais especificamente, o de saneamento bási-
co. Projetos mal concebidos e falta de acompanhamento 
e fiscalização, não cumprimento de prazos e má aloca-
ção dos recursos são alguns fatores que colocam o Brasil 
numa incômoda posição em relação aos demais países da 
América Latina: na região, estamos em nono lugar em 
atendimento urbano de água e em 12o em  esgoto, con-
forme ranking do Instituto Trata Brasil, com 16 países. 

Mantido o atual ritmo de investimentos e as regras atu-
ais, o país só irá atingir a universalização no saneamento 
básico em 2052, 19 anos depois do que havia sido acer-
tado no Plano Nacional de Saneamento Básico. Às véspe-
ras das Olimpíadas, não será cumprida a meta, fixada na 
Eco 92, de despoluição de 80% da Baía de Guanabara. 
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tomadas como forma de auxiliar na volta do crescimen-
to econômico. Crescimento esse que, segundo Nelson 
Marconi, da FGV/EESP, passa, obrigatoriamente, pelo 
fortalecimento da indústria que é a grande geradora de 
inovações, estímulos à melhoria de produtividade agre-
gada, com fortes impactos sobre a produção dos demais 
setores da economia. Nos dois exemplos, a eficiência 
será sempre o grande diferencial.
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CARTA DA CONJUNTURA

A meta de déficit fiscal de R$ 170 bi-

lhões em 2016, de aproximadamente 

2,8% do PIB, exprime de forma fla-

grante a aguda crise fiscal brasileira. 

Supondo juros reais de 6% ao ano 

e um PIB que cresça 2% a.a., o su-

perávit primário que estabilizaria o 

crescimento da relação entre a dívi-

da e o PIB seria de aproximadamen-

te 2,9% do PIB. Logo, o hiato fiscal 

é de 5,7% do PIB, ou algo na casa de 

R$ 346 bilhões.

Evidentemente, trata-se de um 

problema de difícil solução para o 

atual governo, que já vem sinalizan-

do na direção da adoção de medidas 

pelo lado das despesas como o limite 

ao crescimento do gasto público. Por 

outro lado, deve-se lembrar que par-

te do desacerto fiscal é de natureza 

cíclica. O Brasil sofrerá uma queda 

de quase 8% do PIB no biênio 2015 

e 2016. Essa redução diminuiu de 

forma drástica a arrecadação. Em 

termos reais, as receitas adminis-

tradas pela Receita Federal caíram 

de R$ 868 bilhões em 2014 para  

R$ 802 bilhões acumulados nos úl-

timos 12 meses findos em abril de 

2016, um recuo de 7,8%. Essa que-

da foi ainda maior do que a do PIB 

em período quase equivalente — isto 

é, entre o último trimestre de 2014 e 

o primeiro de 2016.

Dessa forma, a retomada cíclica 

da economia, que deve acontecer a 

partir do final deste ano na projeção 

mais comum entre os analistas, deve 

ajudar a política fiscal. Seria em tese 

possível que, de forma simétrica ao 

que ocorre em 2015 e 2016, as recei-

tas do governo crescessem ainda mais 

do que o PIB. Assim, um cenário oti-

mista poderia contemplar não só uma 

retomada da economia mais rápida e 

intensa do que aquela que se supõe 

agora, como também uma recupera-

ção da arrecadação ainda mais veloz. 

Adicionalmente, a melhora fiscal deve 

reduzir o risco país e, com ele, o custo 

de financiamento do Tesouro.

Pelo lado da receita, portanto, 

as variáveis a serem acompanhadas 

são a velocidade da recuperação, 

que depende em boa parte do atual 

hiato do PIB; o PIB potencial, isto 

é, o ritmo de crescimento da econo-

mia derivado de seus fundamentos 

estruturais (em resumo, estoques de 

capital utilizado e trabalho, além da 

produtividade); e a elasticidade da 

arrecadação em relação à variação 

do PIB. Esta última, por sua vez, 

tem como um dos mais importan-

tes fatores em sua trajetória desde 

o início deste século o processo de 

Luiz Guilherme Schymura

Doutor em Economia pela FGV/EPGE

Receita tem equação 

complexa e governo não 

deve contar com sua reação
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empregar a mão de obra disponível. 

Estimativas de Bráulio Borges, pes-

quisador associado do IBRE, que 

comparam o PIB efetivo com diver-

sas medidas de PIB potencial (obtidas 

com diferentes filtros estatísticos ou 

uma função de produção), colocam o 

hiato na casa de dez pontos percen-

tuais. Esta seria uma ótima notícia 

em termos da recuperação, mas ou-

tro trabalho, de Vilma Pinto, também 

pesquisadora do IBRE, indica que a 

atual recessão pode ter provocado 

uma quebra estrutural na evolução 

do PIB potencial. Neste caso, teria 

havido uma perda permanente e o 

hiato seria significativamente menor 

do que o estimado por Borges.

É bem sabido que o produto po-

tencial (e, por consequência, o hia-

to) é uma variável não observada, 

que apenas pode ser inferida. Logo, 

é natural que existam discrepân-

cias na sua estimação, a partir das 

diferentes metodologias e hipóteses 

formalização da mão de obra, que 

impacta as receitas previdenciárias.

Outro fenômeno que está ligado 

ao desempenho da receita relativa-

mente ao da despesa é a evolução do 

deflator implícito do PIB e do IPCA. 

Durante os anos de bom desempe-

nho econômico iniciados na década 

passada, na esteira do boom de com-

modities, o deflator subiu sistemati-

camente acima do IPCA. O deflator 

pode ser considerado uma proxy para 

a variação de preços das atividades 

econômicas que compõem a base tri-

butária. Já o IPCA é uma aproxima-

ção razoável para a variação média 

das despesas do setor público. Assim, 

no período em que o deflator correu 

acima do IPCA, este fenômeno criou 

uma tendência de a receita aumentar 

mais que a despesa. Recentemente, 

porém, houve uma inversão, como se 

verá mais adiante. 

São esses, resumidamente, os ele-

mentos da equação da receita, que 

definirão em grande medida a capa-

cidade de o governo superar o desa-

fio fiscal. Apenas por listá-los já fica 

evidente que não é prudente contar 

como certas as hipóteses otimistas 

sobre a receita nos próximos anos. A 

complexidade dos fatores envolvidos 

e suas interações indicam que se tra-

ta de algo muito difícil de projetar. 

Por outro lado, uma análise objetiva 

não pode descartar tampouco a pos-

sibilidade de boas notícias.

Uma primeira questão é a de sa-

ber qual é o produto potencial hoje 

e, portanto, o tamanho do hiato do 

produto. Se este for muito elevado, a 

economia pode crescer rapidamente 

até preencher a capacidade ociosa e 

Tamanho do hiato 

do produto pesa a 

favor da chance de 

uma reação mais 

enérgica da atividade, 

mas há também 

ventos contrários
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que se fazem para calculá-lo. De 

qualquer forma, algum espaço há, 

em termos de ociosidade, para uma 

retomada da economia.1 Numa se-

gunda etapa, o produto potencial 

definirá o resultado fiscal duradou-

ro necessário para que a trajetória 

da dívida pública seja estável ou ca-

dente em relação ao PIB.

Se o tamanho do hiato pesa a fa-

vor da chance de uma reação mais 

enérgica da atividade, que poderia, 

inclusive, ser estimulada pelo ciclo 

de afrouxamento monetário previs-

to por vários analistas, há também 

ventos contrários: a ainda excessiva 

alavancagem de famílias e empresas, 

o mercado de trabalho que deve con-

tinuar em deterioração (por causa da 

defasagem do emprego em relação 

aos movimentos do PIB), o risco de 

mais instabilidade política e os pró-

prios efeitos de uma política fiscal 

necessariamente contracionista. Com 

todos os fatores positivos e negativos 

na balança, talvez seja mais prudente 

não contar com notícias tão alvissa-

reiras quanto à atividade, embora es-

tas não possam ser descartadas. 

Do ponto de vista da elasticidade 

entre a arrecadação e o PIB, também 

não é fácil chegar a um consenso. 

Lívio Ribeiro, pesquisador do IBRE, 

encontrou evidência de redução da 

correlação entre arrecadação e ativi-

dade econômica no período posterior 

à crise global de 2008. Ele atribui o 

fenômeno a mudanças na estrutura 

tributária, com novas alíquotas, regi-

mes diferenciados, desonerações e su-

cessivas renegociações, combinadas 

com menor crescimento da base tri-

butável – especialmente pelo avanço 

mais lento da formalização no merca-

do de trabalho. Já pesquisa de Bráu-

lio Borges não sugere a existência de 

quebra da elasticidade das receitas 

dos governos central e estaduais em 

relação às oscilações do PIB nominal 

no período histórico recente.2

Se for buscado um denominador 

comum entre as duas investigações, 

este seria o de que a elasticidade 

atual e nos anos à frente, entre ar-

recadação e atividade econômica, 

não deve retornar aos valores sig-

nificativamente superiores a 1 do 

boom de commodities. 

Em síntese, o governo deveria es-

perar que a arrecadação, na melhor 

das hipóteses, cresça na velocidade 

de recuperação do PIB, mas deve se 

preparar para um resultado pior. 

Isso é especialmente verdadeiro nos 

próximos dois ou três anos, por 

dois fatores. O primeiro é o mer-

cado de trabalho, cujo processo de 

formalização foi parte importante 

Diante desse quadro, 

faz todo o sentido 

pensar em fontes 

não recorrentes de 

receita para reforçar 

o caixa pelo menos 

até 2018
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da elasticidade superior a 1 durante 

boa parte da década passada. Mes-

mo que a retomada econômica seja 

mais forte e mais rápida do que hoje 

se supõe, haverá uma defasagem 

na recuperação tanto do emprego 

quanto da formalização.

O segundo fator é que, depois de 

correr quase o tempo todo abaixo 

do deflator implícito do PIB desde 

1996, e com a diferença tornando-

se particularmente marcante a par-

tir de 2004, o IPCA ultrapassou o 

deflator em 2015. Supondo-se que 

essa nova tendência se mantenha 

por algum tempo, cria-se um viés de 

crescimento insuficiente da receita 

para cobrir o aumento do gasto – 

o inverso do ocorrido nos melhores 

anos da era Lula.

De todo o quadro analisado aci-

ma, parece emergir uma configura-

ção em que a recuperação de recei-

tas recorrentes deve ser tratada com 

muito conservadorismo por parte do 

governo. Eventuais dados positivos 

não são impossíveis, mas contar com 

eles é temerário. 

Por outro lado, há indicações de 

que o risco de frustração na receita 

é maior nos próximos dois ou três 

anos, especialmente se o ritmo da 

esperada retomada não surpreender 

favoravelmente. A situação econô-

mica e política ainda é extremamen-

te frágil, com um governo que luta 

para estabelecer sua legitimidade 

popular e um PIB que, nos resulta-

dos do primeiro trimestre de 2016, 

apenas sinalizou, de forma ainda 

bastante incerta, que o fundo do 

poço pode estar mais próximo do 

que se julgava. Assim, vive-se um 

dos momentos mais delicados e cru-

ciais da travessia, em que as notícias 

ruins serão particularmente capa-

zes de afetar as previsões. Adicio-

nalmente, como discutido antes, o 

mercado de trabalho e a questão do 

IPCA e do deflator do PIB sugerem 

que o risco de desapontamento com 

a receita concentra-se em um prazo 

relativamente curto.

Diante desse quadro, faz todo o 

sentido pensar em fontes não recor-

rentes de receita para reforçar o cai-

xa pelo menos até 2018. Elas podem 

vir, por exemplo, da nova lei de re-

patriação de recursos. Mas também 

não se pode descartar a alternativa 

mais polêmica e politicamente difícil 

de aumento da carga tributária. Por 

outro lado, como parece se tratar de 

preencher uma lacuna durante al-

guns anos, o governo também deve-

ria considerar a ideia mais palatável 

de algum tipo de aumento de impos-

tos (ou criação de tributos) em bases 

confiavelmente temporárias; isto é, 

com prazo definido para vigorar. 

1No fechamento desta Carta, a mediana das 
expectativas dos analistas aponta para cresci-
mento do PIB de 0,55% em 2017, e de 2% em 
2018 e 2019.

2Como ocorre no caso do produto potencial e 
do hiato, são as diferenças metodológicas que 
levam a resultados diversos. Ribeiro comparou 
em seu trabalho a arrecadação tributária real e 
a demanda doméstica privada real. Já Borges 
trabalhou, em termos nominais, com receita 
pública recorrente e PIB. Além desta diferença 
principal, há, evidentemente, as particularida-
des específicas de cada trabalho.

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 con-
fecção deste artigo.
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Esta coluna inicia com uma afir-

mação que para muitos pode soar 

bombástica: o segundo mandato 

de Dilma, de certa maneira, foi 

melhor que o primeiro. Evidente-

mente, é difícil achar que qualquer 

período de governo possa ser pior 

do que aquele em que o PIB cai 

8%, o sistema político esfacela-se, 

a popularidade presidencial desce 

ao terreno de um dígito e a manda-

tária sofre impeachment.

É importante, portanto, qualificar 

a primeira afirmação deste texto. Ba-

sicamente, o que se pretende dizer é 

que, apesar da desastrosa gestão po-

lítica de Dilma, e da terrível crise eco-

nômica, uma série de medidas foram 

paulatinamente tomadas, a partir do 

início de 2015, para reequilibrar a 

economia e consertar os enormes er-

ros cometidos de meados do governo 

Lula até o final do primeiro mandato 

da presidente afastada.

As duas mais importantes taxas 

de juros administradas pelo gover-

no, a Selic e TJLP, foram elevadas 

para os níveis adequados. Restri-

ções foram impostas aos montan-

tes e condições financeiras do cré-

dito agrícola subsidiado. Os preços 

da eletricidade foram ajustados 

e os subsídios ao setor, via Conta 

de Desenvolvimento Energético 

(CDE) foram finalizados. Houve 

realinhamento do câmbio e dos 

preços dos combustíveis.

O governo federal fez o maior 

contingenciamento de despesas da 

história, com redução nominal do 

gasto discricionário em relação a 

2014 e real em relação a 2013. Os 

juros do Programa de Sustentação 

do Investimento (PSI) do BNDES 

foram aumentados em dois pontos 

porcentuais e o programa foi encer-

rado ao final de 2015.

O Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais (Carf) foi refor-

mado e avançou-se na reoneração 

tributária, eliminando os excessos 

da política anterior de subsídios 

que minaram a arrecadação. Os 

aumentos do funcionalismo, mes-

mo considerando a recente eleva-

ção, negociada no governo Dilma, 

foram contidos ante a tendência 

anterior. Houve redução drásti-

ca de contratações em programas 

como Fies, de financiamento es-

tudantil, Pronatec e Minha Casa 

Minha Vida (MCMV). Finalmente, 

foram postos na mesa os temas da 

limitação dos gastos do governo e 

da reforma da Previdência.

De certa forma, pode-se dizer 

que, em termos do necessário ajuste 

da economia brasileira, o governo 

Dilma em seu segundo mandato fez 

O lado bom do desastroso 
segundo mandato de 
Dilma Rousseff

Samuel Pessôa

Pesquisador associado da FGV/IBRE
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quase tudo o que não dependia do 

Congresso Nacional. Em relação ao 

que necessitava de apoio parlamen-

tar, as coisas correram de forma ra-

zoável até a aprovação das restrições 

ao seguro-desemprego, pensão por 

morte, abono salarial, seguro-defeso 

e auxílio-doença e a reoneração par-

cial da folha.

A partir de certo momento, po-

rém, em meados do ano passado, 

o ajuste desandou. Há uma série de 

razões, como o envio do Orçamen-

to com déficit para o Congresso e a 

evolução da Lava Jato e o fortaleci-

mento da tese de impeachment. Tam-

bém pesou o legado de desagregação 

política, fruto do grande estelionato 

eleitoral da campanha de 2014 e as 

cicatrizes por ele deixadas.

Um fator menos comentado, e 

que pode entrar na categoria de 

“azar”, é que esse momento ruim 

interno coincidiu externamente 

com sinais de força na economia 

americana que levaram à valoriza-

ção do dólar ante a maior parte das 

moedas. O real, afetado pelos fa-

tores domésticos e internacionais, 

desvalorizou-se fortemente, tiran-

do do trilho a convergência das 

expectativas de inflação para 2016 

e 2017. O risco país piorou, e a 

gigantesca armadilha fiscal entrou 

definitivamente no mapa do merca-

do. Porém, considerando que parte 

do problema das contas públicas é 

conjuntural, ligada ao mergulho da 

atividade e da arrecadação, é possí-

vel que o susto de meados de 2015 

tenha agravado este componen-

te pelo canal da confiança, com o 

mercado atribuindo só ao cenário 

doméstico uma piora que em parte 

vinha de fora.

De qualquer forma, no momento 

em que ficou cristalinamente claro 

que a maior crise fiscal desde a rede-

mocratização só seria resolvida com 

uma nova leva de reformas no Con-

gresso, incluindo mudanças na Cons-

tituição, o governo Dilma perdeu 

100% da sua governabilidade. Mes-

mo com toda a lista de realizações em 

prol do ajuste mencionadas acima, o 

fato é que a tarefa ficou inconclusa, 

e o Brasil vive um momento em que 

não concluir a tarefa é receita certa de 

desastre econômico, político e social.

Assim, totalmente incapaz de 

prosseguir no jogo, e manchada pe-

los muitos escândalos de corrupção, 

Dilma sofreu o impeachment que, à 

primeira vista, sela o retrato do seu 

segundo mandato como um dos pio-

res de toda a história da República.

É interessante, neste ponto, fa-

zer um contraponto com o segun-

do mandato de Fernando Henrique 

Cardoso, que também se iniciou 

sob o signo de um “estelionato elei-

toral”, a desvalorização do câmbio 

(bem menor, a nosso ver, que a de 

Dilma) e exigiu um duro ajuste da 

economia. Até hoje, a maior parte 

das pessoas tende a achar o primei-

ro mandato de FHC melhor que o 

segundo, quando, na verdade, foi 

neste último que aconteceram as 

reformas fiscais e a implantação do 

tripé macroeconômico que foram 

a base para o bom desempenho da 

economia na década seguinte.

FHC, apesar da queda da popu-

laridade, não perdeu a governabili-

dade como Dilma, e esta foi a razão 

para que tenha conseguido chegar 

ao fim do seu segundo mandato. 

Podem ter contribuído para essa di-

ferença a maior habilidade política 

do ex-presidente, a melhor gestão 

do presidencialismo de coalização, 

a inexistência de um escândalo com 

as proporções da Lava Jato e o fato 

de que o nível dos desequilíbrios 

que tiveram de ser corrigidos tenha 

sido muito mais intenso em 2015 

do que em 1999.

De qualquer forma, é importan-

te ficar claro que a “herança mal-

dita” que Temer está enfrentando 

é o legado do primeiro mandato de 

Dilma. A própria presidente afas-

tada, em seu segundo mandato, en-

frentou a mesma herança maldita. 

Apesar de ter tomado, com grandes 

dificuldades, várias medidas corre-

tas para atacar os problemas, ela 

acabou fragorosamente derrotada 

pela tempestade política e econô-

mica que ajudou a criar. 

A “herança maldita” que 

Temer está enfrentando 

é o legado do primeiro 

mandato de Dilma que, 

em seu segundo mandato, 

também enfrentou a 

mesma herança maldita
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Conjuntura Econômica — Seu livro 

18 dias mostra como o interesse de 

Fernando Henrique Cardoso em pre-

servar os logros socioeconômicos de 

sua gestão o levou, juntamente como 

o PSDB, a unir-se ao PT para acalmar 

os mercados internacionais – com epi-

centro nos Estados Unidos – e promo-

ver uma transição menos turbulenta 

em 2003. Hoje vivemos o momento 

oposto, com o país mergulhado em 

uma severa crise fiscal e rachas entre 

partidos e dentro deles. Em sua opi-

nião, o que determinará a recompo-

sição das bases políticas visando à 

eleição presidencial em 2018?

O sistema político brasileiro está 

passando pelo momento de mais 

intensa transformação dos últimos 

Apesar da quebra do centro de gravidade política do Brasil – que por décadas esteve 

calcado na polarização entre PT e PSDB – envolver características tão únicas como a 

proporção do escândalo de corrupção investigado na Operação Lava Jato, também faz 

parte de um fenômeno de dimensão internacional gestado a partir da crise financeira 

de 2008, que provocou grande insatisfação pessoal e o crescimento em vários países 

de forças políticas que estavam fora do sistema tradicional. “Somente vamos saber qual 

será a nova polarização quando a população, pela força do voto, criar novas lideranças”, 

diz Matias Spektor, coordenador do Centro de Relações Internacionais da Fundação 

Getulio Vargas (FGV). Em entrevista à Conjuntura Econômica, ele afirma que a política 

externa também pode ajudar na mitigação dos efeitos da Lava Jato para o sistema 

político, a partir da adesão brasileira ao regime de normas internacionais de combate 

à corrupção. “Poderia haver uma postura ativa nesse campo como forma de facilitar e 

acelerar o processo de transformação dentro do Brasil quanto à corrupção”, ressalta. 

Matias Spektor
Professor e coordenador do Centro de Relações Internacionais da Fundação 

Getulio Vargas (FGV)

Foto: Divulgação/Aline Massuca

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

“Não há mais 
espaço no Brasil 
para se manter 
tudo como está”
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porque sabe perfeitamente que a 

grande agenda dele é uma agenda 

legislativa. Sem apoio no Legisla-

tivo, ele não tem como aprovar as 

reformas necessárias para tirar a 

economia brasileira do atoleiro – 

e tirar a economia do atoleiro é a 

única coisa que lhe permitirá ser 

um jogador importante na defini-

ção do que vai ser a sua própria 

sucessão. Nesse sentido, ele fez a 

coisa que era esperada. 

É possível identificar dimensões 

internacionais na atual crise polí-

tica brasileira?

Está havendo um processo na Europa 

e nos Estados Unidos, além da Amé-

rica Latina, que tem a ver com os 

efeitos atrasados do que foi a crise de 

2008/09. Aquela crise produziu uma 

reversão de expectativas: o mundo vi-

nha crescendo e de repente parou de 

30 anos. O eixo que organizava a 

política brasileira, que era a po-

larização entre PT e PSDB, está 

chegando ao fim, porque o PT foi 

enxotado para fora do poder e o 

PSDB também está reduzindo de 

tamanho. Essa polarização não or-

ganiza mais nosso sistema político. 

Somente vamos saber qual será a 

nova polarização quando a popu-

lação, pela força do voto, criar no-

vas lideranças. Até lá, a gente vai 

ter um sistema pautado pelo esta-

do da economia e pelas expectati-

vas do público a respeito do futuro 

da economia e pela Operação Lava 

Jato, que é o grande imponderável 

que dificulta fundamentalmente a 

capacidade do governo governar. 

E por que essas forças políticas 

estão começando a pensar uma re-

forma? Porque elas perceberam que 

não há mais espaço no Brasil de hoje 

para manter tudo como está. É im-

possível governar o Brasil dessa ma-

neira, e algo tem de mudar. Então as 

próprias forças políticas que estão 

ameaçadas hoje pelo processo da 

Lava Jato e pelo declínio econômico 

estão começando a se mexer para in-

ventar uma nova fórmula.

Michel Temer montou um minis-

tério – exceto a Fazenda e Banco 

Central – político, que já lhe custou 

baixas em função da Lava Jato. Para 

um político reconhecido por seu 

poder de articulação, ele não esta-

ria errando na mão?

Temer montou um ministério basi-

camente parlamentar. Ele distribuiu 

os cargos de acordo com o peso re-

lativo dos partidos no parlamento, 

crescer. Toda reversão de expectativas 

gera deslocamento nas sociedades, e 

o deslocamento que estamos vendo 

é um aumento mundo afora de uma 

insatisfação com as classes políticas 

governantes. A gente vê isso na reação 

da opinião pública norte-americana 

à sucessão de Barack Obama, com 

o crescimento da candidatura do 

Trump, que é um sujeito que vem de 

fora da elite tradicional do sistema po-

lítico norte-americano; no crescimento 

da direita na Grã-Bretanha, na França 

e na Alemanha, bem como no cresci-

mento da esquerda na Espanha. Em 

todas essas instâncias, as forças políti-

cas que ganham fôlego são forças que 

estavam fora do que é o sistema tradi-

cional até muito pouco tempo atrás, 

e isso tem a ver com a reação a essa 

reversão de expectativas. 

No Brasil, a gente também assis-

tiu a um processo brutal de reversão 

de expectativas depois do que foi o 

governo Lula, o que também gera 

deslocamento. Isso levou pela pri-

meira vez em nossa democracia a 

parcelas da classe média para a rua, 

por exemplo. Mas esse contexto é 

importante porque dá um marco 

para além do Brasil. E nesse sentido 

também se notam dois tipos de direi-

ta: um de cunho reformista liberal na 

economia, mas também tem um tipo 

que ganha força mundo afora que é 

o de anti-imigração e de cunho so-

cialmente conservador, não liberal. 

Para qual lado pendemos?

Acho que ainda está muito cedo para 

dizer. Saberemos em 2018, quando 

veremos qual parcela da população 

votará no campo de centro-direita, 

As próprias forças políticas 

que estão ameaçadas 

hoje pela Lava Jato e 

pelo declínio econômico 

estão começando a se 

mexer para inventar nova 

fórmula de governar 
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e combate à corrupção que é enorme, 

muito sofisticado, do qual o Brasil faz 

parte apenas parcialmente. A política 

externa poderia aderir a essas normas 

e tomar uma postura ativa em relação 

a elas como forma de facilitar e acele-

rar o processo de transformação den-

tro do Brasil nesse quesito. 

Em o Senado confirmar o impeach-

ment de Dilma, se sacramentará o 

fim do mais longo ciclo de um go-

verno de esquerda no poder, de 13 

anos. Qual o balanço desse período 

para a política externa brasileira?

A política externa foi dos campos mais 

visíveis da atuação do presidente Lula, 

portanto ela naturalmente é objeto de 

enorme politização. Hoje em dia uma 

das áreas que é mais criticada do ciclo 

do PT no poder é a política externa, 

pois parte do problema econômico 

que temos é atribuída à queda signifi-

ou seja, no grupo que incluirá aí o 

próprio Michel Temer, (Jair) Bolso-

naro, Pastor Everaldo, uma eventual 

candidatura de (Ronaldo) Caiado. 

Não sabemos ainda quais serão os jo-

gadores, e 2018 será um bom sinal do 

que “pega” no Brasil ou não. O que é 

importante é que nos últimos protes-

tos vimos a classe média ir para a rua 

com uma agenda anticorrupção que 

tínhamos visto na década de 1950: o 

mote do fim do governo Vargas era 

também o “mar de lama”.

Essa comparação permite projetar 

como a agenda anticorrupção in-

fluenciará o perfil do eleitor de 2018?

O que a gente pode projetar é que 

o principal partido de esquerda, que 

é o PT, vai levar uma tungada nos 

próximos ciclos eleitorais, tanto nas 

municipais de outubro quanto pro-

vavelmente nas eleições de 2018. 

Mas ainda não é claro quem vai ga-

nhar com o espaço perdido pelo PT. 

Note que o PSDB não ocupou esse 

espaço, e não sabemos qual força 

política o fará. Há sinais de que a di-

reita tem muito espaço para crescer, 

mas a gente terá de esperar o ciclo 

eleitoral para confirmá-lo.

Como o governo interino deve li-

dar com os efeitos colaterais da 

Lava Jato? 

Acho que a única forma que o governo 

tem de fazê-lo é manifestando apoio à 

Lava Jato, e nesse sentido a política 

externa cumpre papel importante, por-

que o sistema internacional de comba-

te à corrupção mudou muito nos últi-

mos anos. Há um regime de normas 

internacionais, regras de transparência 

cativa da produtividade da economia 

brasileira, e queda da produtividade 

sempre é correlacionada ao isolamen-

to do país dos ciclos de comércio in-

ternacional. Então se atribui boa parte 

do suposto fracasso da política externa 

do PT a esse relativo isolamento que 

o Brasil sofreu na área de comércio 

internacional, que teve como efeito a 

queda da produtividade da economia. 

Todo o discurso de (José) Serra como 

chanceler, por exemplo, é centrado 

nessa ideia. O PT isolou o Brasil do 

comércio internacional, e isso trouxe 

um efeito deletério gigantesco para a 

economia brasileira. A crítica a essa 

política externa tende a crescer, e de-

nuncia o que foi o investimento bra-

sileiro na África, o investimento bra-

sileiro em fazer geopolítica no Oriente 

Médio, e que demanda a volta de uma 

diplomacia que esteja calcada no âm-

bito econômico muito mais do que na 

ambição geopolítica.

Qual capital de política externa res-

tou ao presidente interino e qual 

poderá ser seu principal desafio 

nesse campo?

Eu diria que do início do governo 

Dilma para seu afastamento, o Brasil 

assistiu a sua principal e mais intensa 

queda na avaliação internacional da 

série histórica. Quando Dilma Rous-

seff assumiu, o Brasil era visto como 

uma potência em ascensão, e Dilma 

chegou a ser vista como uma das 

mulheres mais poderosas do mun-

do. Quando ela foi afastada, não só 

o capital político dela era visto como 

inexistente, como – e mais significati-

vo – o colapso do Brasil foi refletido 

internacionalmente, como na capa da 

Ainda não está claro 

quem vai ganhar com o 

espaço perdido pelo PT. 

O PSDB não conseguiu 

ocupar esse espaço, e 

não sabemos qual força 

política o fará
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operar qualquer rota no Brasil e vice-

versa que também já foi negociado 

(acordo fechado em março de 2011). 

Está na Casa Civil, só falta ser enviado 

por mensagem ao Congresso Nacio-

nal. Outro item é a adesão do Brasil 

ao Tisa (Acordo sobre o Comércio de 

Serviços, na sigla em inglês), que é um 

tratado de proteção de investimentos 

que interessa muito às multinacionais 

brasileiras. Com o Brasil fora disso, o 

custo dessas multinacionais para ope-

rar no país é mais alto do que o custo 

delas operarem fora, o que vem esti-

mulando um processo pelo qual em-

presas brasileiras preferem transferir 

sua sede para o exterior e transformar 

o escritório do Brasil em subsidiária. 

Nessa área de medida de facilitação 

do comércio há muita coisa que pode 

ser feita, é o tipo de medida rápida de 

baixo custo que permitiria ao governo 

interino facilitar essa reversão para 

revista The Economist com o Cristo 

Redentor caindo. Isso dito, a situa-

ção hoje posta ao presidente interino 

é muito confortável, pois a implosão 

do Brasil foi tão intensa que qualquer 

conjunto básico de sinais tem capaci-

dade de restaurar a imagem do país, 

que está muito negativa. Embora 

o desafio de recuperar o Brasil seja 

enorme, poucos sinais bem dados po-

dem ter um efeito de recuperação ao 

menos da expectativa futura do que 

vem a ser o processo de restauração 

no Brasil daqui para frente. 

Sob o ponto de vista de uma agenda 

mais liberal, quais metas de  política 

externa e comercial não atendidas 

no governo Dilma poderiam ser fo-

cadas pelo governo interino para 

colher impacto positivo? 

A primeira coisa é a aceleração de bus-

ca por comércio bilateral, ou seja, assi-

nar uma bateria de acordos bilaterais 

de comércio que o próprio governo 

Dilma já havia começado a fazer e que 

agora, ao que tudo indica, Serra vai 

fazer com mais rapidez. Outra coisa é 

um sinal positivo em relação à libera-

ção de comércio com os Estados Uni-

dos, que provavelmente não vai passar 

por um acordo bilateral, pois não é do 

interesse norte-americano, mas que 

pode incluir medidas pontuais de faci-

litação. Por exemplo, temos um acordo 

de global entry, que permite a entrada 

de empresários brasileiros nos Estados 

Unidos sem vistos que já foi negocia-

do (o acordo foi assinado por Dilma e 

Obama em junho de 2015) e falta ser 

implementado. Temos um acordo cha-

mado céus abertos, pelo qual empresas 

de aviação norte-americanas podem 

melhor do que são as expectativas a 

respeito do que está por vir. 

Uma de suas linhas de estudo trata de 

momentos em que o potencial norte-

americano em influenciar o destino 

do Brasil se intensificou. No momento 

atual, que ator internacional pode in-

fluenciar o sucesso do reordenamen-

to macroeconômico e de governança 

que Temer promete promover?

O principal fator, de longe, é um enor-

me ator internacional que não é um 

país, mas um conjunto de regras novo, 

que surgiu da negociação do Trata-

do Transpacífico (TPP) e da Parceria 

Transatlântica de Comércio e Investi-

mento (TTIP). São dois mega-acordos 

negociados por liderança norte-ameri-

cana com um conjunto de países com 

o objetivo de controlar um processo de 

ascensão da China, criando uma série 

de regras de comércio internacional 

que em nada se parecem às regras tra-

dicionais, e que incluem temas como 

proteção ambiental, leis trabalhistas, 

transparência, corrupção. Esse é um 

marco normativo no qual coisas antes 

impensáveis passaram a ser concebí-

veis, super intrusivo na vida dos paí-

ses. E por que isso é importante para 

o Brasil? Porque, a partir de agora, vai 

ser cada vez mais difícil para um país 

participar do comércio internacional 

sem aderir a essas regras ou negociar 

sua participação de alguma maneira. 

O Brasil não faz parte desse jogo e fi-

cará cada vez mais custoso ficar fora 

dele. Esse conjunto de regras é o ator 

internacional mais importante para o 

bem-estar da população brasileira hoje 

em dia. E o governo interino sequer 

começou a lidar com essa agenda. 

O PT isolou o Brasil do 

comércio internacional, 

e isso trouxe um efeito 

deletério gigantesco para 

a economia brasileira. 

A crítica a essa política 

externa tende a crescer
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E qual é o lugar dos Estados Uni-

dos hoje?

Individualmente, o papel dos Esta-

dos Unidos na América Latina está 

em declínio há muitos anos. Hoje o 

que importa não é tanto mais o país, 

mas as normas e regras internacio-

nais, que governam fluxos globais. 

Qual o detalhe importante: o grosso 

dessas regras é desenhado pelos Es-

tados Unidos em conjunto com seus 

aliados do Atlântico Norte; essas 

regras evoluem principalmente pelo 

trabalho de acadêmicos, advogados, 

juristas que treinam, são educados e 

praticam sua profissão em cidades 

como Nova York, Washington, Chi-

cago, Londres, Berlim, Cingapura 

numa rede de influência anglo-saxã. 

Quais os riscos que identifica na in-

tensificação da tendência demons-

trada pelo ministro José Serra de se 

posicionar mais duramente com re-

lação aos países latino-americanos 

de corte populista que eram base 

de apoio do governo do PT?

Acho que o risco é baixo, pois os 

dois principais países desse chamado 

ciclo populista eram a Argentina, de 

Cristina Kirchner, e a Venezuela, de 

Hugo Chávez. Cristina perdeu capa-

cidade de fazer um sucessor e está 

encalacrada em escândalos de cor-

rupção que não são menores. Todos 

que esperavam que o kirchnerismo 

fosse sobreviver como força políti-

ca estão reavaliando suas expecta-

tivas. O fato é que o kirchnerismo 

não tem capacidade de mobilização 

como tal. Em relação à Venezuela, o 

regime está em fase de implosão, o 

país vive uma situação pré-explosão 

social, com nenhuma capacidade de 

recuperação. Nesse contexto, o ris-

co que Serra corre de criticar esses 

países é mínimo. Evidentemente, em 

situações como com Equador e Bolí-

via, ele terá que usar alguma cautela, 

afinal de contas o Brasil está muito 

exposto a esses países por meio de 

grandes investimentos ou algum elo 

de dependência mesmo, como a de-

pendência do gás boliviano em São 

Paulo. Mas esse é um risco menor. O 

chanceler tem incentivo para criticar 

esses países, porque o ciclo deles está 

chegando ao fim.

De qualquer forma, estamos falan-

do de uma estratégia dentro de 

um governo com um presidente 

impopular e uma situação, como 

bem destacou, em que predomina 

o imponderável. Em sua opinião, é 

possível confiar às previsões no ho-

rizonte de 2018 reduzindo o peso 

do risco do processo de cassação da 

chapa Dilma-Temer no TSE?

Acho que ninguém tem confiança. 

Há muita incerteza no país. Acho 

que tanto no governo quanto na 

oposição não há ninguém pensan-

do um grande projeto, com exceção 

de um grupo de parlamentares no 

PMDB, no PSDB, no próprio PT e 

um grupo no Supremo Tribunal que 

estão pensando a reforma política. 

Tanto Gilmar Mendes quanto Luís 

Roberto Barroso já disseram com to-

das as letras que declarar a inconsti-

tucionalidade da cláusula de barreira 

foi um equívoco da Corte Suprema. 

Eles sinalizaram que acreditam que, 

se o tema voltar até a Corte, eles re-

veriam seus votos e entenderiam que 

essa cláusula não é inconstitucional, 

o que abriria espaço para eliminar 

partidos nanicos, concentrar o sis-

tema político brasileiro. Tem gente 

pensando em formas de parlamenta-

rismo, o próprio Renan Calheiros diz 

isso. E por que essas forças políticas 

estão começando a pensar uma refor-

ma? Porque elas perceberam que não 

há mais espaço no Brasil de hoje para 

manter tudo como está. É impossível 

governar o Brasil desta maneira, e 

algo tem de mudar. Então as pró-

prias forças políticas que estão ame-

açadas hoje pelo processo da Lava 

Jato e pelo declínio econômico estão 

começando a se mexer para inventar 

uma nova fórmula. É daí que virá a 

solução. Mas ainda não se tem claro 

quais seriam as alternativas, e ainda 

estamos longe de construir consenso. 

Este período até outubro de 2018 é o 

momento para fazer isso.  

Há um regime de normas 

internacionais, regras de 

transparência e combate à 

corrupção que é enorme, 

muito sofisticado, do  

qual o Brasil faz parte  

apenas parcialmente
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O Brasil se livrou, temporariamen-
te, do flagelo neopopulista latino-
americano. Todos os países desta 
região que adotaram este regime têm 
em comum a inspiração marxista e 
a veneração ao apóstolo Fidel Cas-
tro. Todos também têm em comum 
o fracasso das políticas econômicas. 
Cada país tem suas peculiaridades. 
No caso brasileiro, a incompetência 
na gestão da economia veio de mãos 
dadas com a corrupção do Mensalão 
e da Lava Jato.  

A corrupção no Brasil sempre foi 
endêmica. Na década de 50 existia 
um político que tinha como lema o 
“rouba, mas faz”. Depois apareceu 
outro que tinha como símbolo a 
vassoura para varrer os ladrões. Na 
verdade, descobriu-se depois que ele 
tinha contas na Suíça com alguns mi-
lhões de dólares. Existiam outros que 
eram “mais espertos” que usavam 
dinheiro público de forma indireta. 
Conseguiam concessões de rádio e te-
levisão sem pagar um tostão. Ou ain-
da compravam terras em áreas onde 
iam construir estradas. Alguns coita-
dos levavam a fama embora fossem 
honestos. Alguns usavam a técnica da 
cegueira deliberada, faziam de conta 
que não viam nada quando seus cor-

A nova corrupção desvendada 
com a Operação Lava Jato poderia 
ser denominada de corrupção cuba-
na, numa homenagem à inspiração 
marxista do neopopulismo e à lon-
gevidade do regime cubano. Esta 
forma de corrupção tem como fi-
nalidade a “compra” de votos para 
perpetuar-se no poder. Aqui e acolá 
as investigações da Lava Jato des-
cobriram que alguns neopopulistas 
caíram na tentação Louis Vuitton e 
usaram recursos para fins pessoais.

Imagine que a escolha do eleitor 
seja entre dois corruptos, um do tipo 
Louis Vuitton e outro do tipo cuba-
no. A escolha parece uma escolha 
de Sofia, em que a mãe tem de sa-
crificar um dos filhos. Na verdade, 
não é, pois, o pior corrupto é aquele 
que vai induzir o eleitor a fazer uma 
escolha errada, entregando o poder 
a um grupo de pessoas que não têm 
um projeto de país, mas sim um pro-
jeto de poder. Todavia, no rescaldo 
do impeachment e com as informa-
ções da Operação Lava Jato, a so-
ciedade brasileira precisa se livrar 
de todo tipo de corrupção. Todavia, 
isto não será feito da noite para o 
dia. Há necessidade de desenhar um 
novo sistema político que incentive 

religionários subtraíam recursos do 
poder público. Esta corrupção pode 
ser designada de corrupção Louis 
Vuitton, em homenagem à famosa 
grife francesa cujas bolsas são famo-
sas e custam, cada uma, mais de mil 
dólares. Os corruptos deste grupo 
roubam para terem um padrão de 
vida incompatível com a profissão 
que escolheram.

Rescaldo do impeachment II

Fernando de Holanda Barbosa

Professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças da FGV/EPGE
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o espírito público, puna os corrup-
tos, acabe com o número excessivo 
de partidos políticos e faça com que 
o agente, o político, seja controlado 
pelo principal, o eleitor.

A presidente Dilma deixou o Bra-
sil atolado na pior recessão dos últi-
mos 50 anos. A principal tarefa do 
presidente Temer é fazer com que a 
economia saia da recessão e volte a 
crescer a uma taxa entre 3% e 4% 
ao ano. Esta não é uma tarefa fácil. 
Ela requer o uso dos instrumentos 
adequados e da capacidade política 
de aprovar as medidas no Congres-
so Nacional. Em primeiro lugar, há 
que fazer um ajuste fiscal para que o 
superávit primário de pleno empre-
go seja no mínimo de 2% do PIB. 
Em segundo lugar, uma vez que a 
sociedade esteja convencida de que 
o ajuste foi para valer, o Banco Cen-
tral pode começar a reduzir a taxa 

de juros. Isto significa dizer que a 
política fiscal deve ser contracionista 
e a política monetária expansionista 
para que a economia comece a vol-
tar ao pleno emprego.   

O presidente Temer sinalizou com 
a redução do número de ministros 
sua preocupação com a administra-
ção pública. Não tinha o mínimo 
sentido a existência de 39 ministros, 
como ocorria no governo da presi-
dente Dilma. Pode-se argumentar 
que dois ministérios, o Ministério do 
Turismo e o Ministério do Esporte, 
poderiam ser incorporados a outros 
ministérios, e não o foram. 

O novo ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, anunciou que a prio-
ridade do governo é a questão fiscal. 
O ministro Meirelles é um executivo 
competente. Esta é uma condição ne-
cessária. Todavia, para resolver a crise 
fiscal ele terá de se transformar num 
exímio operador político para obter 
a aprovação do Congresso Nacional 
das medidas do ajuste fiscal. Oxalá 
que consiga e nos livre definitivamen-
te do flagelo neopopulista. 

A principal tarefa do 

presidente Temer é fazer 

com que a economia 

saia da recessão e volte a 

crescer a uma taxa entre 

3% e 4% ao ano. Esta não 

é uma tarefa fácil

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

Outros estados:
08000-25-7788 (ligação gratuita)
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Administradores de serviços de edu-
cação no Brasil, em particular de edu-
cação executiva, devem estar atentos 
à redução do chamado “efeito fron-
teira”, a se dar continuamente no 
futuro. No caso brasileiro, o “efeito 
fronteira” inclui a barreira do idioma 
e a barreira representada por questões 
culturais, normas sociais, práticas co-
merciais e práticas regulatórias. 

A barreira da língua está caindo em 
função da tradução gratuita em tempo 
real, cuja quase perfeição se aproxima 
a passos largos. As barreiras comer-
ciais, por outro lado, diluem-se com o 
tempo pela integração maior dos mer-
cados e também em função da queda 
dos custos de comunicação. Parte da 
regulação costuma gerar, da parte dos 
novos provedores de origem estrangei-
ra, descontínuas associações ou aquisi-
ções estratégicas. Por último, de veloci-
dade mais reduzida de transformação, 
são as barreiras culturais. Estas suavi-
zam temporalmente o processo.

Para efeito de planejamento dos 
efeitos destes fatos sobre produtores 
domésticos pode-se, na ausência de 
outros paradigmas, pensar na re-
dução do “efeito fronteira” como 
congênere, economicamente, a uma 
queda de quotas ou tarifas de impor-
tação. A vantagem de estabelecer tal 

O efeito escala liderou o argu-
mento de defesa, do ponto de vista 
canadense, da integração comer-
cial com os Estados Unidos em 
1994 (Nafta). Admitindo-se que 
determinados setores ou firmas ca-
nadenses teriam retornos crescen-
tes de escala, a abertura de novos 
mercados nos EUA reduziria o cus-
to médio de produção e permitiria 
viabilizar novos investimentos 
de firmas que até então estariam 
operando fora da escala ótima. O 
mesmo argumento foi usado pelos 
propositores da integração da Ale-
manha Oriental com a Alemanha 
Ocidental nos anos 90. 

O que se observou posteriormen-
te, tanto no caso do Canadá quanto 
no caso da Alemanha Oriental, é que 
embora algumas firmas tenham de 
fato se beneficiado de mercados mais 
amplos, na média tal efeito não foi 
tão importante quanto se supunha 
antes da integração. Mais importan-
te, também não houve simetria de 
resultados. A origem geográfica das 
firmas foi importante. 

Num segundo momento, através 
do efeito seleção, o mercado seleciona 
ganhadores e perdedores. Para enten-
der por que o efeito seleção costuma 
acompanhar o efeito escala é necessário 

premissa é que um conjunto extenso 
de teorias e experiências internacio-
nais passa a subsidiar a análise de 
estratégia empresarial. 

Integrações produtivas decorren-
tes de quedas de barreiras, sejam ta-
rifárias ou tecnológicas, costumam 
gerar três tipos de efeitos sobre o 
conjunto de empresas de um deter-
minado setor: efeito escala, efeito se-
leção e efeito especialização. 

Educação executiva:  
como reagir à globalização? 

Rubens Penha Cysne

Professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV/EPGE)
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observar uma sutil dissociação entre a 
racionalidade individual e a coletiva. 

Uma firma agindo isoladamen-
te consegue elevar sua produção e 
aproveitar a diluição do custo médio 
de seus fatores fixos, tornando-se 
mais competitiva. Mas o conjunto 
das firmas como um todo não o con-
segue, porque o mercado, ainda que 
integrado, não aumenta para todos 
ao mesmo tempo. 

Por último, surge o efeito espe-
cialização. Algumas firmas fecham. 
Outras, em grande número, acabam 
por achar algum nicho de mercado 
protegido seja por normas domésti-
cas regulatórias, questões culturais 
ou normas sociais internacionalmen-
te peculiares. Por último, há aquelas 
que, para sobreviver, passam a se 
especializar apenas naquilo que fa-
zem de melhor, reduzindo o escopo 
de produção. Estes três tipos de si-
tuação se observaram com firmas no 
Canadá e na Alemanha Oriental nos 
episódios aqui mencionados.

Como agir perante a globaliza-
ção? Economicamente, o fator cru-
cial a determinar o efeito seleção 
será o fomento, firma a firma, de 
tecnologias que privilegiem a obten-
ção de retornos crescentes de escala. 
Apropriar-se-ão dos melhores frutos 
no processo de globalização os pro-
vedores de serviços que souberem 
aproveitar o aumento de mercado 
para reduzir seus custos médios. Cla-
ro que reprodutibilidade tecnológica 
e gerencial são elementos fundamen-
tais neste processo. 

A reprodutibilidade em grande 
escala requer acesso ao mercado de 
crédito e a insumos globalizados. As 
novas tecnologias educacionais, por 
exemplo, se diferenciam das antigas 
por terem a razão entre custos de 

desenvolvimento e custos de entrega 
muito mais altos. Isto é sinônimo de 
fortes investimentos iniciais. A rápi-
da aquisição de fatores de produção, 
crédito em particular, demanda go-
vernança corporativa e estruturas em-
presariais razoavelmente  canônicas. 

Numa situação destas, a diversi-
ficação concêntrica (em particular, o 
desenvolvimento de novos canais de 
distribuição e de produtos específicos 
para consumidores específicos) cos-
tuma predominar fortemente sobre a 
diversificação lateral (desenvolvimen-
to de novas matrizes tecnológicas). 

É importante também ficar claro 
que globalizar-se não significa alugar 
espaços ou promover eventos no ex-
terior, lecionar em inglês ou mesmo 
fazer seleções externas de discentes e 
docentes. Estes podem ser importan-
tes na sinalização aos consumidores, 
mas são apenas insumos ao proces-
so. A competência competitiva na 
globalização deve ser medida através 
dos produtos, e não dos insumos.

Três fatores passam a ser cruciais 
na medida em que a globalização 

chega com mais intensidade a uma 
indústria, a de educação executiva 
em particular: ser reconhecido como 
parte da liderança internacional em 
pesquisa nas áreas de atuação; for-
mar profissionais que sejam capazes 
de trabalhar de forma contextualiza-
da à cultura e às normas de cada país; 
e rapidez na velocidade de resposta 
ao novo ambiente globalizado. 

Como pesquisa gera externalida-
des reputacionais de grande amplitude 
e magnitude, e como educação é um 
bem cuja avaliação pelo consumidor 
requer tempo e investimento mínimos, 
será principalmente na associação da 
marca à geração de pesquisa de nível 
internacional que os provedores de 
educação continuada se diferenciarão. 

Em particular, com a internacio-
nalização cresce a assimetria de in-
formação e a demanda por ranquea-
mentos (rankings) internacionais. 
Além da qualidade na colocação de 
profissionais formados no merca-
do, pesquisa e publicação são itens 
importantes relativos à produção, e 
não a insumos. Por isto, constituem 
sempre elementos importantes para 
rankings internacionais significati-
vos na área de educação. 

A contextualização cultural de-
corre do fato de administração, ao 
contrário de matemática, física ou 
biologia, variar em função de parâ-
metros locais. 

Por último, o tempo é insumo im-
portante. Os primeiros na reação aos 
mercados passam a ser os primeiros 
na captura dos lucros potenciais de 
monopólios passageiros, desta forma 
financiando a pesquisa e estabelecen-
do um possível círculo virtuoso difícil 
de ser igualado pelos que vêm depois.  

O trem deixou a estação e está 
aumentando a velocidade.  

Globalizar-se não 

significa alugar espaços 

ou promover eventos 

no exterior, lecionar em 

inglês ou mesmo fazer 

seleções externas de 

discentes e docentes
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O PIB per capita deverá sofrer uma 
redução em torno de 8,5% no biênio 
2015/2016, o desemprego já ultra-
passou a barreira de 11% e as empre-
sas estão altamente endividadas. O 
noticiário econômico está dominado 
pelas propostas de ajuste do governo 
interino. O futuro do cenário político 
permanece instável e a capacidade de 
aprovação de reformas incerta, mas, 
dado o comportamento do nível de 
atividade, torna-se fundamental dis-
cutirmos estratégias possíveis para o 
alcance do crescimento sustentado.

Esse processo passa pelo retor-
no do protagonismo da indústria. É 
neste setor que são geradas as inova-
ções, os estímulos à melhoria da pro-
dutividade agregada e os maiores im-
pactos sobre a produção dos demais 
setores da economia (os chamados 
encadeamentos produtivos). A cor-
relação entre as taxas de crescimento 
agregado e da produção industrial é 
bastante elevada. As políticas pro-
postas devem, portanto, possibilitar 
a recuperação da indústria.

O primeiro passo consiste realmen-
te no ajuste fiscal, que deve priorizar 
a capacidade do setor público para 
investir e realizar gastos sociais e a re-
dução dos déficits primário e nominal. 
Para tal, é fundamental uma reforma 
da Previdência que altere as regras de 
aposentadoria, conforme vem sendo 
proposto, a criação de mecanismos 

O ajuste fiscal é necessário, mas 
insuficiente. É necessário porque 
contribuirá para uma redução maior 
da taxa de juros, abrindo espaço 
para diminuir o custo de financia-
mento das empresas já endivida-
das e o custo de oportunidade das 
decisões de investimento. Também 
possibilitará o aumento da pou-
pança pública (que deve financiar o 
investimento do governo), liberará 
poupança privada que hoje financia 
o déficit e melhorará a confiança na 
economia em função da interrupção 
da trajetória de crescimento da dí-
vida pública. Mas não é suficiente 
para retomar o investimento, nem 
para reduzir a taxa de juros a um 
patamar razoável.

Para que a taxa de juros básica do 
Bacen possa diminuir substancial-
mente, é importante desvinculá-la 
da remuneração dos títulos que fi-
nanciam a dívida pública e lastreiam 
as chamadas operações compromis-
sadas. Uma queda significativa da 
Selic, no atual cenário, traria dificul-
dades para a aceitação de títulos da 
dívida de médio e longo prazo por 
parte do mercado. Deve-se extinguir 
a Selic e substituir o indexador dos 
títulos da dívida ou mantê-la apenas 
remunerando os títulos públicos, en-
quanto adota-se outra taxa para as 
operações de controle monetário por 
parte do Bacen.

de financiamento da aposentadoria 
rural, como a tributação sobre lucros 
e dividendos distribuídos, e a elevação 
da alíquota de contribuição dos servi-
dores (conforme já discutido nesta co-
luna). Além disso, despesas com pes-
soal, isenções, desonerações, subsídios 
e custeio discricionário (preservando 
a área social) precisam ser reduzidas 
em termos reais. É possível, com essa 
combinação de medidas e a retomada 
do crescimento que elevará a arreca-
dação, gerar um superávit primário no 
intervalo entre 1,5 a 2% do PIB.

Como retomar o crescimento?

Nelson Marconi

Professor da Escola de Economia de São Paulo (FGV/EESP)
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Sinal incerto 
O investimento depende da recupera-
ção da demanda e do custo de opor-
tunidade do capital. Não está claro 
ainda se já atingimos um momento de 
reversão de contínua queda da deman-
da agregada. Os indicadores de produ-
ção, comércio e serviços mostram que 
ainda permanece a tendência de que-
da, bem como a taxa de desemprego 
continua ascendente, já superando os 
dois dígitos; as variações no salário 
real médio são negativas e a taxa de in-
vestimento mantém-se em queda livre. 
Portanto, terá que haver um estímulo 
que os economistas intitulam de “au-
tônomo” para a demanda se recupe-
rar. Esse estímulo poderá vir das con-
cessões de obras públicas (portanto, o 
aprimoramento das regras de conces-
são de obras em infraestrutura, que já 
vinha sendo proposto, é fundamental), 
da recuperação do investimento públi-
co – se o governo os preservar – e do 
setor externo, como aliás já vem ocor-
rendo (é o único setor a apresentar re-
sultados positivos no PIB). 

Um programa de crescimento sus-
tentado deveria incluir uma estratégia 
em relação às exportações de manufa-
turados, cujo comportamento também 
é fortemente correlacionado com a taxa 
de crescimento da produção industrial 
e, portanto, da própria economia. A 
meta desse programa poderia ser o 
crescimento da participação do Brasil 
nas exportações mundiais dessa classe 
de produtos. Este deve ser um compo-
nente de uma estratégia de crescimento 
porque as exportações de manufatura-
dos possuem maior valor adicionado; 
geram externalidades positivas através 
da difusão de conhecimento e tecnolo-
gia (cujo aprimoramento decorre da 
necessidade de adaptação aos padrões 
internacionais de produção); contri-

buem para o relaxamento das restri-
ções de balanço de pagamentos e geram 
um círculo virtuoso de crescimento que 
possibilitaria o catching up.

O quantum das exportações de 
manufaturados apresenta crescimento 
este ano (6% no acumulado em 12 me-
ses até março), que pode ser abortado 
por uma apreciação de nossa moeda 
superior à que vem ocorrendo. A ligei-
ra melhora atual nos preços das com-
modities e, no futuro, nas expectativas 
sobre nosso desempenho econômico 
podem, em um regime de câmbio ple-
namente flutuante, contribuir para 
uma nova valorização indesejável de 
nossa moeda (ainda que a elevação 
da taxa de juros nos EUA deva atu-
ar em sentido oposto). Por isso, uma 
vez que o real tenha sofrido a depre-
ciação necessária, deve-se evitar a sua 
valorização. Para tal, três medidas são 
importantes: a taxação de derivativos 
que excedam um determinado valor 
e não sejam destinados às operações 
de hedge com exportações; a criação 
de estímulos à não internalização de 
divisas e a criação de um comitê da 

política cambial, conforme já sugeri 
anteriormente e consta de artigo de 
autoria do futuro presidente do Banco 
Central (deve-se apenas também in-
cluir representantes do empresariado 
em sua composição). 

Acordos comerciais, linhas de cré-
dito específicas para investimento e 
capital de risco vinculado ao cumpri-
mento de metas de exportações, inova-
ção e geração de empregos, com taxas 
de juros declinantes, taxação reduzida 
para as exportações de maior conteú-
do tecnológico e as importações de 
insumos destinados à produção desses 
bens; estímulo à articulação, entre os 
empresários do setor, para a criação 
de redes de suporte, atendimento aos 
clientes e assistência técnica no exte-
rior, seriam medidas adicionais dessa 
estratégia de estímulo às exportações 
de manufaturados.

Por fim, uma solução para a neces-
sidade de capital de giro das empresas 
que se encontram bastante endivida-
das e com reduzido acesso ao merca-
do de crédito seria a possibilidade de 
utilização dos recursos hoje alocados 
em depósitos compulsórios sobre de-
pósitos à vista, não remunerados (em 
torno de R$ 60 bilhões, aproximada-
mente 15% do total), para a concessão 
de empréstimos por parte dos bancos, 
condicionados à prática de taxas de 
juros praticadas bastante reduzidas.

Portanto, há muito que fazer além 
do ajuste fiscal. A estratégia proposta, 
bem como outras possíveis, não é uma 
política de curto prazo; requer apoio 
da classe política e da sociedade, e 
infelizmente o cenário atual é muito 
nebuloso. Talvez tenhamos que ainda 
esperar um pouco para vivenciarmos 
um período de crescimento mais con-
sistente. Mas as possibilidades, com 
certeza, existem e são diversas. 

É na indústria que são 

geradas as inovações, os 

estímulos à melhoria da 

produtividade agregada e 

os maiores impactos sobre 

a produção dos demais 

setores da economia 



2 6  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  J u n h o 2016

MACROECONOMIA

A instabilidade cambial ainda poderá 
gerar insegurança para uma mudança 
mais determinante no planejamento 
produtivo dos fabricantes”, afirma.

Sinais concretos
A pesquisadora do IBRE Lia Valls 
corrobora o diagnóstico, mas aponta 
alguns setores “que já sinalizam um 
movimento mais concreto, como o 
têxtil e de vestuário e o de autopeças, 
este último devido em boa parte a uma 
programação de investimento elevada 
que a indústria automobilística já ti-
nha prevista”, diz. Levantamento do 
Sindicato Nacional da Indústria de 
Componentes para Veículos Auto-
motores (Sindipeças) com dados do 
MDIC aponta que no primeiro qua-
drimestre do ano o déficit comercial 
do setor foi 41% menor do que no 
mesmo período de 2015, somando 
um saldo negativo de US$ 1,42 bilhão. 
Enquanto as exportações recuaram 
16,2%, o percentual de importações 
retraiu 28,4%. No caso do setor de 
vestuário, a estimativa da Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil e de Con-

Primeiros sinais

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Participação das importações no consumo aparente declina, 
mas é cedo para se identificar um processo de substituição 
consistente em favor da indústria nacional

de 25,2%. O Boletim aponta que o 
crescimento da presença dos importa-
dos no mercado doméstico passou a se 
acentuar a partir de 2010. Antes desse 
período, essa fatia girava entre 14% a 
16%, com exceção de dois momentos 
pontuais, em 2002/2003 (período de 
forte desvalorização cambial atribuí-
da à eleição presidencial de Lula) e 
2008/09 (crise financeira internacio-
nal), em que esse percentual alcançou, 
respectivamente, 18% e 22%.

Quando avaliada por quantidade 
importada, essa tendência se repete, 
ainda que com ligeira recuperação das 
importações em fevereiro e março deste 
ano. Mesmo assim, Claudio Conside-
ra, pesquisador da Economia Aplicada 
da FGV/IBRE, alerta que ainda é cedo 
para relacionar esse resultado a um 
processo consistente de substituição de 
fornecedores externos por domésticos. 
Ele ressalta que o curto período, aliado 
ao atual momento recessivo e à persis-
tência de uma volatilidade cambial, 
ainda que em outro patamar, compro-
metem um diagnóstico mais preciso. 
“É um movimento recente, e é preci-
so avaliar detalhadamente, por setor. 

Um dos poucos sinais de alívio que a 
indústria de transformação brasileira 
tem registrado a partir do segundo 
semestre de 2015 vem da desvaloriza-
ção do real frente ao dólar, que aju-
dou a impulsionar a competitividade 
do segmento exportador e sobretudo 
a queda das importações. Dados do 
Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços (MDIC) apontam 
que de janeiro a abril deste ano a cor-
rente de comércio brasileira retraiu 
18,4% em relação a igual período de 
2015, com uma redução de 3,5% das 
exportações, para uma queda bem 
maior das importações, de 32,2%.

Observado pela participação das 
importações no consumo aparente 
– que é calculado pela soma da im-
portação e da produção doméstica, 
descontadas as exportações –, o re-
sultado também se mostra favorável 
para a indústria brasileira. De acordo 
a levantamento publicado no Boletim 
Macro IBRE de maio, abrangendo o 
período de 2001 ao primeiro trimestre 
de 2016, a fatia das importações no 
consumo aparente medida em valor, 
que tinha atingido seu ápice em julho 
de 2015, com 27% do total, caiu para 
24% em março deste ano – ligeiramen-
te menor que em igual mês de 2015, 



J u n h o 2016  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  2 7 

CONJUNTURA MACROECONOMIA

Fontes: IBGE, Contas Nacionais e MDIC. Elaboração: IBRE/FGV.

Fontes: IBGE, Contas Nacionais e MDIC. Elaboração: IBRE/FGV.

dados das Contas Nacionais do IBGE e 
do MDIC, também aponta uma maior 
redução da participação das importa-
ções na oferta doméstica de têxteis e 
confecções – incluídos na mesma ca-
tegoria de couro e calçados – quando 
comparada às de móveis, alimentos e 
bebidas e automóveis e peças. Na so-
matória dos bens de consumo – que 
representam cerca de 16% do total das 
importações da indústria –, o Boletim 
aponta uma queda das importações de 
15,6% do total do consumo aparente 
em julho para 12% em março deste 
ano. Na rubrica bens intermediários, 
que representa 66% das importações, 
a variação saiu de um ápice de 30% 
em novembro de 2015 para 26,1% 
em março. Já os bens de capital tive-
ram um percentual de importados de 
39,6% em março, contra um pico de 
43,8% em julho de 2015.

Considera reforça que apenas uma 
análise mais aprofundada poderá 
apontar em que medida o resultado 
observado até agora representa um 
giro positivo para a indústria. “Se 
estamos falando de bens finais, prin-
cipalmente os de baixa qualidade, 
o resultado é bom. Quando se tra-
ta de bens de capital, entretanto, os 
itens mais modernos costumam vir 
do exterior, e uma redução de suas 
compras pode indicar menos investi-
mento da indústria em itens que apri-
moram sua produtividade”, afirma, 
ressaltando que o mesmo raciocínio 
deve ser tomado para se analisar o 
segmento de bens intermediários. “Se 
estamos falando, por exemplo, do 
setor farmacêutico, insumos impor-
tados podem implicar uma produção 
nacional de produtos de mais alta tec-
nologia, de ponta. Reduzir a impor-
tação desse produto, portanto, não é 
um bom sinal”, exemplifica. 

Participação das importações na oferta doméstica:  
bens intermediários – principais grupos de produtos 

(diferença contra igual mês do ano anterior em pontos percentuais)

Participação das importações na oferta doméstica:  
bens de consumo – principais grupos de produtos 

(diferença contra igual mês do ano anterior em pontos percentuais)

rior. Em 2015, o saldo da balança do 
setor têxtil e de confecções no Brasil 
foi negativo em US$ 4,75 bilhões.

O levantamento publicado no Bole-
tim Macro IBRE, para o qual se usaram 

fecção (Abit) divulgada em fevereiro é 
de que este ano seja possível reduzir 
as importações em aproximadamente  
200 milhões de peças, para 800 mi-
lhões de unidades compradas no exte-
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A administração pública, tradicio-
nalmente, fornece bens e serviços 
públicos, como defesa, segurança, 
educação, saúde. Em princípio, pode-
ria conceder empréstimos e financia-
mentos como uma função marginal e 
complementar ao sistema bancário. 
Isso é comum em muitos governos 
mundo afora, e em alguns casos che-
garam a constituir e controlar insti-
tuições financeiras, por vezes, como 
os bancos de desenvolvimento. 

O Brasil não foge à regra. Há déca-
das o governo arrecadou alguns tribu-
tos para aplicar parcial ou totalmente, 
na concessão de créditos, quase sem-
pre através de bancos federais – é o 
caso clássico do FGTS, via Caixa Eco-
nômica (ainda que este seja uma pou-
pança individual), do PIS/Pasep e FAT, 
via BNDES, e dos Fundos Regionais 
do IR/IPI, via BNB, Basa e BB, entre 
outros. Com recursos orçamentários 
clássicos, também o Tesouro Nacio-
nal sempre emprestou ou concedeu 
garantias para produtores rurais, para 
exportadores, para estudantes, e tam-
bém para governos estaduais e muni-
cipais, quando não para governos de 
países estrangeiros. Essa rotina sofreu 
uma mudança drástica, em rito e em 
escala, com a crise financeira global 

Sem precedente em outros países 
capitalistas, o governo brasileiro pas-
sou a deter um conjunto de créditos 
tão variados e, sobretudo, volumosos, 
que bem lhe caberia à qualificação de 
Banco Tesouro Nacional – BTN. O 
total de empréstimos e financiamentos 
que já concedeu chegou a R$ 1.682,7 
bilhões ou 28,5% do PIB, ao final de 
2015, segundo contabilizado no Ba-
lanço da União.1 Essa dimensão fica 
ainda maior relativamente à carteira 
de crédito ativa dos bancos brasileiros, 
conforme reportado pelo Banco Cen-
tral para mesma data:2 R$ 705,3 bi-
lhões no Banco do Brasil; R$ 673,7 
bilhões na Caixa Econômica e  
R$ 391,7 bilhões no BNDES. Ou, ain-
da, R$ 1.350,3 bilhões no agregado de 
instituições privadas nacionais. Em to-
dos os casos, parcela da carteira deles 
provém indiretamente do Tesouro, 
que individualmente certamente seria 
o maior banco em operação no país, 
com a vantagem de não precisar seguir 
normas de supervisão e prudência. 
Aliás, esse quadro não se altera mes-
mo que fossem excluídos os R$ 586,6 
bilhões (35% do total) em créditos da 
União contra estados e municípios, de 
diferentes operações de rolagem: ain-
da restaria um crédito global superior 

do final da década passada. Isso mo-
tivou o Tesouro Nacional a contratar 
empréstimos com seus bancos, agora 
extraordinários e inovando na fonte 
de recursos, que passou a ser a emis-
são e entrega direta de títulos – aliás, 
pretexto para não incluir no orçamen-
to federal, ao contrário do válido para 
todas as outras transações. 

Menos banco do Tesouro e mais  
do desenvolvimento  

José Roberto Afonso

Pesquisador da FGV/IBRE e professor de mestrado do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP)
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a R$ 1 trilhão ou 18,6% do PIB, equi-
valente a mais de 41% da dívida mo-
biliária em mercado.   

Uma linha excepcional desses cré-
ditos governamentais surgiu com a 
crise do final da década passada e 
como aporte para bancos estatais, 
notadamente o BNDES. Ele foi usa-
do para reproduzir política fiscal e 
monetária de muitas das economias 
avançadas, nas quais não só bancos 
centrais reduziram juros e irrigaram 
de liquidez o sistema financeiro, 
como também governos diretamente 
deram socorro a bancos e segurado-
ras, como até adquiriram posições 
acionárias em empresas produtivas 
diante do risco de falência. 

O discurso político da marolinha 
ocultou a política financeira, que pode 
até ser considerada muito bem-suce-
dida para superar crise daquela gra-
vidade. Ao contrário de sua história e 
expertise, os papéis foram invertidos 
e o BNDES é que foi reduzido a um 
mero agente financeiro do Tesouro 
Nacional, que, junto com os recursos, 

também definiu a forma de aplicação 
– taxas de juros, prazos, setores bene-
ficiados, e até mesmo os mutuários e 
o valor para cada um (no caso de em-
presas estatais e governos). Até mes-
mo antes de expandir fortemente os 
empréstimos subsidiados, o BNDES3 
operou intensamente como agente do 
BTN: promoveu uma intensa rees-

truturação empresarial na economia 
brasileira (inclusive para atender a in-
teresses do próprio setor bancário pri-
vado); emprestou até além do limite 
de Basiléia para empresas estatais sem 
acesso a crédito; irrigou de funding 
igualmente barato e longo ao resto do 
sistema bancário, público e privado; 
financiou governos regionais, como se 
fossem transferências voluntárias, com 
atos federais fixando o montante de 
cada um, além de conceder garantias e 
flexibilizar restrições. E isso tudo sem 
contar a mágica máquina movida pelo 
Tesouro para transformar emprésti-
mo em receita primária, seja de divi-
dendos e também de tributos (IRPJ, 
CSLL, Cofins, PIS), seja pela compra 
de ativos financeiros (Petrobras, Ele-
trobras, Itaipu). 

Foram tantas as atribuições que o 
BTN imputou ao BNDES, que a sua 
função precípua, de banco de desen-
volvimento, talvez tenha até ficado 
para segundo plano. Se no sítio da 
STN não se encontra discriminado 
cada um dos empréstimos que já 

Evolução dos créditos do BNDES – em % do PIB
Total de crédito e repasses interfinanceiros

Fonte: BNDES.
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concedeu, o BNDES aparta e deta-
lha tudo que recebeu e aplicou como 
agente especial do BTN,4 além de ser 
o único banco que passou a publi-
car quanto emprestou por mutuário 
identificado, mesmo através de seus 
agentes financeiros5 (fora o que mais 
se pode conhecer através da Lei de 
Acesso a Informações). 

Como mitos e falácias têm cercado 
o BTN, o imaginário é que todo re-
curso virou empréstimo, direto do 
BNDES para empresas. Ao final de 
março último, o BNDES devia  
R$ 518 bilhões ao Tesouro. Até en-
tão, o programa altamente subsidia-
do (com taxas prefixadas e equaliza-
ção a cargo do Tesouro, que foi 
“pedalado” no passado), o de Susten-
tação do Investimento (PSI), desem-
bolsou R$ 359 bilhões. Tão somente 
9% foram operações diretas do BN-
DES e impressionantes 91% por seus 
agentes financeiros, inclusive priva-
dos (ver gráfico a seguir). Dois terços 
dos desembolsos foram para grandes 
e médias empresas – do que se infere 

que a maioria contratou junto à rede 
bancária. O maior programa indivi-
dual foi o de compra de caminhões e 
ônibus, 35% do total, enquanto ex-
portação de bens de capital levou 
10% e inovação menos de 1%. A 
taxa média para o cliente final do PSI 
foi de 5,2%. Se não há a menor dúvi-
da sobre o subsídio, ainda há muito 

por se avaliar sobre os retornos, in-
clusive sobre os privados.

Uma operação desmonte do BTN 
é mais do que explicada diante da 
premência em reequilibrar as contas 
públicas, mas ela não deveria ser rea-
lizada à custa de sacrificar o banco de 
desenvolvimento. É preciso cautela 
e competência redobrada para tocar 
esse processo enquanto a economia 
está mergulhada em depressão e há 
um razoável consenso de que a re-
tomada dependerá da expansão das 
exportações, sobretudo de produtos 
industriais, e dos investimentos, so-
bretudo em infraestrutura, inclusive 
por meio da desestatização, sendo es-
tas áreas de tradicional expertise do  
BNDES. É inexorável uma reestrutu-
ração financeira e patrimonial, desde o 
setor público até o privado, e o BNDES 
pode ser, no mínimo, um estrategista 
privilegiado da cena. Já a retomada 
do crescimento não escapa de deses-
tatização e aumento de produtividade, 
tarefas em que o banco tem larga e an-
tiga expertise. Ele será mais chamado 
a pensar e compartilhar ações e fontes 
do que a financiar sozinho. 

Enfim, será um tremendo e comple-
xo desafio para o BNDES, seja para 
apartar e desembarcar das funções de 
agente do Tesouro, quanto para reva-
lorizar e revisitar as suas funções de 
banco de desenvolvimento. 

1Último balanço da União em: http://bit.
ly/25yfijQ.

2Banco de dados do BCB disponível em: http://
bit.ly/25ygvrn.

3Sobre ação do BNDES diante da crise, ver longa 
entrevista de Luciano Coutinho em: http://bit.
ly/w524fi. 

4Ver periódicos e detalhados relatórios na pági-
na: http://bit.ly/1zpyhbd. 

5Ver página do BNDES Transparente em: http://
bit.ly/1TV0HYi .
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Desde que chegou ao país, há 
oito anos, o CEO da SUEZ na 
América Latina, Gabriel To�ani, 
vem se aprofundando no estudo 
da situação do saneamento 
básico brasileiro. Hoje ele 
tem certeza de que a melhor 
alternativa para aumentar o 
atendimento da população 
em água potável e tratamento 
de esgotos é a parceria entre 
o poder público e a iniciativa 
privada. Nesta entrevista, Gabriel 
To�ani apresenta os planos de 
um dos maiores grupos voltados 
para serviços ambientais do 
mundo para o Brasil.

O senhor considera a situação 
do saneamento básico no Brasil 
muito crítica?
Gabriel To�ani - Acompanhamos 
a evolução do saneamento básico 
brasileiro há 50 anos, quando 
instalamos a primeira Estação de 
Tratamento de Água em Brasília, 
logo depois da inauguração da nova 
Capital Federal. Houve um grande 
avanço, mas insu�ciente para 
responder ao crescimento urbano 
registrado nas últimas décadas. 
Ainda hoje o país tem mais de 35 
milhões de brasileiros sem acesso 
aos serviços de água tratada. 
Metade da população não tem seus 
esgotos coletados e apenas 40% dos 
e�uentes são tratados. Com esses 
dados na mão, podemos concluir 

que a universalização dos serviços 
de água e esgoto está longe.

Como esse quadro pode mudar 
mais rapidamente?
GT - O Brasil tem uma boa 
legislação para o setor desde 
2007, com a de�nição do novo 
marco regulatório. E tem por meta 
universalizar o acesso da população 
a esses serviços. Mas o poder 
público não pode arcar sozinho 
com os investimentos necessários, 
por isso vemos a parceria público 
privada como uma boa alterativa 
para levar saneamento básico a 
população.

O que a SUEZ tem a oferecer ao 
Brasil?
GT - Como prestador de serviços 
ambientais em 70 países dos cinco 
continentes, o grupo SUEZ trata 
hoje a água que 92 milhões de 
pessoas bebem, trata os esgotos 
de 65 milhões e coleta os residuos 
de quase 50 milhões de habitantes. 
Dispomos das tecnologias mais 
avançadas para oferecer soluções 
para problemas de saneamento na 
esfera pública e industrial. Mais de 
80 mil pro�ssionais trabalham hoje 
na SUEZ preocupados em proteger 
os recursos naturais e regenerá-los, 
ampliando a sua duração. Assim, 
transformamos esgotos em água 
para diversos usos (na indústria 

e na agricultura). Usamos o lodo 
gerado pelo tratamento de esgoto 
para produzir a energia que 
consumimos em nossas estações 
de tratamento. Fazemos a gestão 
de perdas de água para nossos 
clientes.

Como o país enfrenta o 
problema de perda de água?
GT - Mal. Hoje 40% da água tratada 
pelos operadores é desperdiçada. 
Entendemos a gravidade desse 
problema, tanto que estamos 
oferecendo um serviço de gestão 
de perdas em que o cliente só paga 
quando ver o resultado. Acabamos 
de assinar um contrato com o 
município de Olinda nesse sentido. 
Estudamos a situação da rede de 
abastecimento, detectamos os 
problemas, resolvemos e medimos 
os resultados. A nossa performance 
é o que determina nosso ganho.

Como lidar com as populações 
pobres que não têm acesso 
à água potável nas regiões 
metropolitanas?
GT - As pessoas não podem 
ser privadas do acesso a esse 
serviço essencial. Uma de nossas 
expertises é travar o diálogo com 
essas comunidades vulneráveis 
para construir uma saída para ligá-
las à rede de abastecimento dentro 
das condições que elas podem 
arcar. A Sabesp é uma de nossas 
clientes nesse serviço.

Quais são os planos da SUEZ no 
Brasil?
GT - A SUEZ tem uma atuação 
robusta no contexto da economia 
brasileira e global. Temos a 
convicção de que podemos 
contribuir para a universalização 
e na melhoria da qualidade dos 
serviços de água e esgoto no Brasil.

“Podemos 
ajudar o Brasil a 

diminuir o dé�cit 
no saneamento 

básico”

INFORME PUBLICITÁRIO



      Dessa maneira, a SUEZ transfere 
para os clientes municipais sua 
competência na gestão dos serviços 
públicos de água, possibilitando 
combinar a qualidade de serviço 
com o desempenho ambiental, 
promovendo o direito à informação 
da sociedade, e protegendo os 
recursos hídricos.

Competência da SUEZ à 
disposição dos municípios

     O Brasil não vai acabar com seu 
expressivo dé�cit nos serviços de 
água e esgoto se não juntar esforços 
de várias naturezas. É necessário 
muito dinheiro para que toda a 
população tenha acesso a água de 
qualidade na torneira todos dos dias, 
coleta e tratamento dos esgotos que 
produz.
    Por isso é cada vez mais importante 
encontrar novos modelos de negócio 
que viabilizem a implementação 
e melhoria dos serviços de 
saneamento básico. As Parcerias 
Público-Privadas (PPP) apresentam-
se como um modelo inovador que 
facilita o desenvolvimento urbano, 
permitindo ao poder público 
melhorar a infraestrutura das cidades 
com tecnologias avançadas e 
soluções inovadoras desenvolvidas 
por empresas privadas. Além da sua 
expertise, a iniciativa privada tem 
capacidade de buscar o investimento 
que o poder público não tem devido 
a limitações legais. 

Populações pobres têm acesso a água de qualidade
       Desde 1990, a SUEZ conectou 12,8 milhões de pessoas na rede de água potável e 6,6 milhões na rede de esgoto em 
vários países em desenvolvimento. Sempre implementando soluções de acordo com as necessidades locais, o Grupo 
trabalha na expansão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em regiões que, muitas vezes, 
não têm acesso a esses serviços.
      Em 2006, na capital da Argélia, apenas 8% da população tinha acesso a água potável. Graças à parceria �rmada en-
tre a SUEZ e a Companhia de Água e Saneamento da Argélia, hoje 100% da população pode contar com esse recurso 
constantemente. Desde 2006, foram implantados 300 quilômetros de rede, trocados 220 quilômetros de tubulações, 
substituídas 50 mil ligações de água e reparados 130 mil vazamentos. O contrato incluiu também a transferência de 
tecnologias da SUEZ para a companhia e o treinamento de suas equipes.
       Recentemente, foi a vez da cidade de Mumbai, na Índia, a recorrer 
a SUEZ para fornecer água potável com regularidade para seus 12,5 mi-
lhões de habitantes, incluindo as favelas. Com um escopo inédito no país, 
o programa é o maior contrato no País para aprimoramento do sistema 
de abastecimento de água e exigiu que a SUEZ alocasse 300 pro�ssionais, 
9 especialistas nacionais e 7 internacionais para trabalhar em tempo inte-
gral. O projeto também inclui a transferência de tecnologia para a compa-
nhia local.

    Diante desse quadro, a SUEZ 
desenvolveu a SOLUTIONSM, um novo 
tipo de parceria público-privada 
para atuar especialmente na área do 
saneamento básico. A SOLUTIONSM 
reúne as competências operacionais 
e inovações da empresa na gestão 
de recursos com a capacidade de 
investimento a longo prazo, o que 
ajuda a aliviar a pressão sobre os 
orçamentos municipais. 

o desafio

a parceria

os resultados

Foto: divulgação SUEZ



hoje, podemos otimizar 
a performance de suas redes 
de água localizando vazamentos 
em tempo real. 

Uma líder global em gestão sustentável de recursos naturais na era da economia circular, a SUEZ oferece, no Brasil, 
serviços especiais para ajudar o país a enfrentar um de seus desafios mais urgentes: otimizar o gerenciamento 
hídrico em tempos de crescimento demográfico urbano e envelhecimento de sua infraestrutura de redes... Enquanto 
hoje, no Brasil, 37% da água potável que circula nos sistemas de água é perdida, a SUEZ desenvolveu tecnologias 
à base de sensores que permitem o monitoramento constante das redes de água em tempo real. Então, softwares 
centralizam e analisam os dados coletados, tornando-os em um poderoso influenciador na tomada de decisão  
para assegurar a antecipação e gestão eficiente em possíveis acontecimentos. 
Para saber mais sobre a SUEZ e a gestão de redes, visite: suezbrasil.com.br

Apresentando uma gama de ferramentas inovadoras e modulares que fornecem às operadoras de 
água uma visão global do desempenho de suas redes de água potável (vazão, pressão e qualidade). 
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SANEAMENTO

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Como reverter a baixa eficiência do 
investimento em água e esgoto que atrasa 
e encarece o desenvolvimento do país

Sem 
desperdício

O atraso já era sabido. Mas, nos últimos anos, o alto 

preço cobrado pelo déficit de saneamento no Brasil 

tornou-o mais evidente. Em 2015, a crise hídrica 

na Região Sudeste deixou patente o alto nível de 

desperdício na rede de distribuição de água – de 

cerca de 37% –, bem como o baixo desenvolvimento 

da cultura de reúso. O surto do vírus da zika alertou 

o país para as fontes de disseminação do mosquito 

Aedes aegypti: problemas de falta e intermitência 

de fornecimento de água, que estimulam o 

armazenamento irregular, bem como de coleta de 

resíduos. Crises que não puderam ser amenizadas e 

nos colocam em posição desfavorável mesmo quando 

comparados a outras economias da América Latina. 

Na região, o país ocupa o nono lugar em atendimento 

urbano de água e o 12o em esgoto, segundo ranking 

do Instituto Trata Brasil com 16 países. Pese sua 

extensão territorial ser a maior, a lenta expansão das 

redes e a baixa qualidade na prestação dos serviços 

se mostram incompatíveis com o nível de renda 

alcançado pelo Brasil. 
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Desde 2007, com o lançamento 
do Plano de Aceleração do Cresci-
mento (PAC), o saneamento rece-
beu uma injeção significativa de 
investimentos, dobrando o mon-
tante dedicado a projetos de água e 
esgoto verificado no período ante-
rior. Nesses nove anos, entretanto, 
esse esforço financeiro demonstrou 
não ser o bastante, como também 
ser pouco efetivo. Entre 2007 e 
2014, o investimento médio anual 
no setor foi de R$ 8,2 bilhões. Para 
universalizar os serviços em 2033, 
entretanto, será preciso elevar essa 
média para R$ 15,2 bilhões anuais. 
“Com o atual ritmo de investimen-
to, só se atingirá a universalização 
do saneamento em 2052, ou seja, 
um hiato de 19 anos em relação à 
meta do Plano Nacional de Sanea-
mento Básico”, diz Marcela Altail, 
do Grupo de Economia da Infraes-
trutura e Soluções Ambientais da 
FGV. E os resultados não cresceram 
em ritmo compatível. “Nesse perío-
do, a proporção da população com 
água encanada cresceu dois pontos 

percentuais, e a com rede coletora 
de esgoto, oito pontos”, salienta 
Raquel de Freitas, do Centro de Es-
tudos em Regulação e Infraestrutu-
ra (CERI), da FGV. Segundo o Ins-
tituto Trata, até o início do ano, de 
337 obras de água e esgoto do PAC 
em cidades brasileiras com mais de 
500 mil habitantes, 124 estavam 
paralisadas ou atrasadas.  

Problema generalizado
A baixa eficiência na alocação de 
recursos para investimentos no 
Brasil é um mal conhecido pelo se-
tor infraestrutura como um todo. 
No livro Infraestrutura: perspecti-
vas do Brasil e da China, da FGV/
IBRE, os pesquisadores Armando 
Castelar e Julia Cavalcante, apon-
tam que, mesmo com as transfor-
mações observadas na década de 
1990, nas quais se inclui o estímu-
lo a privatizações, a taxa média 
de investimentos em infraestrutu-
ra como percentual do PIB a par-
tir dessa década ficou abaixo até 
da registrada na década de 1980 
– marcada pela crise da dívida ex-
terna, que afetou o investimento 
público –, de 3,6%, chegando a 
2,4% entre 2011 e 2013, devido 
a “gargalos institucionais e outros 
entraves de origem diversa”. Para 
especialistas do setor, não é trivial 
que uma das primeiras medidas 
do presidente interino Michel Te-
mer tenha sido instituir, através de 
medida provisória, o Programa de 
Parcerias de Investimentos (PPI), 
também conhecido como Crescer, 
para estimular a entrada da inicia-
tiva privada no setor. 

Na área de saneamento, vários 
estudos reforçam esse diagnósti-
co. Como o levantamento recente 
de Raquel de Freitas e Irene Alta-
fin, ambas pesquisadoras da FGV/
CERI, sobre a efetividade de in-
vestimentos em infraestrutura de 
sanea mento (ver pág. 50).  O tra-
balho partiu de uma base de da-
dos cedida pela Caixa Econômica 
(CEF) – que é repassadora de re-
cursos da União a fundo perdido 
e principal agente financeiro do 
FGTS – com informações corres-

Na América Latina, o 

Brasil ocupa o nono lugar 

em atendimento urbano 

de água e o 12o em esgoto, 

segundo ranking do 

Instituto Trata Brasil  

com 16 países

Regressão linear PIB per capita x atendimento total  
de esgoto

Fontes: Cepal (2015), SNIS (2014) e Banco Mundial. Elaboração: GO Associados. Dados da Cepal apontam percentual de 
atendimento maior que os SNIS. 
*PIB per capita de 2012. **No caso da Argentina o estudo trazia apenas valores de atendimento urbano de esgoto.
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pondentes a operações de investi-
mentos e empréstimos nas moda-
lidades água e esgoto desde 1988. 
O trabalho aponta que, do total de 
R$ 39,2 bilhões movimentados de 
1988 a março de 2016, 73% foram 
contratados a partir de 2007, ano 
de criação do PAC, corresponden-
do a 851 contratos, de 2.169 toma-
dos no total do período analisado. 

Desse montante – R$ 28,6 bi-
lhões –, entretanto, apenas 14% 
correspondem a obras concluídas, 
e 24% se referem a contratos que 
cumprem o cronograma estabe-
lecido. “O resultado é que 61% 
dos investimentos, que envolvem  
R$ 17,5 bilhões, são contratos con-
siderados em situação inadequa-
da”, diz Raquel. De 2007 a 2015, as 
pesquisadoras também verificaram 
que a curva de maturação das obras 
aumenta conforme o investimento 
comprometido. Não há registro de 
obras finalizadas em menos de três 
anos de contrato assinado – quan-
do, apontam as pesquisadoras, o 
prazo médio de execução de obras 
de médio porte é de 24 meses –, e 
nenhum empreendimento acima de 
R$ 545 milhões foi finalizado. 

Irene afirma que o estudo ainda 
está em andamento, e por isso não 
há indicações sobre quais etapas 
do processo de contratação levam 
mais tempo e quitam eficiência aos 
projetos. “Mas, por entrevistas 
que realizamos com atores do se-
tor, já é possível identificar alguns 
fatores-chave, como a falta de pro-
jetos bem elaborados, que é pon-
to unânime, pois implica aumento 
de custos, e a falta de capacidade 
das próprias instituições em levar o 
processo, com contratos pendentes 
por muito tempo pela falta de pes-

Contratos de financiamento – acompanhamento  
de obras da CEF

N° de contratos de água e esgoto

1238

48393
402

22

32

34

136

CESB

Privado

Estado

Prefeitura

Não definido

Empresas públicas

Autarquia

Investimento e empréstimo (R$ bilhões)

18,7

7,1 6,5
5,3

1,0 0,5 0,1

14,6

5,6 4,9
4,1

0,7 0,4
0,1

CESB Privado Estado Prefeitura Não definido Empresas
públicas

Autarquia

 Investimento  Empréstimo

Fonte: FGV/CERI.

Total de contratos de 
financiamento 

2.169

Total de 
investimento 

R$ 39,2 bilhões

Total investido a  
partir de 2007

R$ 28,6 bilhões
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soal capacitado para avaliar e dar 
o parecer”, cita.  

Na mesa-redonda “Saneamento: 
investimento social de alto impac-
to”, promovida pela revista Con-
juntura Econômica, do Instituto 
Brasileiro de Economia (FGV/IBRE) 
no início de maio, Carlos André 
Lins Rodrigues, gerente nacional 
do setor de crédito para infraestru-
tura da Caixa Econômica Federal 
(CEF), destacou a desconexão en-
tre a rápida entrada de recursos e 
o ritmo de rearticulação do setor 
para retomar obras. “Ninguém ti-
nha muito projeto para esse boom 
de dinheiro. Quem tinha algum 
engavetado, era desatualizado, de-
mandava revisão, e isso impactou a 
execução do PAC”, afirma. “Ainda 
hoje pagamos o preço da desmo-
bilização das décadas anteriores”, 
corrobora Edison Carlos, presiden-
te-executivo do Trata Brasil. Como 
Irene, ele também ressalta a falta de 
capacidade técnica no âmbito mu-
nicipal para cuidar dos projetos. 

“Questionário que enviamos a to-
madores de recursos do PAC apon-
ta que, além de problemas com 
licenciamento ambiental, o fator 
mais apontado é a falta de capaci-
tação no município para colaborar 
com o sistema, o que torna a dis-
ponibilidade de recursos favorável, 
mas pouco aproveitável”, diz.

Para Irene, uma das falhas do 
modelo hoje vigente é de a instân-
cia federal não estar comprometida 
com o fortalecimento da gestão. 
“Não adianta viabilizar recursos e 
estipular metas sem trazer para si 
a responsabilidade de também fo-
mentar a mudança nesse quesito, 
que vai da modernização de cadas-
tros à definição de indicadores de 
eficiência técnica e operacional”, 
exemplifica. Em carta redigida ao 
novo ministro das Cidades, Bruno 
Araújo, o Instituto Trata defende 
que, sem apoio técnico do governo 
federal, não se conseguirá avançar 
nas metas de saneamento princi-
palmente em municípios menores. 
“Obras de água e esgoto têm que 
obedecer a um planejamento sani-
tário que vislumbre o futuro dessas 
cidades, e é preciso acompanhamen-
to para isso”, diz Carlos. Para ele, a 
saída seria apoiar a regionalização 
da solução, através de comitês de 
bacias e consórcios, que já contam 
com esse tipo de organização inte-

No atual ritmo de 

investimento, só se atingirá 

a universalização do 

saneamento em 2052, um 

hiato de 19 anos em relação 

à meta do Plano Nacional 

de Saneamento Básico

Obras não concluídas – em situação inadequada (mar/16)
Perfil das obras não concluídas  

Fonte: FGV/CERI.
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12%

10%
1%

8%

44%

Atrasada

Não iniciada

Obra física concluída

Obra iniciada sem medição

Obra não executada

Paralisada

44% dos contratos estão 
paralisados.

10% das obras foram 
concluídas, mas ainda 
apresentam alguma 
pendência contratual. Ou 
seja, não estão disponíveis 
para atender à população.
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grada. “Alguns foram politizados, 
perderam capacidade técnica, mas 
é preciso estimular sua reconstru-
ção para que a decisão seja tomada 
aí”, afirma, lembrando que solução 
gera escala e reduz custos, como 
de compras de equipamento, e ra-
cionaliza a demanda por análise de 
projetos. “Também defendemos 
que o governo federal seja indutor 
nas grandes companhias estaduais, 
que operam na maior parte dos mu-
nicípios, para que melhorem a ca-
pacitação técnica.” 

Em documento apresentado em 
janeiro deste ano, a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) tam-
bém defende que um sistema base-
ado na oferta de recursos é pouco 
efetivo no cenário brasileiro, apon-
tando a necessidade de se construir 
políticas setoriais que “considerem 
a falta de projetos como sintoma 
e não causa dos problemas do se-
tor de saneamento”. “O prazo 
de entrega dos planos municipais 
de saneamento já foi prorroga-
do três vezes, o que mostra que a 
simples exigência não é suficiente 
para atingir o objetivo”, diz Ilana 
Ferreira, analista de Políticas e In-
dústria da CNI. Entre as recomen-
dações da CNI estão a criação de 
uma estrutura de suporte jurídico 
para os quadros técnicos de órgãos 
públicos e a construção de um ban-
co de projetos com coordenação de 
uma Secretaria de Planejamento e 
Projetos de Saneamento vinculada 
ao Ministério das Cidades. Já para 
Marcela Altail, da FGV, o apoio 
ao aumento da capacidade técnica 
também pode vir com auxílio da 
iniciativa privada, com a criação 
de instrumentos como um Fundo 
de Investimento em Participações 

(FIP) para o saneamento, “permi-
tindo ao investidor/financiador 
atuar na gestão das empresas e am-
pliar sua capacidade operacional”. 

Mais financiamento
Gesner Oliveira, sócio da consul-
toria GO Associados, professor 
do Departamento de Planejamen-

to e Análise Econômica Aplicados 
à Administração da FGV/EAESP, 
defende que o estímulo ao setor 
também passa por desburocratizar 
soluções. Entre elas, as relativas 
à ampliação de alternativas de fi-
nanciamento para quebrar a alta 
concentração de beneficiários que 
hoje caracteriza o sistema. Segun-
do Johnny Ferreira, secretário na-

Saneamento – investimentos em 2014
Em R$ bilhões

Investimento por ano
Em R$ bilhões 

1,7

7,8

1,5

Empresas e
autarquias estaduais

Governo federal

Empresas privadas

3,7

6,8

8,1 8,3
7,6

9,3

10,8 11,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fonte: CNI.
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cional substituto de Saneamento 
Ambiental do Ministério das Ci-
dades, das 26 empresas estaduais 
de saneamento, responsáveis pela 
operação em 80% dos municípios, 
que concentram 75% da popula-
ção do país, nos últimos dez anos, 
somente 13 conseguiram acessar 
recursos do BNDES ou do FGTS. 
“Apenas três empresas respondem 
por todo o crédito disponibiliza-
do”, acrescenta. Para Oliveira, 
uma forma de facilitar o acesso ao 
financiamento é desonerar o inves-
timento. “Dessa forma, o dinheiro 
não precisa ir até Brasília para vol-
tar”, afirma. Ele cita o Projeto de 
Lei do Senado 95/2015 que cria o 
Regime Especial de Incentivos para 
o Desenvolvimento do Saneamento 
Básico (Reisb), que visa à conces-
são de incentivos fiscais conceden-
do créditos relativos à contribuição 
ao PIS/Pasep e à Cofins, incidentes 
no investimento de projetos de sa-
neamento aprovados pelo Ministé-
rio das Cidades. 

Oliveira também defende mais 
empenho do governo federal em ser 
um “guardião da boa regulação”, 
aplicando-se na garantia de inde-
pendência e qualidade da atuação 
das agências reguladoras do setor. 
No documento “Burocracia e entra-
ves ao setor de saneamento”, a CNI 
aponta a excessiva pulverização dos 

órgãos reguladores de saneamento 
básico no país, abrindo margem à 
redução de potencial técnico e de 
efetividade, e defende a delegação 
da atividade a consórcios ou insti-
tuições estaduais. Segundo a Asso-
ciação Brasileira de Agências de Re-
gulação (Abar), o país conta com 49 
agências para o setor, sendo 26 esta-
duais, 20 municipais e três consór-
cios de municípios. “Em muitos mu-
nicípios, elas acabam atuando como 
mais uma secretaria, sem atender às 
premissas básicas de independência 
e autonomia financeira”, diz Ilana, 
apontando a recomendação da CNI 
de delegação da atividade a consór-
cios ou instituições estaduais. Para 
a iniciativa privada que atua no se-
tor, esse quadro pode se configurar 
um complicador. “O que é solução, 
também pode virar problema. Hoje 
operamos em 45 cidades, sob 40 re-
guladores com níveis de capacitação 
diferentes”, exemplifica Hamilton 
Amadeo, presidente da Aegea. Ga-
briel Toffani, CEO da Suez América 

Das 26 empresas estaduais 

de saneamento, que cuidam 

de 80% dos municípios, nos 

últimos dez anos somente 

13 conseguiram acessar 

recursos do BNDES ou  

do FGTS

Indicadores de saneamento por região (%)

52,4

72,1

91,7
87,4 88,2

82,5

6,5

22,1

77,3

38,0
42,2

48,6

14,7

28,8

43,9

35,1

45,9

39,0

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste BRASIL

Atendimento com rede de água Coleta de esgoto Índice de tratamento de esgoto

Fonte: SNIS 2013 (2015).
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Latina, cita a solução dada pelo Mé-
xico, que possui um regulador fede-
ral “que nem sempre é o regulador 
direto, mas é o responsável por dar 
as diretrizes de operação para todo 
o país, garantindo coerência na atu-
ação das agências”.

Investimento privado
Esses, asseguram os especialistas, 
são passos fundamentais para se 
engendrar um círculo virtuoso que 
atraia a iniciativa privada para o 
sistema, fator que se torna cada vez 
mais crítico, frente à baixa capaci-
dade de endividamento dos entes 
federativos. “É fundamental a am-
pliação da participação do setor 
privado. O déficit que temos é gi-
gante, hoje a tendência é de que te-
remos menos recursos, e a eficiência 
tem que prevalecer. Não importa se 
no privado ou público, mas priva-
do em geral já traz isso no DNA”, 
diz Carlos, do Trata. Levantamento 
da CNI com dados do Trata aponta 
que as companhias privadas de sa-

neamento – que hoje controlam cer-
ca de 5% dos municípios ou estados 
– apresentam índice de qualidade na 
prestação de serviço 10% superior 
às públicas e melhor desempenho. 

Nesse, sentido, para Oliveira, o 
novo programa do governo interino 
é positivo. “A filosofia de estimular 

parcerias público-privadas, buscar 
transparência, maior coordenação 
entre órgãos setoriais é muito bem-
concebida, bem como a preocupa-
ção com a concorrência, a articu-
lação com os órgãos controladores 
em geral, e ao Cade em particular, 
como sinal de garantia de compe-
tição nos certames”, diz. “Agora 
precisamos ver o detalhamento”, 
ressalta, refletindo a preocupação 
de muitos agentes, especialmente 
quanto ao destino das obras e pro-
jetos do PAC – programa fortemen-
te vinculado à Dilma Rousseff – que 
ainda não foram concluídos. 

Amadeo, da Aegea, é otimista 
com o potencial de atratividade da 
iniciativa privada para o saneamen-
to público brasileiro. “Se o negócio 
for apresentado com total transpa-
rência, sem ‘caixas-pretas’, não fal-
tará dinheiro. Isso é a testemunha de 
quem está conseguindo fazer”, afir-
ma. A Aegea conta com recursos do 
braço do Banco Mundial para a ini-

Perdas de água por região
Na distribuição

50,8

45,0

33,4
35,1

33,4
37,0

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste BRASIL

Fonte: SNIS 2013 (2015).

Necessidades de investimento nos próximos 20 anos 
segundo o Plansab

Em R$ bilhões

Total 508,45

Água* 122,15                                                              

Esgoto* 181,9

Resíduos sólidos urbanos 23,3

Drenagem 68,70

Gestão 112,34

*Água e esgoto representam investimentos anuais de R$ 15 bilhões.
 Fonte: Ministério das Cidades.







CAPA SANEAMENTO

4 4  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  J u n h o 2016

ciativa privada, IFC, que detém 2% 
da companhia. Também conta com 
investimento de um fundo soberano 
de Cingapura, e recentemente rece-
beram o primeiro financiamento do 
BID, de R$ 320 milhões. “Toda se-
mana somos contatados por algum 
fundo de investimento interessado 
em projetos aqui, pois eles perce-
bem que é um bom financiamento 
de longo prazo”, afirma. 

Cartão-postal
Esse diagnóstico alimenta a expec-
tativa da Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro, ávida por solucio-
nar seu problema de saneamento 
abrindo a operação à iniciativa pri-
vada. O caso é emblemático. Um 
dos mais populares cartões-postais 
do Brasil, a Baía de Guanabara com 
o Pão de Açúcar ao fundo também 
é exemplo mais visível da falta de 
eficiência na alocação de recursos 
em saneamento. Com a promessa 

de despoluição anunciada desde a 
Eco 92 e financiada inicialmente 
com recursos do Japão e do BID, 
hoje a cidade do Rio de Janeiro 
se vê às vésperas das Olimpíadas 
assumindo que não cumprirá a 
meta de 80% de despoluição da 
baía. Mas espera, em contraparti-

da, apresentar um projeto crível de 
administração do saneamento da 
região metropolitana que garanta 
a realização dessa promessa, ainda 
que tarde (ver pág. 46). 

Para tanto, o Rio está se orga-
nizando para propor contratos de 
concessão a partir da titularidade 
dos serviços de água e esgoto nas 
mãos da região metropolitana, que 
conta com 21 municípios. “O Rio 
de Janeiro foi palco de uma ação de 
inconstitucionalidade travada por 
municípios que contestavam a ini-
ciativa de reposicionar a companhia 
estatal (Cedae) como titular dos 
serviços, que pela Constituição de 
1988 tinham ido para as mãos dos 
municípios”, conta Luiz Firmino, 
superintendente da Câmara Metro-
politana do Rio de Janeiro. 

A solução via STF, publicada em 
2014, estendida a todo o Brasil, é 
de que serviços públicos de inte-
resse comum da região metropoli-
tana devem ser de competência da 
região, a partir da decisão de um 
conselho formado pelos prefeitos 
com o governador. Jorge Peron, 
chefe da Divisão de Meio Ambien-
te da Federação das Indústrias do 
Rio de Janeiro (Firjan), lembra que 
em áreas do estado que já foram 
concessionadas há resultados posi-
tivos. “Em Niterói, dados recentes 
apontam que o percentual de co-
leta e tratamento de esgoto chega 
próximo a 93%, quase o triplo da 
média verificada no estado”, com-
para. “Se a região metropolitana 
conseguir desenhar um bom mo-
delo de governança que harmonize 
os interesses das distintas vocações 
que reúne, como industriais, popu-
lacionais e agrícolas, certamente 
poderá organizar um modelo bem-

Sem o apoio técnico do 

governo federal, não 

se conseguirá avançar 

nas metas estabelecidas 

para o saneamento, 

principalmente em 

municípios menores

A Região Metropolitana do Rio de Janeiro conta com 
21 municípios que, juntamente com o governo do 
estado, deverão definir as regras para novos contratos 
de concessão em saneamento. 
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sucedido para a gestão de resíduos 
e saneamento”, diz.

Firmino reconhece que hoje a 
participação da iniciativa privada 
na ampliação da infraestrutura não 
é questão de opção. No ano passa-
do, tanto a cidade quanto o estado 
perderam grau de investimento dado 
pela Fitch e, no início de junho, o 
estado teve a chancela do Tesou-
ro negada para um empréstimo de  
R$ 989 milhões junto ao BNDES para 
as obras da linha quatro do metrô. Ele 
também ressalta a importância das 
obras para a retomada da atividade, 
cujo impacto é reconhecido em várias 
projeções. Ferreira, do Ministério das 
Cidades, afirma que a aplicação dos  
R$ 508,4 bilhões previstos no Plan-
sab permitiria gerar 7,4 milhões de 
empregos diretos, 4,4 milhões indire-
tos e 17,5 milhões de postos só na 
parte de obras. Já no estudo “Sanea-
mento: oportunidades e ações para a 
universalização”, a CNI calcula que, 
para cada R$ 1 investido no setor, a 
economia brasileira teria um incre-
mento de R$ 3,13 no valor bruto da 
produção nacional. 

O cálculo foi feito a partir de um 
levantamento com dez segmentos. O 
setor de maior impacto é a indústria, 
com acréscimo de R$ 1,88 no valor 
bruto de sua produção, seguido do 
setor de serviços, com um incremen-
to de R$ 1,15, e logo a agropecuária, 
com R$ 0,10. De acordo com estima-
tivas do estudo, caso fossem investi-
dos R$ 12,5 bilhões ao ano – mais do 
que a atual média, e menos do que 
os R$ 15 bilhões necessários –, até 
2030, haveria um acréscimo anual de 
R$ 22,725 bilhões no valor bruto da 
produção nacional. A maior parcela 
de participação seria da construção 
civil, com 25,27% do total, seguida 

por serviços prestados a empresas 
(7,46%) e comércio (7,07%).

Nas contas de Firmino, a assi-
natura dos contratos de concessão 
projetados geraria 2,5 mil empre-
gos na área administrativa, e entre 
5 mil e 8 mil vagas na área de obras. 
“Estamos falando praticamente da 

capacidade de amortecer parte do 
impacto de perda de postos com fim 
de obras olímpicas”, compara. “E 
aí não e coisa só para um primeiro 
ano; é muita obra, e obra de esgoto 
demanda muita gente. Passaremos 
os próximos 15 anos esburacando 
esses municípios”, conclui. 

Elaboração: GO Associados, com dados do NEIT-IE-Unicamp, in Hirutaka et al. (2008).

76,6

13,7

4,6

1,91,5
0,7 0,5 0,5

Construção

Máquinas e equipamentos, inclusive 
manutenção e reparos

Artigos de borracha e plástico

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos

Serviços prestados às empresas

Produtos de metal, exclusive máquinas 
e equipamentos

Máquinas para escritório e equipamentos 
de informática

Automóveis, caminhonetes e utilitários

Decomposição setorial da demanda de saneamento  
por investimentos

Setor
Produção 

 (R$ milhões de 2012)
Parcela 

relativa (%)

Total 3.135,86

Construção 792,42 25,27

Serviços prestados às empresas 233,93 7,46

Comércio 221,8 7,07

Intermediação financeira e seguros 143,9 4,59

Alimentos e bebidas 139,79 4,46

Transporte, armazenagem e correio 133,89 4,27

Serviços imobiliários e aluguel 117,23 3,74

Serviços de informação 100 3,19

Eletricidade e gás, água, esgoto e 
limpeza urbana 

82,19 2,62

Demais 1.170,69 37,33

Impactos de um investimento de R$ 1 bilhão em 
saneamento sobre o valor bruto da produção

Elaboração: GO Associados, com dados das Contas Nacionais – IBGE.
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“A Baía de 
Guanabara precisa 
de um maestro”

Luiz Firmino Martins
Superintendente da Câmara Metropolitana do Rio de Janeiro, ex-

presidente do Instituto Nacional de Ambiente (Inea)

Foto: Luciana Vermell

Conjuntura Econômica — Como a 

Região Metropolitana do Rio de Ja-

neiro está encaminhando seu plano 

de saneamento?

Estamos em um processo de quebra 
de vários paradigmas. O primeiro 
foi a definição pelo STF, depois de 
14 anos, de que o poder concedente 
desse serviço é da região metropoli-
tana. O projeto de lei que cria o ente 
metropolitano para gerir essa compe-
tência está na Assembleia Legislativa 
(Alerj), recebeu 201 emendas – é um 
número grande, mas envolve as cinco 
funções de interesse comum da me-
trópole: saneamento, mobilidade, or-
denamento territorial, enfrentamento 
da mudança climática e comunicação 
digital. Esperamos em breve um posi-
cionamento da Assembleia para vo-
tar a matéria. O resultado será uma 
segurança jurídica muito grande.

Outro paradigma que rompemos é 
a decisão do atual governo de buscar 
a iniciativa privada, pela plena com-
preensão de que não há condições de 
enfrentar esse desafio sozinho. Ain-
da que a companhia esta dual  tenha 
melhorado sua performance nos 
últimos anos, não tem capacidade 

de contrair financiamentos e fazer 
investimentos na velocidade que se 
precisa. Isso nos permitiu estudar 
uma modelagem para concessões, 
que pretendemos refinar com os mu-
nicípios em junho, logo partir para 
audiências públicas, e para a promo-
ção de roadshows com empresas na-
cionais e estrangeiras, pois na atual 
conjuntura não podemos abrir mão 
de trazer possibilidades de fora. Des-
sa forma esperamos que em agosto 
ou setembro tenhamos condição de, 
com o ente metropolitano criado, 
votar o projeto.

Quais são as metas contempladas 

nessa modelagem?

O desenho que propomos também 
implica quebrar paradigmas, nesse 
caso, sobre a forma de se chegar à 
universalização. Hoje, mesmo se 
você tiver recursos, vai levar mais de 
década para fazer saneamento, por 
motivos óbvios: é preciso esburacar 
todas as ruas, botar a rede na porta 
de cada pessoa. Os dados apontam 
que a Região Metropolitana do Rio 
tem 60% de coleta, mas a gente sabe 
que na realidade essa coleta é o que 

chamamos de afastamento do esgoto 
da porta das casas: ele é espetado na 
drenagem pluvial e em minutos está 
caindo em um rio e, lá na frente, na 
Baía de Guanabara, in natura. Então 
no projeto apontamos a necessidade 
de que em três anos se captem esses 
60% através de uma tubulação como 
um cinturão, que direcione o esgoto 
para as estações de tratamento que 
o Programa de Despoluição da Baía 
de Guanabara (PDBG) construiu lá 
atrás e que hoje funcionam aquém 
de sua capacidade. Até o quinto ano, 
a meta determinada é ampliar essa 
cobertura para 80%. E paralelamen-
te, ir colocando a rede separativa nas 
ruas, num processo que certamente 
não levará menos de 20 anos. O 
ponto negativo do cinturão é que, 
toda vez que chover, esse sistema de 
coleta vai extravasar para os rios, o 
que reduz para cerca de 75% a 80% 
do ano a garantia do tratamento de 
esgoto. Mas é preciso considerar que 
hoje ele não é tratado em absoluto.

O que o projeto propõe para a 

Companhia Estadual de Águas e 

Esgotos (Cedae)?
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A proposta que parece mais interes-
sante é de que a Cedae fique com a 
água, porque ela tem envolvimento 
em todos esses municípios com a dis-
tribuição, além de ter um projeto de 
R$ 3,5 bilhões totalmente licitados 
que amplia a oferta e melhora a dis-
tribuição nos reservatórios. E o pri-
vado deve operar 100% do esgoto e 
cuidar da parte comercial: a hidro-
metração, o controle de distribuição, 
cadastramento, contas. Essa interde-
pendência primordial deve ganhar o 
interesse do ente privado.

O fracasso na despoluição da Baía de 

Guanabara se deve à insuficiência de 

recursos ou erro de planejamento?

Quando a gente pega o custo do 
sanea mento por habitante no Brasil, 
que é de R$ 1,8 mil, e multiplica pe-
los 12 milhões de habitantes da Re-
gião Metropolitana do Rio, estamos 
falando de R$ 20 bilhões. Então é 
preciso romper o mito de que a gen-
te já teve dinheiro suficiente e usou 
mal. O investimento do PDBG foi 
de US$ 800 milhões. Achar que esse 
montante teria resolvido o problema 
na época é um equívoco. Mas a es-
tratégia também não foi adequada, 
e aí volto à quebra de paradigmas. 
Quando você faz um projeto de es-
goto, em linhas gerais, cerca de 20% 
do custo está na estação de esgoto e 
80% na rede. O que aconteceu com 
o PDBG? Como o dinheiro não era 
para tudo, se priorizaram as estações 
de tratamento de esgoto, e ficou para 
os municípios fazerem a rede, a parte 
mais cara, para se ligarem ao sistema. 
Esse foi um erro de concepção. Talvez 
se se tivesse investido nesse projeto de 
cinturão que defendemos, teria sido 
possível mostrar algum resultado. 
Então, além de não ser dinheiro su-

ficiente, ele não levou quase a lugar 
nenhum. Várias estações ficaram va-
zias por décadas porque não se tinha 
o que se jogar nelas.

O que se pode esperar do atual pro-

grama de despoluição da Baía da 

Guanabara (PSAM)?

Não há a menor ilusão de que o 
PSAM complementará o PDBG e 
tudo estará resolvido. O PSAM so-
mará outro passo importante, colo-
cará muita rede, mas não resolverá 
o problema. Quando for concluído, 

o PSAM envolverá recursos da or-
dem de US$ 600 milhões. Já temos 
o programa há três anos, mas agora 
é que os primeiros canos estão sen-
do assentados, pois era necessário 
ajustar projetos, fazer o processo de 
licitação pública que não é coisa de 
um dia para o outro, mas de um ano 
para o outro.

Além disso, o PSAM tem vários 
componentes. Envolve ajuda para 

os municípios fazerem seus planos 
de saneamento, recursos para a Age-
nersa melhorar sua condição como 
agência reguladora, para a Cedae, 
que no final do ano passado iniciou 
trabalho para também melhorar sua 
regulação. O PSAM ainda destina re-
cursos para discutir a governança da 
Baía de Guanabara, porque os pro-
blemas não se limitam a saneamento 
e esgoto. Há uma quantidade brutal 
de tubulações de óleo e gás passando 
pelo fundo da baía que geram áreas 
de exclusão para pesca. Tem áreas de 
preservação do entorno com diversos 
problemas. Tem dragagens de portos 
e estaleiros para as quais falta plano 
diretor. A Baía de Guanabara tem um 
conjunto de outras questões que pre-
cisam de governança, de um maestro 
para coordenar essa orquestra.

Qual o balanço que se poderá apre-

sentar para as Olimpíadas?

Já foi externado que não se cumpri-
rá a meta de 80% de despoluição da 
baía. O PSAM foi mais uma vez um 
alarde de uma coisa que seria difícil. 
Mas o governo fez uma parceria com 
mais de dez universidades para inau-
gurar um ciclo de monitoramento e 
nossa expectativa é de que antes das 
Olimpíadas a gente possa passar uma 
resposta para a população. Várias ou-
tras sedes dos jogos, como Sidney, não 
conseguiram cumprir suas metas, mas 
depois terminaram o que se propuse-
ram a fazer. Essa é a mensagem que 
temos que passar: a de que, a despeito 
de não termos conseguido cumprir a 
meta de despoluição, se conseguir-
mos colocar o plano de concessão na 
rua, poderemos anunciar prazos para 
realmente ter o saneamento e parte 
considerável do problema da Baía de 
Guanabara resolvido. (S.M.) 

Outras sedes dos Jogos 

não conseguiram cumprir 

suas metas, mas depois 

terminaram o que se 

propuseram a fazer. E 

é essa a mensagem que 

temos que passar
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Se as estatísticas de água e sanea-
mento no Brasil ainda deixam a 
desejar, o problema fica ainda mais 
agudo quando se concentra a aten-
ção nas favelas e outras ocupações 
anômalas de uma cidade. De acor-
do ao Censo Demográfico de 2010 
feito pelo IBGE, cerca de 6% da 
população brasileira, ou 11,4 mi-
lhões, vive em assentamentos irre-
gulares – identificados como um 
conjunto formado de ao menos 51 
unidades habitacionais que ocupam 
ou já ocuparam terreno de proprie-
dade alheia de forma desordenada 
e densa –, geralmente carentes de 
serviços públicos essenciais. Esse 
número corresponde à terça parte 
da população brasileira que, pelas 
estatísticas, ainda não é servida de 
água encanada. E não se encontra 
necessariamente nas regiões mais 
pobres do país, tampouco em lon-
gínquas zonas rurais: 48% se con-
centram no Sudeste, e 88% em re-
giões metropolitanas. 

Os problemas advindos desse 
quadro são conhecidos. O esto-
que inadequado de água e esgoto 
a céu aberto, somados ao acúmu-
lo de lixo, potencializam proble-
mas de saúde e ambientais. Ainda 
não existem dados mais precisos 
das características desses lugares, o 
que impede o encaminhamento de 
soluções mais eficientes. Em maio, 
o Instituto Trata divulgou um es-

Andando para trás

tudo que busca lançar algumas lu-
zes – em alguns casos, as primeiras 
– nesse cenário. A partir da extra-
polação do resultado de entrevistas 
com prestadores de serviços de 63 
entre os 89 maiores municípios do 
país, que aceitaram participar do 
levantamento e contam com áreas 
irregulares – cuja capacidade de res-
posta variou, tornando a amostra 
maior ou menor conforme o tema 
abordado –, esboçou-se um quadro 
da água e saneamento nesses lotea-
mentos com vários parâmetros. 

O estudo aponta que essas áre-
as correspondem a um consumo 
mínimo de 662 mil metros cúbicos 

Esboço do problema
Estimativa de consumo de água e produção de esgoto em áreas irregulares de  

89 municípios entre os cem maiores do Brasil

Fonte: Instituto Trata Brasil.

662,65
milhões

530,12
milhões

Estimativa de consumo de água (em m3/ano) Estimativa de produção de esgoto (em m3/ano)

91,7%
não coletados68%

não faturados

R$ 2,57 bilhões
em receita não arrecadada

de água por ano – “equivalentes a 
22 mil piscinas olímpicas ao mês”, 
compara Edison Carlos, do Instituto 
Trata –, dos quais 68% não são fa-
turados. No caso do esgoto, o valor 
mínimo gerado é de 530 mil metros 
cúbicos ao ano, dos quais 91,7% 
não são coletados. “Se esses serviços 
fossem devidamente oferecidos e fa-
turados nesses 89 municípios entre 
os 100 maiores brasileiros, que pos-
suem áreas irregulares, estaríamos 
falando de um ganho de receita anu-
al de R$ 2,5 bilhões”, diz Carlos. 

O cálculo foi elaborado a par-
tir da tarifa média observada de 
R$ 2,75 metros cúbicos tanto para 
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as principais sugestões são discutir 
caminhos para promover a regu-
larização fundiária e revisar seus 
planos de saneamento e diretores 
para incluir ações para essas áreas, 
e atuar em parceria com o presta-
dor de serviços. Além disso, o estu-
do aconselha uma maior interação 
entre Ministério Público, muni-
cípio e prestadores de serviços na 
busca por soluções legais e institu-
cionais que visem à universalização  
desse serviço. (S.M.) 

água quanto para esgoto. Apesar da 
situação de pobreza que predomina 
nessas áreas justificar a adoção de 
subsídios para a aplicação de uma 
tarifa social, o que mudaria sensi-
velmente esse cálculo, Alceu Gal-
vão, coordenador técnico da pesqui-
sa, diz que para o trabalho optou-se 
pela tarifa média por ser o levanta-
mento mais amplo e consistente que 
se tem sobre tarifa que consta do 
Sistema Nacional de Informações 
sobre Saneamento (SNIS). “Entra-
mos em uma área com fragilidade 
informacional muito grande, em 
que dependemos de estimativas da-
das pelos próprios prestadores de 
serviços”, diz. Mesmo se tratando 
de uma condição particular, entre-
tanto, entrevistas feitas com 296 
moradores de três áreas paulistas 
demonstram o alto interesse des-
sa população em pagar pela pres-
tação desse serviço, com 90% de 
respostas afirmativas. O principal 
valor que os moradores afirmaram 
estar dispostos a pagar foi entre  
R$ 12,01 e R$ 24,00 (39,6%), se-
guido por até R$ 12,00 (31%).

A questão monetária, entre-
tanto, não é o único entrave para 
a reversão desse quadro. Um dos 
mais complexos é a falta de regu-
larização fundiária, muitas vezes 
colocada como condição para a au-
torização de investimentos de água 
e saneamento nessas regiões, ou a 
dependência de autorização muni-
cipal para tais obras. No estudo, a 
Coordenação de Saneamento Bási-
co do governo federal aponta a falta 
de legislação que dê segurança tanto 
aos prestadores de serviços quanto 
aos municípios, o que muitas vezes 

leva à decisão de compatibilizar os 
preceitos de proteção ao meio am-
biente e a redução do grau de vul-
nerabilidade desses habitantes para 
a esfera judicial. 

Nas recomendações finais, o 
estudo incentiva os prestadores de 
serviço a aprimorar o mapeamento 
das áreas irregulares existentes nos 
municípios em que atuam, a pro-
mover a capacitação de técnicos 
para trabalhar nessas comunida-
des, bem como campanhas de edu-
cação ambiental. Esses esforços vi-
sariam a uma maior interação e ao 
levantamento de formas alternati-
vas de oferta dos serviços, como a 
realização de acromedição nas 
entradas de comunidades 
e a solução condominial, 
que se caracteriza pela 
formação de condomí-
nios com grupos de 
usuários, em nível de 
quadra como unida-
de de esgotamento. 
Para as prefeituras, 

Principais dificuldades para a prestação dos serviços de 
saneamento em áreas irregulares

(múltiplas respostas por município*)

28 Dificuldade de pagamento dos usuários

22
Ausência de incentivos do poder público para investir na ampliação 
das redes existentes

52 Dificuldades ou ausência de regularização fundiária dos domicílios

29
Dificuldades de ordem técnica para ampliação das redes (exemplo: 
topografia do terreno)

17 Dificuldade no cadastro e rotatividade alta dos moradores

*Total de 52 municípios respondentes.
Fonte: Instituto Trata Brasil.
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A primeira década do século XXI 
trouxe marcos importantes para 
o setor de saneamento no Brasil. A 
aprovação da Lei no 11.475/2007 es-
tabeleceu as diretrizes nacionais para 
o saneamento básico. Em sequência, 
verificou-se o expressivo estímulo fi-
nanceiro proporcionado pelo Progra-
ma Federal de Incentivo ao Cresci-
mento Econômico (PAC). Depois de 
um longo período de pouca disponi-
bilidade financeira, reacendeu-se a es-
perança nacional na possibilidade de 
universalização dos serviços de abas-
tecimento de água e de esgotamento 
sanitário no país, aspecto extrema-
mente importante para o desenvolvi-
mento socioeconômico, uma vez que, 
entre os setores de infraestrutura, o 
saneamento é o que registra menor 
avanço na cobertura e na qualidade 
do serviço prestado no Brasil.

De fato, nos últimos sete anos fo-
ram investidos no país em torno de 
R$ 67 bilhões em abastecimento de 
água e esgotamento sanitário – o do-
bro do montante investido no setor 
no período de 1998 a 2006.1 Contu-
do, o otimismo inicial sofre visíveis 
sinais de arrefecimento nesses mea-
dos da década de 2010. As respos-
tas aos investimentos estão aquém 

de forma eficiente e em famílias co-
nectadas a redes de abastecimento 
de água e de esgotamento sanitário. 

Sobre a execução dos contratos 
de obras, uma análise preliminar das 
informações sobre as operações de fi-
nanciamento contratadas pela Caixa 
Econômica Federal (CEF) desde 2007,3 
nas modalidades de água e esgoto, re-
vela uma baixa efetividade. De modo 
geral, transcorrem longos períodos en-
tre a assinatura de um contrato e o tér-
mino das respectivas obras. Conforme 
ilustra o gráfico 1, não há registro de 
obras finalizadas em menos de três 
anos de contrato assinado;4 50% dos 
contratos firmados há sete anos foram 
concluídos, e verifica-se que 37% dos 
contratos de obras de saneamento ce-
lebrados há nove anos apresentam al-
guma pendência contratual.5 

Em termos do montante do inves-
timento (gráfico 2), desde 2007 fo-
ram comprometidos R$ 28,6 bilhões 
em 851 contratos de obras. Desses 
recursos, apenas 14% correspondem 
a obras concluídas (R$ 3,95 bilhões, 
289 contratos) e 24% (R$ 7,13 bi-
lhões) são relativos a contratos que 
estão seguindo o cronograma ade-
quadamente. Isso significa que 61% 
dos investimentos contratados desde 

Os difíceis passos à  
universalização dos serviços

Raquel de Freitas e Irene Altafin 
Pesquisadoras da FGV/CERI

do esperado; e persistem os enor-
mes desafios do setor: 50% da po-
pulação não tem acesso à coleta de 
esgoto, 17% não têm acesso à rede 
de água e 36% da água distribuída 
é perdida ou desviada por meio de 
ligações clandestinas. No período, o 
aumento de 2 p.p. da proporção da 
população com acesso à água enca-
nada (de 81% para 83%) e de 8 p.p. 
da porcentagem da população com 
rede coletora de esgoto (de 42% 
para 50%)2 mostra que o setor tem 
caminhado de forma vagarosa. 

O lento avanço na cobertura dos 
serviços evidencia impasses que não 
estão sendo enfrentados com a aten-
ção e a urgência que lhes são devidos 
e que não estão relacionados exclusi-
vamente à garantia à disponibilidade 
de recursos financeiros. Há outros 
aspectos de relevância que devem ser 
cuidadosamente observados quando 
se trata da implantação de uma pro-
posta que visa à universalização dos 
serviços de saneamento: a capacida-
de de acesso aos recursos disponíveis; 
os trâmites necessários para acesso a 
esses recursos; a gestão da execução 
dos contratos de obras; a garantia de 
que as obras realizadas se traduzam, 
efetivamente, em sistemas operando 
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mais da metade dos recursos dispo-
níveis não foram efetivados devido 
a alguma dificuldade encontrada no 
processo de execução das obras.

Esta análise, conquanto prelimi-
nar, reforça o entendimento de que 
tão necessário quanto viabilizar 

2007 (R$ 17,5 bilhões) referem-se a 
289 contratos considerados em situ-
ação inadequada. Entre as inadequa-
ções constata-se que 20% do inves-
timento (176 contratos)  refere-se a 
obras paralisadas e 25% (100 contra-
tos) a obras atrasadas. Desse modo, 

recursos financeiros para o sanea-
mento é garantir a efetividade dos 
investimentos. Nesse caso específico 
é urgente definir e implementar uma 
estratégia voltada à melhoria dos 
processos de execução dos contratos 
de obras, o que pressupõe investir na 
melhoria da prestação dos serviços e 
na articulação dos órgãos de governo, 
entre si e com os segmentos do setor. 
Assim, a estratégia forçosamente de-
verá ter foco na promoção da gestão 
empresarial dos prestadores de servi-
ços, no fomento de um amplo pro-
grama de qualificação de  pessoal, no 
apoio ao desenvolvimento de bancos 
de projetos de engenharia de alta 
qualidade, entre outros. No nível lo-
cal, que sejam criados mecanismos 
que estimulem a integração entre a 
política local de saneamento, a po-
lítica de desenvolvimento urbano 
e demais políticas locais setoriais e 
que fomentem a articulação entre os 
órgãos da administração local afetos 
ao saneamento. 

1SNIS, Ministério das Cidades, 2014.

2SNIS, Ministério das Cidades, 2014.

3A CEF acompanha a execução das obras per-
tencentes as suas operações de crédito ou 
que foram contempladas com contratos de 
repasse, além disso, divulga as informações 
levantadas no site para livre consulta. Entre 
as informações disponibilizadas, tem-se: data 
de assinatura do contrato; programa/ação; to-
mador de recurso/proponente; UF/município 
beneficiado; situação da obra/serviço em mar-
ço de 2016; financiamento/repasse. (Site: ht-
tps://webp.caixa.gov.br/urbanizacao/siurbn/
acompanhamento/ac_publico/sistema/asp/
ptei_filtro_inicial.asp)

4Nota-se que a proporção dos contratos con-
cluídos firmados há cinco anos é nula, pois de 
fato nenhum dos 13 contratos celebrados na-
quele ano foi finalizado. 

5O prazo de execução de obras de saneamento 
de médio porte é em média de 24 meses.

Fonte: Acompanhamento de obras da CEF mar/16.

Fonte: Acompanhamento de obras da CEF mar/16.

Gráfico 1: Contratos de obras concluídas – curva de 
maturação de projetos em saneamento financiados pelo 

governo federal/CEF

Gráfico 2: Investimento comprometido com projetos 
em saneamento financiados pelo governo federal/CEF 

(2007-2015) – por situação da obra
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Tal como a revolução vivida pelo setor de telecomuni-
cações quando os telefones celulares passaram a levar 
a concorrência às operadoras embutida no aparelho, 
com alternativas ao sinal móvel de telefonia através 
do acesso à internet e aplicativos como o WhatsApp, 
outros setores de infraestrutura estão sendo pressio-
nados pela iminente mudança em seus modelos de ne-
gócio – entre eles, os de transportes e de energia. No 
caso do primeiro, as novas tecnologias têm permitido 
ao consumidor driblar a rigidez e as ineficiências do 
sistema com alternativas como o Uber e a carona 
solidária. Já em energia, a ampliação do mercado 
de painéis solares e o desenvolvimento de re-
des inteligentes (smart grids) transformam 
o consumidor também em produtor de 
eletricidade, permitindo-o participar 
do sistema tanto do lado da demanda 
quanto no da oferta. 

Nos dois setores, além da digita-
lização, outro forte apelo que move 
tais mudanças é o da descarboni-
zação, ou redução de emissão dos 
gases do efeito estufa (GEEs), pa-
tente no compromisso que muitos 
países traçaram na última confe-
rência do clima em Paris (COP21). 
“Oitenta por cento do aumento das 
emissões dos GEEs se deve à queima 
de combustíveis fósseis, o que torna 
a questão do aquecimento global fun-
damentalmente um problema de uso da 
energia”, diz Suzana Kahn, coordenadora 

Mercados em transformação

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Setores de energia e transporte sofrem mudanças com 
a digitalização e descentralização de seus negócios, 
pressionando para uma revisão de regras
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executiva do Projeto Fundo Verde, 
da UFRJ. Segundo a especialista, 
estimativas apontam que, para se 
estabilizar as emissões desses gases 
em um patamar adequado, seria 
preciso reduzir as emissões cumu-
lativas de dióxido de carbono em 
nível mundial a menos da metade, 
dos atuais 45 GtCO2 por ano ao 
equivalente a 18 GtCO2 em média. 
“Será muito difícil fazê-lo, então 
teremos que trabalhar tanto para 
mitigar quanto para adaptar nos-
sos sistemas”, diz. 

Jorge Vasconcelos, presidente 
da New Energy Solutions (Newes), 
ressalta que a terceira mudança sig-
nificativa promovida nessa onda é 
a inversão do foco em grandes pro-
jetos com ganhos de escala para a 
descentralização marcada pela ge-
ração distribuída tanto no âmbito 
industrial como no comercial e resi-
dencial, neste caso a partir da gera-
ção fotovoltaica. “Quem olha para 
estatísticas das redes na Alemanha 
na primeira década deste século ve-
rifica que o crescimento das linhas 
de transmissão foi zero; na rede de 
média tensão, de 8% e, na de baixa 
tensão, 27%”, exemplifica. O que 
à primeira vista parece ser o apoio 
perfeito para garantir suprimento 
com produção limpa, entretanto, 
também representa risco para a 
sustentabilidade do setor se não for 
bem regulado. “Consumidores que 
viram produtores fazem menos uso 
da rede, mas esta precisa ser remu-
nerada. Caso contrário, temos um 
efeito perverso, que inibe o inves-
timento”, diz Joisa Dutra, diretora 
da FGV/CERI. 

Em maio, o Centro de Estudos 
em Regulação e Infraestrutura 
(FGV/CERI) e a Direito Rio da 

FGV promoveram um seminário 
para debater os desafios que essas 
transformações trazem à regula-
ção, e que já se mostram evidentes 
nos mercados nos quais a geração 
distribuída apresenta maior avan-
ço. Um deles é o dos Estados Uni-

dos. Somente no mercado de ener-
gia elétrica – que reúne 13 estados 
norte-americanos mais o distrito 
de Columbia, conhecido como 
PJM –, por exemplo, a geração 
elétrica pelo lado da demanda já 
alcança 14 mil MW, ou 8,6% do 
total. Ashley Brown, diretor exe-
cutivo do Harvard Electricity Po-
licy Group, afirma que um modelo 
equilibrado de precificação para 
os distribuidores deveria levar em 
conta três tipos custos: o da ener-
gia, que é variável; o da rede, que 
é fixo, e a capacidade de atender 
à demanda no pico. “A questão é 
que adotamos um mecanismo mui-
to comum, o net metering, através 
do qual minha geração excedente 
é vendida para o sistema a preço 
de varejo. Só que esse gerador re-
sidencial ganha como se ofereces-
se o serviço completo, enquanto 
o operador, que tem obrigação de 
 fazê-lo, sai perdendo”, diz.

A ampliação do mercado 

de painéis solares e 

o desenvolvimento 

de redes inteligentes 

tendem a transformar o 

consumidor também em 

produtor de eletricidade 

Nota: Percentual da capacidade nominal (MWs).
Fonte: PSR Consultoria.

Participação, por setor, na geração distribuída nos 
Estados Unidos 
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Desafio em marcha
Luiz Barroso, diretor da consulto-
ria PSR que em maio foi nomeado 
presidente da Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE) no lugar de Mau-
ricio Tolmasquim,  ressalta que esse 
giro também tem proporcionado a 
criação de novos negócios no setor. 
“Uma empresa norte-americana, 
por exemplo, hoje oferece o lea-
sing de painéis solares, nos mesmos 
moldes de uma assinatura de TV 
a cabo, em que instalam, operam 
e fazem manutenção. E a energia 
solar acabou de ser transformada 
em serviço que se paga em suaves 
prestações mensais”, exemplifica. 
O consultor reforça, entretanto, 
a necessidade de ajustes regulató-
rios que mitiguem a corrosão da 
receita das distribuidoras. “Dessa 
forma se evitam medidas como as 
que começam a surgir na Europa, 
especialmente na Espanha, onde, 

depois de uma adesão maciça à 
energia solar, passou-se a intro-
duzir uma elevada tarifa de capa-
cidade (chamada peaje de respal-
do), afetando a atratividade dessa 
energia e comprometendo a cadeia 

como um todo”, afirma. Barroso 
ressalta que os efeitos da expan-
são desse tipo de geração também 
se observam em outros braços do 
setor. “No caso da geração, o nível 
de contratação na Europa é muito 
baixo, e as renováveis reduziram 
os preços médios porque entram 
a custo zero. Há países em que os 
grandes geradores convencionais 
estão dispostos a fazer oferta ne-
gativa para não serem deslocados, 
pois têm custos de partida fortes, 
então aceitam pagar para ficarem 
ligados”, diz. Isso, segundo o con-
sultor, tem motivado a criação de 
modelos para remunerar a capaci-
dade desses geradores, em um am-
biente em que a incerteza e a vola-
tilidade de preços são maiores. No 
atacado, por sua vez, observam-se 
leilões de energias renováveis com 
preços cada vez mais reduzidos. “A 
América Latina tem liderado essas 
ofertas, com preços em leilões que 
no México, por exemplo, chega-
ram a US$ 45 o MWh. Mas em 
maio um leilão em Dubai já fechou 
compra a US$ 30 MWh”, cita.

O que Barroso chama de “boa 
confusão” com a migração do con-
sumidor ao posto de “prosumidor” 
– “que consome, produz, é ativo e 
reage aos preços” –, no Brasil ain-
da dá seus passos iniciais. “Temos 
trabalhado pilares calcados na li-
berdade de escolha do consumi-
dor, baseado no projeto de lei da 
portabilidade da conta de luz (PL 
1.917/2015) para abrir o merca-
do livre, algo que EUA e Europa 
já fazem; e na inserção da geração 
distribuída”, descreve Barroso. 
Tiago de Barros, diretor da Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), lembra que o país nunca 

É necessário criar 

mecanismos que 

garantam a remuneração 

dos investimentos 

e potencializem os 

impactos positivos nas 

mudanças do setor 

*Brasil (nov/2015); Chile (outubro/2015); Peru (fevereiro/2016).
Fonte: PSR, com dados de Bloomber Finance, Aneem, Osinergmin, CNE e Cenace.
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foi pioneiro na introdução de tec-
nologias como a eólica e solar, “e 
quando o fizemos foi sem a neces-
sidade de subsídios”, ressalta. Bar-
ros lembra que a adoção de painéis 
solares no Brasil não tem aconte-
cido na mesma velocidade que nos 
países desenvolvidos, em grande 
parte por questão de preço, o que 
permite uma adaptação mais len-
ta. No país, a operação de geração 
fotovoltaica residencial na rede se 
dá pelo mesmo sistema norte-ame-
ricano, mas com a adoção de uma 
parcela de pagamento adicional, 
ainda insuficiente, segundo o exe-
cutivo, para remunerar a rede. “De 
qualquer forma, já temos o gatilho 
regulatório. Precisaríamos de uma 
alteração de decreto para aprimo-
rar o sistema”, afirma. Barros res-
salta, entretanto, que mudanças 
no sistema de precificação aconte-
cerão somente daqui a três anos e 
meio, “para incentivar a adoção da 
tecnologia no Brasil”.

Para Mauricio Bahr, presidente 
da Engie, o importante nesse movi-
mento de adaptação é que aconteça 
de forma gradual e transparente. 
“Isso para não trazer efeitos da-
nosos, sinais de preços que sejam 
inibidores de investimentos”, diz. 
A recomendação dos especialistas 
reunidos no evento foi empenhar-se 
na realização de estudos de planeja-
mento que estimem o impacto da pe-
netração dessas novas fontes e qual 
demanda surgirá de investimentos 
em transmissão, tecnologias, para 
ter um encadeamento operacional 
e regulatório que garanta um bom 
ambiente de negócios. “É preciso 
considerar que as transformações 
em curso demandam grandes volu-
mes de capitais e novos mecanismos 

de financiamento. Por isso é preci-
so criar modelos que garantam a 
remuneração desses investimentos, 
que sejam inclusivos e potenciali-
zem os impactos positivos dessas 
mudanças”, diz Joisa. “Não tere-
mos grandes problemas de abaste-
cimento nos próximos anos, o que 
torna esse momento adequado para 
se debruçar e analisar o modelo de 
forma integral”, conclui Luis Edu-
ardo Barata, diretor-geral do Ope-
rador Nacional do Sistema (ONS). 

O principal desafio, apontam os 
especialistas, será o de representar 
as incertezas trazidas pela inserção 
de fontes de geração intermitente. 
“As renováveis têm histórico de 
medição diferente, intervalos tem-
porais. Sairemos de um mundo em 
que representávamos as coisas de 
forma mais linearizada para en-
trar em um ambiente mais com-
plexo”, diz Barroso. Vasconcelos, 

da Newes, descreve esse planeja-
mento como um exercício bipo-
lar para atender à inovação sem 
comprometer a segurança elétrica. 
“Não se deve limitar a liberdade 
dos agentes, mas garantir que ela 
coexista com a integridade do sis-
tema”, insiste, reconhecendo não 
ser uma tarefa fácil. “A transição 
energética é um trem que já partiu, 
mas ainda dá para administrar seu 
rumo”, diz. E, nesse cenário, Vas-
concelos defende que a regulação 
somente será parte da solução, e 
não do problema, se for compatível 
com os objetivos de descarboniza-
ção. “Hoje não temos uma regula-
ção coerente com essa meta, e pre-
cisamos dar os sinais econômicos 
adequados para que o mercado se 
adeque e haja uma espécie de meta 
de longo prazo. Caso contrário, es-
taremos regulando para o passado, 
e não para o futuro”, finaliza.  

80% do aumento das emissões dos gases do efeito estufa (GEEs) se devem à 
queima de combustíveis fósseis, o que torna a questão do aquecimento global 
fundamentalmente um problema de uso da energia.

Nos próximos 30 anos, as cidades do mundo deverão acomodar mais  
1,1 bilhão de pessoas, o que implicará um aumento de participação de 66% 
para 80% no consumo global de energia e 80% das emissões de GEEs.

Serão necessárias medidas de mitigação e adaptação do efeito dessas 
emissões. Entre elas, o aumento da geração limpa de energia elétrica e do uso 
de redes inteligentes, mudando a atual arquitetura de geração e distribuição.

Apelo ambiental
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Uma tendência que ganha destaque 
com a evolução tecnológica no setor 
elétrico é a criação de modelos de 
geração e distribuição que cruzam 
fronteiras nacionais e integram re-
giões. Jorge Vasconcelos, presidente 
da New Energy Solutions (Newes), 
lembra que na Europa esse processo 
teve início há 20 anos. Primeiramen-
te, com a liberalização dos mercados 
atacadistas nacionais, e logo com a 
harmonização das regras técnicas 
através de códigos de rede. Hoje, as 
ofertas feitas de forma descentraliza-
da pelas companhias em cada país 
têm sua capacidade de abastecimen-
to checada e garantida graças a um 
algoritmo que centraliza as opera-
ções. “Dessa maneira, uma oferta 
feita no mercado português estará 
integrada de Portugal a Finlândia, 
com a alocação da capacidade de in-
terconexão entre os vários sistemas 
feita automaticamente. Não há in-
tervenção bilateral, mas uma otimi-
zação global”, explica Vasconcelos.

Uma das companhias mais entu-
siastas desse sistema é a chinesa Sta-
te Grid. Cai Hongxian, CEO e pre-
sidente da State Grid Brazil Holding, 
afirma que a empresa projeta um 
processo de interconexão global no 
horizonte de 2050, formado por três 
fases. A primeira, de 2012 a 2020, 
trata da expansão de fontes limpas 
de energia e de interconexão dentro 
da própria China. Nesse quesito, o 
país já alcançou uma capacidade de 
geração hidrelétrica de 320 mil MW, 

Mais integrados

uma rede conectada de energia eó-
lica de 130 mil MW – próxima da 
capacidade hidrelétrica brasileira, e 
que até 2020 deverá chegar a 400 
MW –, uma fotovoltaica de 42 mil 
MW, devendo chegar a 60 mil MW, 
e um projeto de linhas de ultra alta 
voltagem em operação e construção 
que soma 22 mil km. Na segunda 
fase, até 2030, o plano é promover a 
interconexão continental, concluin-
do em 2050, com o desenvolvimento 
de bases de geração eólica no Ártico 
e de energia solar na região equato-
rial. “O Brasil e a América do Sul 
possuem riqueza de recursos e gran-
de potencial, e deverão ter um papel 
importante no desenvolvimento des-
sa interconexão global”, afirma o 
executivo da State Grid.

No caso brasileiro, esse movimen-
to ainda é tímido. Tiago de Barros 
Correia, diretor da Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica ( Aneel), res-
salta que o potencial comercial das 
interligações do país com Argentina e 
Uruguai até hoje não foi devidamen-
te explorado. “Foram raríssimas ve-
zes que essa conexão foi usada como 
negócio, e para que isso aconteça é 
preciso uma revisão do modelo de 
formação de preço que harmonize 
os mercados, afirma. Luis Eduardo 
Barata, diretor-geral do Operador 
Nacional do Sistema (ONS), decla-
rou que o atual contexto de sobre-
oferta de energia no Brasil e escas-
sez na Argentina estimulou o início 
de negociações entre os dois países 

para o fornecimento de energia com 
contrato firme. “Há um tempo ten-
távamos desenvolver regimes de co-
mercialização com a Argentina, mas 
agora teremos condições de discutir 
esse financiamento em bases mer-
cantis”, afirma.

Luiz Augusto Barroso, presidente 
da EPE, destaca a importância des-
se tipo de arranjo em regiões como 
a América Central. “Uma térmica 
em El Salvador tem capacidade de 
geração de 500 MW, mas a deman-
da de ponta do país é de 160 MW. 
Esse tipo de comercialização é fun-
damental para aproveitar a sobra 
de capacidade e garantir um melhor 
aproveitamento desses recursos”, 
exemplifica. (S.M.)  
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Da mesma forma que a energia elé-
trica, o setor de transportes também 
tem sido chacoalhado pelo surgimen-
to de novos modelos de negócio, seja 
a partir da diversificação da matriz, 
seja pela digitalização. A liberação, 
através de decreto municipal, de ser-
viços como o Uber na cidade de São 
Paulo – mediante o pagamento de  
R$ 0,10 por quilômetro rodado, para 
manutenção das vias –, além da caro-
na solidária e do aluguel particular de 
carros, é um dos exemplos mais mar-
cantes dessa tendência no Brasil. 

Por um lado, especialistas apon-
tam a importância de que as novas 
iniciativas se enquadrem no objetivo 
de levar mais eficiência ao transporte 
nos centros urbanos. “Vários estudos 
mostram a grande perda de produti-
vidade recorrente de congestionamen-
tos. Além disso, cidades brasileiras 
que fizeram inventários de emissões 
revelaram que entre 60% e 70% das 
emissões atribuídas ao setor energia 
são provenientes dos transportes”, diz 
Luis Antonio Lindau, diretor da WRI 
Brasil Cidades Sustentáveis.

Por outro lado, Matthias Finger, 
diretor da Florence School of Regula-
tion, ressalta a tendência de migração 
da geração de valor de um negócio 

para o ambien-
te digital. “É 

a digitali-

Transportes inteligentes

zação que permite ao cliente ter mais 
informação e poder comparar não 
apenas companhias operadoras de um 
mesmo modal, mas vários modais”, 
diz. Além disso, a capacidade de gera-
ção de dados através da digitalização 
permite a geração de informações so-
bre diferentes serviços que se interco-
nectam. “O serviço postal da Suíça, 
que opera 50% dos ônibus do país, 
inciou sua estratégia há cinco anos, 
quando passou a oferecer internet 
grátis nos ônibus, o que possibilitou 
a coleta de dados para a confecção 
de um mapa de mobilidade. Ou seja, 
não foi preciso ser uma empresa de 
transporte para coletar dados sobre o 
setor. É possível fazer muito com algo 
assim”, conta. Para Finger, a trans-
versalidade das informações hoje dis-
poníveis sobre os hábitos das pessoas 
é o que permite pensar a evolução da 
aplicação de conceitos como cidades 
inteligentes e economia circular.

No Brasil, os esforços governamen-
tais pela eficiência do sistema de trans-
portes ainda somam um desafio ante-
rior ao digital, de integrar e aprimorar 
o planejamento espacial das metrópo-
les. No Rio de Janeiro, Vicente Lou-
reiro, diretor executivo da Câmara 
Metropolitana do estado, afirma que 
a decisão por concessões de serviços 
envolvendo toda a região metropoli-
tana ainda está em processo de ama-
durecimento. No caso do Rio, diz, 
somente em 2013 houve a definição, 
por acórdão do STF, quanto à titulari-
dade dos serviços de interesse comum 

dos municípios da região metropolita-
na. A partir de então, as decisões so-
bre transporte público passaram a ser 
compartilhadas entre os municípios 
envolvidos e o estado e determinadas 
por lei estadual. Por sua vez, Goiânia, 
que possui gestão metropolitana do 
transporte público coletivo há mais 
de 20 anos, agora enfrenta desafios 
originados da própria benesse da inte-
gração da mobilidade entre Goiânia e 
as 17 cidades que formam a área. “O 
sistema integrado e a tarifa única, jun-
tamente com o programa Minha Casa 
Minha Vida, estimularam um espraia-
mento das cidades que comprometeu a 
produtividade do sistema, o que agora 
buscamos reverter”, afirma.   

Também presente no seminário da 
FGV/CERI e da Direito Rio, Daniel 
Marx Couto, diretor da BHTrans, 
afirma que o desafio na Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte – que 
reúne 34 municípios – é atrair 70% 
da população para o transporte cole-
tivo – atualmente, esse índice é de me-
nos de 50%. “Com os investimentos 
atraídos com a Copa do Mundo, con-
seguimos investir numa linha de BRT 
que transporta 30% da demanda da 
capital, e buscamos, no atual contrato 
de concessão, uma tarifa equilibrada 
com a inflação e um contrato de remu-
neração por passageiro transportado, 
seguindo um conjunto de parâmetros 
como intervalo máximo entre viagens 
e de lotação máxima, permitindo um 
modelo economicamente mais equili-
brado”, diz. (S.M.)  
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No dia 5 de novembro de 2015, a 
barragem de Fundão, da Samarco 
Mineração, em Mariana, Minas Ge-
rais, rompeu, resultando no derra-
mamento de mais de 50 milhões de 
metros cúbicos de rejeitos de mine-
ração no vale do Rio Doce. Como 
resultado, 19 mortos, mais de 600 
pessoas desabrigadas e desalojadas, 
milhares de pessoas sem água, danos 
ambientais e socioeconômicos incal-
culáveis a toda a Bacia do Rio Doce 
e cerca de 40 municípios afetados 
em Minas e no Espírito Santo. 

As causas do rompimento ainda 
são desconhecidas, mas, em meio ao 
surgimento de inúmeras ações judi-
ciais e de discussões sobre as formas 
de mensuração e compensação dos 
danos causados, a comoção popular 
em Mariana pela volta do funciona-
mento da mineradora Samarco pode 
causar estranheza aos visitantes da 
cidade histórica. Contudo, um olhar 
mais atento para as particularida-
des socioeconômicas do município 
nos ajuda a entender tal fato. Mais 
do que isso, nos leva a refletir sobre 
as consequências de um crescimento 
baseado na atividade mineradora.

Mariana está localizada no Qua-
drilátero Ferrífero em Minas Gerais, 

Entre 2010 e 2013, o PIB de Ma-
riana cresceu quase 80%, passando de 
R$ 3,7 bilhões para R$ 6,59 bilhões, 
segundo dados do IBGE, sendo que o 
setor industrial (constituído majori-
tariamente pela extração mineral) foi 
responsável por cerca de 70% do valor 
adicionado ao longo desses anos. Esse 
crescimento alavancou o Índice FIR-
JAN de Desenvolvimento Municipal, 
que passou a ser considerado de alto 
desenvolvimento, saltando da 225a 
posição estadual para a 21a. Contudo 
é preciso frisar que, conforme dados 
do IBGE, em 2013, enquanto o PIB 
per capita de Mariana foi superior a 
R$ 100 mil e o brasileiro foi de apenas 
R$ 26.445, o Censo Demográfico de 
2010 apontou que a renda média dos 
trabalhadores assalariados na cidade 
era de R$ 1.245,89. 

Para perceber a excessiva especiali-
zação produtiva local basta verificar a 
evolução das receitas municipais que 
têm como principal fonte a arrecada-
ção decorrente da atividade das mine-
radoras. A Compensação Financeira 
pela Exploração de Recursos Mine-
rais (CFEM) relativa ao ferro corres-
ponde a 2% do faturamento líquido e 
65% do valor arrecadado compete ao 
município produtor. Já em relação ao 

uma região que, segundo o Instituto 
Brasileiro de Mineração, concentra a 
maior produção brasileira de minério 
de ferro, principal produto da nossa 
pauta exportadora. A história do mu-
nicípio está profundamente associada 
à exploração mineral, perpassando a 
aurífera nos séculos XVIII e XIX e o 
ciclo do ferro a partir dos anos 1960. 

Para alguns acadêmicos, como 
John Luke Gallup, Jeffrey D. Sachs, 
Andrew D. Mellinger (Geography 
and economic development, 1998), 
as características geográficas de um 
país têm influência significativa no 
seu crescimento econômico, visto que 
fatores como o custo de transporte, 
produtividade agrícola e propriedade 
de recursos naturais impactam dire-
tamente a produtividade econômi-
ca. Outros, como Daron Acemoglu 
(Root causes, 2003), acreditam que, 
apesar de haver uma correlação en-
tre geografia e prosperidade, são as 
instituições a principal causa do cres-
cimento econômico. Certamente a 
exploração dos recursos minerais em 
Mariana possibilitou o crescimento 
econômico do município. O que é ne-
cessário questionar é se tal crescimen-
to gerou desenvolvimento e, ainda, se 
esse desenvolvimento é sustentável. 

Reflexões sobre o caso da  
Samarco em Mariana

Antônio José Maristrello Porto 

Professor da FGV Direito Rio e coordenador do Centro de 

Pesquisa em Direito e Economia (CPDE) e do Centro de 

Direito e Meio Ambiente (CDMA)

Laura Meneghel dos Santos 

Pesquisadora do Centro de Pesquisa em 

Direito e Economia (CPDE) 
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Imposto sobre a Circulação de Merca-
dorias e Prestação de Serviços (ICMS), 
25% do total estadual arrecadado 
deve ser repartido entre os respectivos 
municípios, majoritariamente confor-
me o valor adicionado nos mesmos. A 
soma das cotas-parte do CFEM e do 
ICMS de Mariana representaram em 
média 70% da receita municipal dos 
últimos cinco anos. 

Esse rápido panorama demonstra a 
importância da atividade mineradora 
para a economia local e explica por-
que a paralisação das atividades da 
Samarco tem preocupado a população 
de Mariana. O problema é que a ci-
dade já passava por dificuldades antes 
do desastre. Em julho de 2015, repor-
tagem do Jornal Lampião assinalava 
queda na arrecadação, unificação de 
secretarias e possíveis cortes de fun-
cionários e benefícios. Mas, de acordo 
com a Pesquisa de Informações Bási-
cas Municipais do IBGE, em 2015, a 
relação entre o número de funcioná-
rios da administração pública e o to-
tal da população de Mariana foi de 
6,29%, bem acima da média brasileira 
(3,20%). Ainda assim, em entrevista a 
alunos da FGV Direito Rio, o secre-
tário do Meio Ambiente de Mariana 
afirmou que o município não possuía 
corpo técnico para fiscalizar a estrutu-
ra da barragem de Fundão. 

O fato é que em 2011 o município 
foi administrado com uma arrecada-
ção inferior às posteriores. Um episó-
dio que contribuiu para o crescimento 
expressivo dessa receita foi o Projeto 
Quarta Pelotização (P4P) que aumen-
tou em 37% a capacidade de produ-
ção da Samarco, conforme relatórios 
da mesma. O que deveria ter sido feito 
então com essa receita municipal adi-
cional gerada? Como deve ser utiliza-
da a renda arrecadada com a extração 

mineral para garantir um desenvolvi-
mento municipal sustentável?

De acordo com o economista ca-
nadense John Hartwick (Intergene-
rational equity and the investment 
of rents from exhaustible resources, 
1977), para que as futuras gerações 
também possam se beneficiar das 
riquezas proporcionadas pelos re-
cursos naturais exauríveis, as rendas 
e os lucros dessa extração devem 
ser reinvestidos em capital humano 
ou capital reprodutível (máquinas e 
equipamentos). Por sua vez, o ame-
ricano Robert Solow (The economics 
of resources or the resources of eco-
nomics, 1974) propõe, como critério 
de justiça intergeracional no uso dos 
recursos ambientais, que o consumo 
per capita seja constante ou crescen-
te ao longo do tempo. Assim, o que 
ficou conhecido como regra de So-
low-Hartwick estabelece que, para a 
manutenção dos níveis de consumo e 
bem-estar ao longo do tempo, é ne-
cessário converter riqueza natural em 
outras formas de capital para que o 
estoque total de capital não se altere. 

Segundo Alyson Warhurst e Ri-
chard Auty (Sustainable develop-
ment in mineral exporting econo-
mies, 1993), o desenvolvimento 
sustentável em economias minerais 
impõe duas condições: 1) devem 
ser feitos investimentos em ativos 
alternativos geradores de riqueza a 
fim de substituir o esgotamento do 
ativo mineral; 2) o dano ambiental 
causado pela mineração e fundição 
deve ser minimizado. Contudo, essas 
duas metas de sustentabilidade po-
deriam ser bloqueadas pelos efeitos 
da doença holandesa – relação nega-
tiva entre a exportação mineral e a 
competitividade dos outros setores 
econômicos transacionáveis. 

Os efeitos negativos do rompimento 
da barragem Fundão sobre a economia 
de Mariana tendem a se intensificar e 
evidenciam a falta de planejamento 
público para lidar com a escassez da 
renda mineral. Mais urgente do que 
a reabertura da Samarco, parece ser 
avaliar as possibilidades alternativas 
de desenvolvimento de Mariana e dos 
demais municípios atingidos. 

Receita municipal de Mariana 
em milhões de reais

Fonte: Portal de Transparência da Prefeitura de Mariana. 
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A proposição de que o Brasil está 

atrasado na agenda de acordos co-

merciais é compartilhada por seg-

mentos da sociedade civil e pelo 

 governo interino do presidente Te-

mer, como expresso no discurso de 

posse do seu ministro de Relações 

Exteriores, José Serra. 

É fato que a agenda brasileira de 

acordos amplos de preferências co-

merciais é modesta se comparada 

com a de alguns vizinhos sul-ameri-

canos. Enquanto o Chile, Peru e Co-

lômbia possuem acordos com União 

Europeia, Estados Unidos e os dois 

primeiros com a China, o Brasil li-

mita a sua agenda aos parceiros sul-

americanos e a alguns poucos fora 

da região (ver pág. 65). Quais as ra-

zões para esse quadro?

O peso conferido aos argumen-

tos varia de analista, mas o diag-

nóstico consensual incorpora as 

seguintes observações. Como país 

membro do Mercosul, o Brasil se 

viu tolhido pelos interesses de seus 

parceiros que nem sempre coinci-

diam com os dos setores indus-

triais e agrícolas brasileiros. Poder 

negociar bilateralmente é condição 

necessária para avançar a agenda 

brasileira. A tarifa externa comum 

que seria o principal impeditivo de 

uma negociação bilateral não está 

plenamente em vigor e requer revi-

são ou abandono. 

A segunda constata que a polí-

tica externa apostou no sucesso da 

Rodada Doha que deveria finalizar 

em 2005. Essa diretriz foi escolhida, 

pois as demandas liberalizantes do 

setor agrícola brasileiro teriam na 

negociação multilateral mais chan-

ces de sucesso, dado o protecionis-

mo desse setor nos países desenvol-

vidos. Além disso, as concessões 

requeridas para a liberalização do 

setor industrial e de serviços e nos 

temas de investimentos e compras 

governamentais no âmbito multila-

teral são bem mais modestas do que 

num acordo com a União Europeia 

ou os Estados Unidos. 

As negociações multilaterais 

não avançaram e o Brasil não mu-

dou sua posição. Enquanto isso, os 

membros da Organização Mundial 

do Comércio (OMC) foram multi-

plicando seus acordos bilaterais e 

regionais. A preferência pela agenda 

menos demandante da OMC revela-

ria o viés protecionista das políticas 

dos governos Lula e Dilma. Logo, 

fazer acordos com países como os 

Estados Unidos seria uma forma de 

avançar numa agenda de reformas 

em direção a uma maior abertura 

da economia brasileira. 

Acordos comerciais:  
o trilema de Dani Rodrik

Lia Baker Valls Pereira
Pesquisadora da FGV/IBRE e professora da Faculdade de Ciências Econômicas da Uerj
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A terceira questiona a opção por 

uma agenda Sul-Sul em detrimento 

dos acordos com os principais países 

desenvolvidos ocidentais. Aparente-

mente, não houve um custo elevado 

enquanto as exportações se bene-

ficiavam do boom dos preços das 

commodities. A partir de 2012, en-

tretanto, a queda nos preços desses 

bens (gráfico 1) levou à redução do 

superávit comercial chegando a um 

déficit em 2014. Ao mesmo tempo, o 

boom das commodities, junto com as 

políticas monetárias expansionistas 

pós-crise de 2008 de diversos países, 

teria contribuído para a valorização 

do câmbio (gráfico 2) e prejudicado 

a competitividade das exportações 

de manufaturas do Brasil. 

O principal mercado das expor-

tações de manufaturas do Brasil são 

os países latinos e os Estados Uni-

dos (gráfico 3). Os primeiros (grupo 

Sul) são majoritariamente exporta-

dores de produtos primários e ex-

perimentam desaceleração no nível 

de atividade. Ademais, a concorrên-

cia chinesa deslocou exportações 

de manufaturas brasileiras nesses 

mercados (Pereira, 2014). Um acor-

do com os Estados Unidos poderia 

auxiliar as manufaturas brasileiras, 

em especial para incrementar a par-

ticipação do Brasil nas cadeias glo-

bais de valor. 

A participação nas cadeias glo-

bais/regionais de valor requer ne-

gociações que vão além de reduções 

tarifárias. Uma parte importante do 

valor adicionado se refere a serviços 

e, logo, é necessário ter regulações 

compatíveis com importação/expor-

tação de serviços. Marcos jurídicos 

de solução de disputas no âmbito 

do acordo para os investidores es-

trangeiros fazem parte dos novos 

acordos, assim como regras sobre 

propriedade industrial, compras de 

governo, entre outras. 

Nesse ponto, o trilema de Rodrik 

(2012) elucida algumas questões que 

mostram que fazer ou não acordos 

no mundo atual não é apenas uma 

opção pelo protecionismo ou não. 

A integração profunda que é iden-

tificada com acordos preferenciais 

de comércio com amplo escopo te-

mático requer eliminação dos custos 

de transação fronteiriços e tratamen-

to nacional para todo o comércio de 

mercadorias, serviços e movimento 

de capitais. Como compatibilizar o 

tema do Estado nação com a inte-

gração profunda?

A agenda brasileira 

de acordos amplos de 

preferências comerciais 

é modesta se comparada 

à de alguns vizinhos 

sul-americanos, como 

Chile, Peru e Colômbia

Trilema de Rodrik (2012)

Integração profunda 

Políticas democráticas Estado nação soberano
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desconsidera os interesses domésti-

cos, que nem sempre são compatí-

veis com maior integração. Em so-

ciedades democráticas, esse caminho 

não é possível.

Por último, o Sistema Bretton 

Woods funcionou relativamente bem 

até os anos 1970, quando os países 

preservavam um elevado grau de au-

tonomia no manejo das suas contas 

de capitais e políticas protecionistas. 

Na área de comércio, a primazia da 

política externa associada à Guerra 

Fria colocou em segundo plano os 

interesses domésticos, exceto quan-

do se tratava de setores com elevado 

poder de barganha, como o agrícola. 

Nesse contexto, países em desenvol-

vimento puderam adotar restrições 

quantitativas que violavam as regras 

do sistema multilateral de comércio. 

O sistema permitiu uma convivência 

entre autonomia do Estado, interes-

ses domésticos e funcionamento do 

comércio mundial. No entanto, nes-

se quadro se perde a proposta de in-

tegração profunda. 

Em suma, a mensagem de Ro-

drik é que alcançar simultanea-

mente os três vértices do triângulo 

não é possível. Observa-se, porém, 

que os acordos preferenciais estão 

distantes de uma integração pro-

funda, embora tragam os dilemas 

apontados por Rodrik. Além dis-

so, acordos são negociações, que 

permitem exceções. Um exemplo 

são as regras sobre direitos de pro-

priedade intelectual da OMC, que 

foram de forma exitosa criticada 

pelo governo brasileiro no ano de 

2001 quanto ao tratamento con-

ferido aos medicamentos na esfera 

Fonte: Secex/MDIC. Elaboração: FGV/IBRE.

Gráfico 1: Índice de preços das commodities IBRE,  
base 2002
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Gráfico 2: Índice da taxa de câmbio real efetiva, 
deflatores IPCA/IPC países

Fonte: Bloomberg e Banco Central do Brasil. Elaboração: IBRE/FGV.

Uma resposta seria um federa-

lismo global, uma concepção com 

baixíssima probabilidade de su-

cesso num mundo composto por 

sociedades com valores culturais 

distintos, com diferentes pesos para 

a composição do que é entendido 

como uma sociedade justa e níveis 

de desenvolvimento econômico e 

humano desiguais. 

Outra é manter o Estado nação, 

que só responderia a demandas para 

integração do país no sistema inter-

nacional. Isso supõe um Estado que 
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Acordos preferenciais de comércio em 
vigor e em negociação do Brasil 

Acordos em vigor: Mercosul-Chile; Mercosul-Bolívia; Mercosul-Peru; Mercosul-

Colômbia, Equador e Venezuela; Mercosul-México (pouco abrangente, exceto 

para automóveis); Mercosul-Índia; Mercosul-SACU (união aduaneira formada 

pela África do Sul, Namíbia, Botsuana, Lesoto e Suazilândia) contempla cerca 

de 1.000 produtos; Mercosul-Cuba; Mercosul-Índia (cerca de 400 produtos); 

Mercosul-Egito (ainda sem vigência); Mercosul-Palestina (ainda sem vigência).

Acordos em negociação/consultas públicas: expansão dos acordos com 

o México; Cuba e Índia; Mercosul-União Europeia; Mercosul-Canadá; Merco-

sul-Associação Europeia de Livre Comércio; Líbano e Tunísia.

Em 29 de abril do presente ano, o Brasil ampliou seu acordo com o Peru 

e assinou bilateralmente acordos nas áreas de compras governamentais, 

serviços e investimentos. 

Fonte: Departamento de Negociações Internacionais do MDIC.

nacional”, um tema além do esco-

po deste artigo.

A principal mensagem do artigo é 

que o trilema de Rodrik está presente 

nas escolhas de acordos. A diferença é 

que os acordos não visam integração 

profunda e, logo, algum grau de con-

ciliação é possível ser alcançado entre 

o quanto de autonomia das políticas 

se deseja ou não perder. Em alguns 

casos, a perda pode ser considerada 

positiva para os que postulam que os 

acordos disciplinam as políticas do-

mésticas ou então quando o benefício 

supera essa perda — liberalizar incen-

tiva a concorrência e induz procura 

por eficiência alocativa. 
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Gráfi co 3: Participação das regiões/país nas exportações totais de manufaturas brasileiras

0

10

20

30

40

50

60

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

América Latina e Caribe Estados Unidos União Europeia

Fonte: Secex/MDIC.  Elaboração: FGV/IBRE.

de grandes epidemias, como HIV. 

Outro exemplo são os acordos de 

serviços da União Europeia que 

sempre colocam em exceção os ser-

viços de audiovisuais. 

É correto afirmar que quanto 

mais profunda a integração, menor 

o grau de autonomia das políticas 

nacionais. Os acordos, porém, per-

mitem exceções. A lógica de cons-

trução para a realização de acor-

dos nas sociedades democráticas 

parte, portanto, da identificação 

dos interesses domésticos e ao Es-

tado cumpre avaliar as diferentes 

demandas em função do “interesse 
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