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ro e 0,2% no segundo – foi 
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atolado desde 2014. Uma análise mais cuidadosa dos 

números e da atual conjuntura política, no entanto, 

sinaliza que o quadro ainda é bastante complexo.

A expansão de 0,2% no trimestre encerrado em 

junho foi fruto de uma série de fatores: queda dos 

juros, inflação baixa, redução, ainda que pequena, 

da taxa de desemprego, forte queda nos preços da 

alimentação e liberação do FGTS, só para citar os 

mais evidentes. Isso fez com que o consumo das fa-

mílias, depois de quedas sucessivas, puxasse o cres-

cimento do PIB, também alavancado pelos bons re-

sultados da agropecuária.

Não resta dúvidas que crescer, ainda que pouco, 

é um bom sinal. Porém, tanto a indústria como a 

construção civil não se recuperaram, continuando 

a apresentar resultados negativos. E os investimen-

tos, indicador que sinaliza que uma economia está 

se recuperando de forma sustentada, voltou a des-

pencar, acumulando queda de cerca de 30% desde 

meados de 2013.

A instabilidade política onde uma ameaça ou nova 

denúncia aparece quase todos os dias torna o país 

instável, afugentando investidores. Desde que o pre-

sidente Temer assumiu, o PIB acumulou queda de 

1,4%. Estamos mergulhados numa crise fiscal sem 

precedentes que, mesmo com a aprovação do teto dos 

gastos, não para de sangrar. As despesas continuam 

subindo e as receitas, caindo já que a indústria, prin-

cipal fonte de arrecadação, encolheu significativa-

mente sua participação no PIB. Como mostra a Carta 

da Conjuntura desta edição, fica cada vez mais difícil 

cumprir esse teto.

Sem dinheiro, com os estados em situação pre-

cária, os impactos sobre a sociedade são perversos: 

aumento da violência, sucateamento da saúde e da 

educação como mostra a reportagem de capa desta 

edição. Se há luz no fim do túnel, chegar até lá é que 

será o grande problema.
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CARTA DA CONJUNTURA

Para combater a gravíssima crise fis-
cal que tanto está na origem da atual 
recessão quanto dela é consequên-
cia, o governo do presidente Michel 
Temer adotou como principal instru-
mento a aprovação do teto constitu-
cional dos gastos federais, por meio 
da Emenda Constitucional no 95 (EC 
95/16). A medida limita, a partir de 
2017, o crescimento da despesa fe-
deral ao gasto do ano anterior corri-
gido pelo IPCA.1 

O limite se aplica individualmen-
te ao Poder Executivo e a diferen-
tes órgãos públicos ou esferas dos 
demais poderes. O descumprimento 
acarreta sanções como proibição de 
aumentos salariais, contratações, 
criação de novas despesas ou am-
pliação de subsídios, entre outras. 
Educação e saúde terão um piso de 
gastos, baseado na despesa de 2017 
corrigida pelo IPCA, a partir de 
2018. A partir do décimo exercício 
da vigência do chamado “Novo Re-
gime Fiscal”, o presidente da Repú-
blica poderá propor projeto de lei 
complementar para rever o critério 
de reajuste do teto.

Na estratégia fiscal do atual go-
verno, da qual o estabelecimento do 
teto foi a viga mestra, constava ain-
da aprovar reformas que impedis-
sem que as despesas mais rígidas do 
orçamento federal – Previdência do 
RGPS, folha do funcionalismo ati-
vo e inativo, saúde, educação,2 pro-
gramas sociais etc. – comprimissem 
até níveis insustentáveis os gastos 
mais flexíveis, como o custeio da 
máquina pública e os investimentos 
federais. Como se sabe, entretan-
to, o abalo político de 17 de maio, 
quando foi revelada a gravação 
da conversa entre o presidente e o 
empresário Joesley Batista, reduziu 
muito as chances de que a reforma 
da Previdência – o principal item 
necessário, mas não suficiente, para 
viabilizar o cumprimento do teto – 
seja aprovada ainda no atual man-
dato presidencial.

Dessa forma, respeitar o limite 
constitucional de gastos até meados 
da próxima década, tarefa que já 
parecia difícil quando foi aprovada 
a EC 95, tornou-se um desafio de 
enormes proporções. Na verdade, 

como se verá a seguir, a análise fria 
das contas públicas federais proje-
tadas para os próximos anos sugere 
que é alta a probabilidade de que o 
teto venha a ser rompido em algum 
momento de sua vigência mínima 
até o décimo exercício a partir de 
2017. Não se afirma aqui peremp-
toriamente que essa ruptura ocor-
rerá, mas apenas se procede a um 
exame objetivo dos números, à luz 
dos dados hoje conhecidos. Sem-
pre é possível que fatos e circuns-
tâncias difíceis de antecipar deem 
aos acontecimentos rumos que não 

Luiz Guilherme Schymura

Doutor em Economia pela FGV/EPGE

Não vale a pena esperar  
até que o teto dos gastos 
seja rompido
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margem fiscal inclui todos os inves-
timentos federais e o custeio da má-
quina pública (excluindo o de saúde 
e educação, que são considerados 
obrigatórios), além de gastos com 
algumas políticas públicas (como as 
bolsas Capes/CNPQ e o Farmácia 
Popular, entre outros), vê-se que a 
projeção anterior é apenas teórica. 
É impossível zerar a margem, muito 
menos torná-la negativa. Na verda-
de, estima-se que, se a margem cair 
abaixo de R$ 70 bilhões, um nível já 
baixíssimo, o governo sofreria uma 

paralisia generalizada. As projeções 
da IFI, sem reforma da Previdência, 
colocam a margem em R$ 65 bilhões 
já em 2020, segundo ano do próxi-
mo mandato presidencial.

Diante dessa realidade inescapá-
vel dos números, importa saber, é 
claro, quais os efeitos que reformas 
da Previdência e de outros gastos 
obrigatórios teriam no sentido de 
tornar o cumprimento do teto de 
gastos mais exequível. Em exercí-
cio simples, Vilma Pinto supôs uma 

se podem prever de boa-fé no mo-
mento presente.

Segundo as projeções da econo-
mista Vilma Pinto, da FGV/IBRE, 
as despesas primárias do governo 
federal terão de ser reduzidas em 
3,8 pontos percentuais (p.p.) do 
PIB entre 2017 e 2025, de 19,9% 
do PIB para 16,1%, para que a EC 
95 seja respeitada. A pesquisadora 
nota que 75% dos gastos federais 
correspondem a itens como pessoal, 
RGPS, programas de transferência 
de renda, subsídios e subvenções, 
que dificilmente serão variáveis re-
levantes do ajuste necessário para 
que o teto seja cumprido. Eviden-
temente, os 25% restantes são uma 
fração muito reduzida da despesa 
para suportar um ajuste de quase 4 
p.p. do PIB.

A apresentação do problema 
pela Instituição Fiscal Independente 
é ainda mais impressionante. A IFI 
calcula a chamada “margem fiscal”, 
que corresponde ao teto constitu-
cional deduzido de “despesas obri-
gatórias” definidas como: RGPS, 
folha salarial e previdenciária do 
funcionalismo, pisos de saúde e 
educação, abono salarial, seguro-
desemprego, benefício de prestação 
continuada (LOAS), Bolsa Família, 
transferências a outros poderes e ór-
gãos de Estado e mais um conjunto 
de gastos menores que também são 
dificilmente compressíveis. 

Segundos os números da IFI, num 
cenário sem reforma da Previdência 
– mas que aparentemente considera 
que a nova lei do salário mínimo, a 
vigorar a partir de 2020, determinará 
apenas a correção inflacionária –, a 
margem fiscal cai de R$ 120 bilhões 
em 2017 para -R$ 4 bilhões em 2023 
e -R$ 99 bilhões em 2026. Como a 

Na estratégia fiscal do 

governo constava aprovar 

reformas que impedissem 

que as despesas mais 

rígidas comprimissem até 

níveis insustentáveis os 

gastos mais flexíveis
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reforma da Previdência básica, mas 
na qual o principal fator de eco-
nomia fiscal da reforma proposta 
pelo governo, a idade mínima para 
todos, é aprovada em 65 anos para 
homens e 62 para mulheres. Adi-
cionalmente, a pesquisadora su-
pôs o salário mínimo reajustado 
apenas pela inflação a partir de 
2020, e calculou os efeitos desta 
sistemática na evolução dos bene-
fícios previdenciários e de diversos 
programas sociais. As aposentado-
rias acima do mínimo também são 

ajustadas apenas pela inflação nes-
se exercício (não foram incomuns 
reajustes reais desses benefícios en-
tre 1995 e 2010).

De acordo com as contas da pes-
quisadora, se uma reforma como 
a descrita acima for realizada, os 
gastos federais chegarão em 2025 
em 19,6% do PIB, praticamente 
no mesmo nível de 2017, que é de 
19,7%.3 Supondo um cenário de to-
tal continuidade das atuais regras do 
jogo, sem reforma da Previdência e 

estendendo-se a presente sistemática 
de ajuste do salário mínimo para o 
período a partir de 2020, as despesas 
federais chegam a 2025 em 21,3% 
do PIB. Assim, a reforma do exercí-
cio de Vilma produz uma economia 
fiscal nada desprezível de 1,7 p.p. do 
PIB até 2025. Fica claro, por outro 
lado, que isso não chega nem perto 
do aperto das despesas obrigatórias 
que será preciso realizar para não 
romper o teto constitucional dos 
gastos. Sem a reforma simulada pela 
pesquisadora, em 2025 a despesa fe-
deral estará 5,2 p.p. do PIB acima do 
teto. Com a reforma, estará 3,5 p.p. 
do PIB acima.

Não se pense, por outro lado, 
que a reforma contida no exercício 
de Vilma seja algo trivial politica-
mente, e que muito mais possa ser 
conseguido por este governo e pelos 
próximos. Na realidade, como já 
mencionado, estabelecer uma idade 
mínima para todos os aposentados 
pelo RGPS é a medida da reforma 
proposta pelo governo (na sua for-
ma original) de maior impacto fiscal. 
Adicionalmente, supor que a partir 
de 2020 o salário mínimo será cor-
rigido apenas pela inflação, medida 
de efeito fiscal superior ao da idade 
mínima, é decididamente uma pos-
tura otimista do ponto de vista das 
contas públicas. Desde o Plano Real 
iniciou-se uma etapa da economia 
política nacional que levou a gran-
des e sistemáticos aumentos reais 
do salário mínimo. Hoje, essa ten-
dência é impulsionada pelo fato de 
que há cerca de 21 milhões de bene-
fícios previdenciários e assistenciais 
atrelados ao piso salarial, além de 
aproximadamente nove milhões de 
trabalhadores que recebem um salá-
rio mínimo de remuneração mensal. 

Esse cenário 

tremendamente difícil 

para o cumprimento 

estrito da EC 95 leva à 

indagação sobre o que 

ocorrerá em caso de o teto 

ser rompido
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Assim, um contingente aproximado 
de 30 milhões de brasileiros recebe 
o salário mínimo, o que corresponde 
a 21% do eleitorado nacional. Po-
rém, se for considerado o número de 
eleitores em domicílios nos quais al-
guém ganhe o mínimo, a proporção 
do eleitorado diretamente sensível a 
mudanças na sistemática de ajuste 
do piso salarial é ainda maior.

Esse cenário tremendamente difí-
cil para o cumprimento estrito da EC 
95 leva necessariamente à indagação 
sobre o que ocorrerá em caso de o 
teto ser rompido. Nesta situação, 
entrarão em vigor as sanções pre-
vistas no texto constitucional, como 
proibições a reajustes de remunera-
ção; à contratação e realização de 
concursos; à adoção de medida que 
implique reajuste de despesa obriga-
tória acima da variação da inflação; 
à criação ou expansão de programas 
e linhas de financiamento que levem 
ao aumento de subsídios e subven-
ções; e à concessão ou à ampliação 
de incentivo ou benefício tributário. 

Vilma realizou outra simulação, 
dessa vez sobre o efeito fiscal das 
sanções, tomando como base uma 
situação hipotética em que o teto 
fosse rompido em 2016 (quando, na 
verdade, ainda não estava em vigor). 
A economia em 2017 provocada 
pela entrada em vigor das sanções 
seria da ordem de 0,47 p.p. do PIB, 
concentrada nos gastos de pessoal, 
com 0,41 p.p. 

Na verdade, entretanto, essa é 
uma estimativa por cima. As san-
ções se aplicam individualmente ao 
Poder Executivo e a diferentes ór-
gãos públicos ou esferas dos demais 
poderes, e a economia de 0,41 p.p. 
do PIB pressupõe o congelamen-
to nominal em 2017 dos salários e 

benefícios previdenciários do setor 
público federal como um todo. Adi-
cionalmente, a economia fiscal da 
hipotética aplicação das sanções em 
2017 está inflada pelo fato de que o 
aumento da folha neste ano foi par-
ticularmente alto pelo acordo de re-
ajustes do setor público firmado no 
final do governo da presidente Dil-
ma e mantido por Temer. Ao longo 
dos diversos anos de vigência do 
teto, a economia média hipotética 
com as sanções deve ser bem menor 
do que a estimativa de quase meio 

ponto percentual do PIB da simula-
ção relativa a 2017.

Finalmente, é quase absurdo ima-
ginar que o governo federal passará 
anos a fio funcionando de forma 
precária, sem possibilidade de con-
tratar, aumentar salários ou fazer 
qualquer política pública que impli-
que gasto adicional, com as sanções 
permanentemente em vigor porque 
os gastos se mantêm acima do teto. 
A situação de descumprimento da 
EC 95 certamente provocaria um ní-

É necessário encontrar 

caminhos – incluindo 

vigorosas reformas – para 

o resgate da solidez fiscal, 

o respeito à Constituição 

e o bom funcionamento 

das instituições

vel de turbulência econômica, políti-
ca e jurídica dificilmente compatível 
com o prosseguimento em condições 
minimamente normais da vida insti-
tucional e cívica do país.

Dessa forma, ainda que o teto 
constitucional dos gastos tenha sido 
um importante passo no caminho 
de sanear as contas públicas brasi-
leiras, e que tenha efetivamente al-
cançado o objetivo de acalmar a so-
ciedade e os investidores quanto ao 
grave problema da solvência fiscal 
de médio e longo prazo, é preciso 
ter consciência de que grandes di-
lemas e dificuldades nos esperam à 
frente. É necessário que os cidadãos 
e o sistema político se deem conta 
de que não vale a pena simples-
mente “tocar com a barriga” até o 
descumprimento da EC 95, sendo 
preferível encontrar caminhos – in-
cluindo vigorosas reformas – que 
tornem possíveis tanto o resgate 
da solidez fiscal quanto o respeito 
à Constituição e o funcionamento 
normal das instituições. 

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.

1Mais precisamente, no primeiro ano a correção 
é por 7,2%, e, a partir de 2018, ela se dá pela 
inflação acumulada em 12 meses até junho do 
ano precedente. 

2Na verdade, a EC 95 já mudou a vinculação de 
saúde e educação, que antes seguiam as recei-
tas. Desse modo, já houve uma reforma nesses 
dois gastos.

3Em 2017 o gasto primário realizado (19,7% 
do PIB) tende a ser menor que o previsto no 
teto dos gastos (19,9% do PIB), devido a uma 
meta de superávit primário mais apertada 
que a regra do teto.
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Vivemos muito provavelmente a pior 
crise econômica dos últimos 120 anos. 
Com o passar do tempo (e da crise), 
nossa compreensão dos fatos melho-
ra. Começa a ser possível ter um olhar 
um pouco mais retrospectivo.

O IBRE prevê que o crescimento 
em 2017 seja de 0,2%, e em 2018 de 
1,8%. O crescimento do PIB per ca-
pita no quadriênio 2014-2017 será 
de -9,8%, ante -9,6% no quadriênio 
1981-1984, o segundo pior período 
dos últimos 120 anos.

Há, no entanto, uma diferença quan-
titativa entre a crise da dívida externa 
e a atual crise. Naquela oportunidade, 
boa parcela da queda do produto per 
capita no quadriênio deveu-se ao cres-
cimento populacional. O crescimento 
absoluto da economia foi de -1,2% no 
quadriênio terminado em 1984, ante 
-6,5% no atual quadriênio.

É possível afirmar que os números 
piores para o atual episódio se devem 
à forma de apresentar os dados. Por 
exemplo, o crescimento do PIB no triê-
nio terminado em 1983, -6,3%, não foi 
muito melhor do que os -7% do triê-
nio terminado em 2017. A diferença é 
que no triênio terminado em 1982 e 
no triênio terminado em 1984 tivemos 
crescimento positivo. Já na crise atual, 
temos a pior perda de PIB e de PIB per 

capita para quadriênios, mas também 
temos a queda mais persistente. O pior 
momento foi precedido de uma longa 
desaceleração e a recuperação será len-
ta também. O crescimento nos triênios 
terminados em 2016 e 2018 também 
será, provavelmente, negativo.

Nossa crise teve dois momentos 
distintos. O primeiro foi uma longa 
desaceleração. Considerando taxas 
quadrianuais anualizadas de cresci-
mento do PIB, após o pico de 4,7% 
em 2007, houve queda até atingirmos 
1,7% em 2014. A desaceleração ocor-
reu conjuntamente a diversos sinais de 
que a demanda da economia era forte: 
duradoura pressão inflacionária; juros 
reais permanentemente elevados; salá-
rios crescendo além da produtividade; 
desemprego em queda; piora persis-
tente do déficit externo; e deterioração 
contínua das contas públicas.

De 2007 até 2014, o impulso fiscal 
foi em média de pouco mais de 0,5 
ponto percentual (p.p.) do PIB em 
cada ano, sendo que, em 2014, foi de 
2,2 p.p. Em todo esse período de oito 
anos, somente houve impulso fiscal 
negativo (de 0,5 p.p.) em 2011.

Em que pesem medidas econômi-
cas que mantiveram situação de per-
manente excesso de demanda, o PIB 
se desacelerou.

Diagnóstico da maior 
crise em 120 anos 
começa a clarear

Samuel Pessôa

Pesquisador associado da FGV/IBRE

A desaceleração ao longo desse 
período de oito anos foi um fenôme-
no de perda de produtividade. Mi-
nha interpretação é que a perda de 
produtividade já é efeito do impacto 
sobre a eficiência da economia do 
intervencionismo e da elevação sem 
precedentes da discricionariedade na 
política econômica iniciada em 2006, 
em seguida à saída do ministro An-
tônio Palocci no final de 2005.

A segunda etapa da crise ocorreu 
a partir de 2015, com a fortíssima 
queda da atividade e o biênio horro-
roso de 2015/2016, com perda acu-
mulada de 7,3% no PIB e de 8,9% 
no PIB per capita. Essa perda de 
produto foi produzida pela queda da 
demanda agregada e o componente 
da demanda que apresentou a maior 
contração foi o investimento. Caso 
se materialize o cenário do IBRE de 
queda do investimento em 2017 de 
3,4%, o investimento em 2018 será 
28% inferior ao de 2013!
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Além da perda de eficiência pro-
dutiva, a demanda despencou. A 
queda do investimento resultou de 
dois fatores principais.

Primeiro, o reconhecimento por 
parte dos agentes econômicos e do 
público em geral de que temos um 
problema distributivo e não está cla-
ro como ele será solucionado. A dí-
vida pública cresce ilimitadamente e 
não há um consenso político sobre 
como ajustá-la. Assim, não se sabe 
se o ajuste será por meio de elevação 
de tributos (e, se for esse o caso, so-
bre quem e exatamente como), se por 
meio de corte de despesa, se por um 
pouco de cada um, ou se por meio da 
aceleração permanente da inflação.

Essa incerteza dificulta em muito o 
cálculo empresarial. Como calcular o 
fluxo de caixa descontado de um pro-
jeto? Impossível. Dessa forma, é natu-
ral que, frente à enorme incerteza que 
a falta de consenso político enseja, haja 
queda apreciável do investimento.

Mas o segundo motivo da fortíssi-
ma queda do investimento é o esgota-
mento do modelo de crescimento vi-
gente entre 2006 até 2014. Uma série 
de investimentos liderados pelo setor 
público, cuja premissa era que a capa-
cidade financeira do Estado brasileiro 
(Tesouro Nacional, bancos públicos e 
empresas estatais) era ilimitada, esgo-
tou-se. O esgotamento ocorreu porque 
os investimentos geraram dívida, mas 
não produziram capacidade de gera-
ção de caixa compatível com a dívida.

Por exemplo, o plano de negócios 
dos estaleiros e de toda a indústria 
naval tinha como pressuposto que 
o Tesouro iria continuamente capi-
talizar o BNDES para que este con-
seguisse continuamente financiar a 
Transpetro (a juros fortemente sub-
sidiados) a adquirir navios a preços 

duas ou três vezes superiores aos vi-
gentes no mercado internacional.

O programa MCMV tinha como 
premissa que o Tesouro conseguiria 
permanentemente subsidiar famílias 
de baixa renda a adquirir residências.

Juros fortemente subsidiados in-
duziram forte renovação da frota 
de caminhões e, simultaneamente, 
levaram a forte investimento em ele-
vação da capacidade produtiva de 
caminhões. Quando a nova capaci-
dade maturou, não havia demanda. 
O investimento caiu.

A política de desoneração induziu 
forte ciclo de renovação de bens durá-
veis e automóveis. Juros subsidiados e 
o programa Inovar-Auto estimularam 
forte investimento no setor. Quando a 
nova capacidade produtiva maturou, 
não havia demanda para tanto carro e 
linha branca. A demanda por duráveis 
e automóveis caiu muito e a demanda 
por investimento no setor despencou.

O nível de endividamento da Pe-
trobras subiu de 1,5 vez a geração de 
caixa da empresa para 4,5. Ou seja, 
os investimentos foram feitos, mas 
não geraram caixa. Houve ano em 
que o investimento da Petrobras so-
zinho respondia por 10% do investi-
mento brasileiro. Quando a empresa 
passou a ter dificuldade de renovar 
sua dívida e passou a pagar juros 
exorbitantes (pois embutiam forte 
risco) para fazê-lo, o investimento 
da Petrobras desabou.

A política de controle do preço da 
gasolina comprometeu a rentabilidade 
das usinas de açúcar e álcool, o que 
prejudicou todo o investimento nessa 
longa cadeia produtiva. O investimen-
to em toda a cadeia produtiva do setor 
sucroalcooleiro entrou em queda livre.

A queda do investimento nos 
setores mencionados – construção 

civil, indústria de bens duráveis, in-
dústria automobilística, indústria 
naval, indústria petroquímica e setor 
sucroalcooleiro – são mais do que 
suficientes para explicar a forte con-
tração do investimento.

O choque inicial sobre o inves-
timento – fruto desse esgotamento 
do modelo intervencionista – gerou 
queda da atividade econômica, de-
semprego e espraiou-se para os de-
mais setores da economia.

Tudo se complicou, pois além dos 
problemas estruturais de sobreinves-
timento em inúmeros setores, a situ-
ação cíclica era muito desfavorável: 
taxa de desemprego abaixo da na-
tural, com inflação elevada, preços 
represados e câmbio atrasado. De 
fato, a tempestade perfeita.

No início da coluna, mostramos 
que os números da atual crise são os 
piores dos últimos 120 anos. A crise 
com números próximos aos da atual 
– apesar de não tão ruins – foi a crise 
da dívida externa na primeira metade 
dos anos 80. Apesar de várias diferen-
ças, ela compartilha uma característi-
ca com a atual crise: em ambas temos 
um longo ciclo de investimento, fruto 
do intervencionismo estatal com a hi-
pótese de que a capacidade de finan-
ciamento era ilimitada. No caso da 
década de 80, achava-se que os ban-
cos internacionais iriam nos financiar 
continuamente. Quando Paul Volcker, 
para combater a inflação americana, 
subiu fortemente os juros americanos, 
o investimento despencou por aqui. O 
investimento em 1984 era 21% menor 
do que o investimento em 1980.

Após três anos de crise, a econo-
mia começa a dar os primeiros sinais 
de vida. Simultaneamente nosso en-
tendimento sobre o fenômeno come-
ça a clarear. 
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Conjuntura Econômica — O agro-

negócio tem colaborado para tirar o 

país da recessão. E a recessão, como 

tem impactado o agronegócio? 

Do ponto de vista da recessão, dois 

temas são os mais relevantes: o mer-

cado interno mais fechado, e uma 

oferta de crédito mais seletiva. No 

primeiro caso, apesar de o alimento 

ser o último a ser contingenciado, 

pode-se observar redução de de-

manda em alguns produtos agríco-

las, pois as famílias brasileiras estão 

comprando menos. Só não sofremos 

mais, no agregado, devido ao mer-

cado externo, que é altamente de-

mandante. Temos um bom momen-

to lá fora, o que tem compensado as 

perdas do mercado interno. O outro 

Este ano, encontrar um espaço na agenda do ex-ministro da Agricultura (2003-

2006) Roberto Rodrigues tem sido uma missão difícil. Envolvido em 31 conselhos 

– entre empresariais, setoriais e acadêmicos – Rodrigues decidiu conciliar sua 

agenda de reuniões e palestras a viagens com o intuito de revisitar o interior do 

país. “Tenho me surpreendido. O Brasil é o que é devido ao perfil psicossocial do 

produtor brasileiro. Ele ama o que faz”, afirma. Em entrevista à  Conjuntura Eco-

nômica, Rodrigues demonstrou preocupação com a queda de investimentos no 

país e defendeu a criação de um programa de desenvolvimento em torno do 

agronegócio, comparando-o à estratégia sul-coreana que converteu aquela eco-

nomia em uma plataforma de exportação de eletroeletrônicos. “Essa é uma forma 

de transformar o tema da segurança alimentar global num assunto de interesse 

de qualquer brasileiro, não só do produtor rural.” 

Roberto Rodrigues
Coordenador do Centro de Agronegócio da FGV/EESP 
Ex-ministro da Agricultura

Foto: FGV/EESP

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

“Aumentar impostos 
do agro tiraria nossa 
competitividade”
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para piorá-la. Sem investimento não 

tem emprego, o círculo virtuoso não 

roda, e o agro sofre. Mas o desem-

prego é o maior problema do país.

Hoje economistas apontam que a 

retomada do crescimento não será 

suficiente para conter a trajetória 

da dívida pública – devido à que-

da da participação da indústria no 

PIB, onde se concentra a tributa-

ção –, e o reequilíbrio da receita 

dependeria de revisão da partici-

pação do agronegócio e do setor 

de serviços na receita tributária. 

Qual sua opinião?  

Você está me perguntando se a agri-

cultura paga pouco imposto? Essa 

é uma questão recorrentemente 

tratada na área internacional. As 

pessoas de certa forma acreditam 

que pagamos pouco imposto, e por 

isso temos privilégio em relação 

lado é que a recessão reduz algumas 

variáveis fundamentais para o pro-

dutor rural, como o crédito, pois as 

taxas de juros não são animadoras. 

Com uma inflação em torno dos 

3,5%, e a Selic por volta de 9%, isso 

dá um juro real de mais de 5%, o 

que para a agricultura é muito caro 

em qualquer país do mundo. Mas 

o grande fantasma nesse aspecto  

de redução de alavanca é o seguro 

rural, que é de longe a mais im-

portante plataforma para um agro 

competitivo e duradouro, e que in-

felizmente tem tido seus recursos 

fortemente contingenciados. 

Além desses dois elementos, exis-

tem ainda consequências indiretas 

que têm a ver com o problema políti-

co, que é a ausência de investimento. 

Recebo aqui com frequência investi-

dores que querem vir para o Brasil, 

por exemplo, para o setor de infra-

estrutura logística. Mas eles não têm 

confiança. O que vai acontecer? O 

presidente vai ficar? O que acontecerá 

nas eleições do ano que vem? Haverá 

segurança jurídica? Com tantas dúvi-

das, não há investimento. Isso é um 

problema, porque o maior gargalo do 

agro talvez seja a infraestrutura. 

O lançamento do Programa de Par-

cerias de Investimento (PPI) no ano 

passado, com bases mais pró-merca-

do, não mitigou essa insegurança?

Não. Do ponto de vista do investi-

mento consistente, há muito pouco 

acontecendo. O problema é de fal-

ta de confiança, que é uma questão 

decorrente da frente política, não da 

econômica. Já não é mais um proble-

ma fruto da recessão, mas colabora 

aos países concorrentes, principal-

mente os de primeiro mundo. Há 

mais de uma resposta para isso. 

A mais importante vem de um es-

tudo da OCDE que mostra qual 

a porcentagem de subsídio que a 

agricultura recebe em relação a seu 

próprio PIB. O subsídio brasileiro 

corresponde a 3% do PIB do agro-

negócio, e só não é menor que o da 

Nova Zelândia, que é de 2%. Nos 

outros países, é muito maior: 15% 

nos Estados Unidos, 16% na Euro-

pa, se não me engano. O fato é que 

o nosso subsídio é o segundo menor 

do mundo. Isso se soma a uma lo-

gística tacanha, precária, e um juro 

elevado. Então, se é verdade que a 

tributação sobre o agro não é uma 

tributação consentânea com os de-

mais setores, na outra ponta somos 

competitivos mesmo frente a fato-

res negativos quase insuperáveis. 

Por isso, acho que aumentar a car-

ga tributária da agricultura tiraria 

nossa competitividade para além 

dos fatores negativos que já existem 

hoje, pesando no custo de produ-

ção. Taxar exportações sobretudo é 

absurdo: seria exportar impostos, o 

que tira competitvidade. 

A discussão sobre a cobrança de im-

posto de renda nas Letras de Crédi-

to do Agronegócio (LCA) não é um 

sinal nessa direção?

É um mau sinal. Tanto a LCA quanto 

o CRA (Certificado de Recebíveis do 

Agronegócio) são papéis que come-

çam a ter uma dinâmica interessante. 

A LCA representa hoje 1/3 de todo 

o crédito, porque ainda é compatível 

com o custo geral do crédito rural 

Do ponto de vista  

do investimento 

consistente, há muito 

pouco acontecendo.  

O problema é de falta de 

confiança, decorrente da 

frente política
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brasileiro. Se tributar, acabou, deixa 

de ser um papel interessante. Então 

você perde um terço do crédito.

Quando criei esses papéis em 

2005 (além da LCA e do CRA, so-

mam-se o Certificado de Depósito 

Agropecuário – CDA; o Warrant 

Agropecuário – WA; e o Certificado 

de Direitos Creditórios do Agrone-

gócio – CDCA), nossa ideia era tor-

nar o setor independente do crédito 

rural oficial. Era criar mecanismos 

de financiamento que o mercado 

comprasse, uma coisa realmente 

útil. Lastimarei enormemente se a 

tributação acontecer. Esse inclusive 

foi um dos temas centrais quando 

fizemos esses papéis, via medida 

provisória: o de garantir isenção 

tributária, pois é preciso dar um ar-

ranque nas coisas. 

Acho que em outro momento po-

derá haver algum tipo de tributo. 

Mas primeiro é preciso esperar esse 

avião decolar e se transformar em um 

elemento fundamental para o merca-

do. Aí você vai adaptando as coisas 

com o tempo. Mas, neste momento 

em que a LCA está no meio do ca-

minho, qualquer descarrilamento do 

trem representará o seu fim.

 O debate sobre aumento de impos-

tos no agronegócio, entretanto, é 

mais amplo e tem se tornado recor-

rente. Um dos exemplos é a revisão 

da Lei Kandir, que desobriga a co-

brança de ICMS de exportações de 

bens primários e semielaborados. 

Qual, em sua opinião, é a forma me-

nos daninha de lidar com o tema? 

Acho que o caminho pelo qual se 

pode trilhar é via imposto de renda.  

Qual sua avaliação sobre a atual 

agenda comercial brasileira e o 

que se deveria priorizar na atual 

conjuntura?

A prioridade são acordos comerciais 

com países consumidores grandes: 

União Europeia, China, Índia, Indo-

nésia, Malásia, Tailândia... A Ásia é 

o grande horizonte demandante dos 

próximos anos, pois população e 

renda per capita crescerão mais lá. 

Acordos bilaterais com os asiáticos e 

também com a União Europeia, que 

vem recebendo acréscimos dos países 

mais ao leste, é o grande caminho. 

Para isso, acho que a parceria com 

os países do Mercosul é importante. 

O problema é que está sendo difícil 

harmonizar os interesses dentro do 

Mercosul. Então, no limite, eu topa-

ria ir sozinho nas negociações com a 

União Europeia, por exemplo, mas 

como locomotiva que depois agrega-

rá os outros vagões. Mas precisamos 

insistir nos acordos. Termos ficado 

fora da Parceria Transpacífico (TPP), 

por exemplo, foi ruim, porque não 

é só um acordo comercial do ponto 

de vista de troca de mercadorias; ele 

muda o paradigma da negociação, e 

estamos fora disso. Nesse sentido, o 

fato de o presidente americano Do-

nald Trump ter meio que melado o 

TPP não foi ruim para o Brasil, não.

O agronegócio importa pouco? 

Deveríamos ser um mercado mais 

aberto, tal qual acontece na ativida-

de produtiva brasileira em geral?

Acho que sim. Tínhamos que ter um 

pouco mais de coerência. Ninguém é 

meio grávido, da mesma forma que 

não podemos ser liberal para exportar 

e protecionista na importação. Tínha-

mos que ser mais abertos e flexíveis na 

importação também. Acho que o setor 

de commodities em geral, e grãos espe-

cificamente, é aberto em relação a isso. 

Mas há alguns problemas localizados, 

que até são compreensíveis na sua gê-

nese, mas não no resultado, como é o 

caso do etanol. Tem gente defendendo 

fortemente a tributação sobre o álco-

ol americano, de milho, que está en-

trando no Nordeste, que tira mercado 

dos produtores de São Paulo. Eu sou 

contra isso em princípio, mas admito 

uma tributação compensatória por 

causa do subsídio que os americanos 

têm. Seria necessário medir o subsí-

dio e fixar um tributo proporcional, e 

não simplesmente tributar porque tira 

competição da gente.

A candidatura de companhias asiá-

ticas à aquisição da celulose Arauco 

Se é verdade que a 

tributação sobre o agro 

não é uma tributação 

consentânea com os demais 

setores, na outra ponta 

temos fatores negativos 

quase insuperáveis
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pela Coreia do Sul quando investiu 

no segmento eletroeletrônico. É uma 

plataforma que implica o envolvi-

mento de trabalhadores de qualquer 

setor em um programa de governo. 

Nesse texto, além de elencar itens 

como tecnologia, inserção em mer-

cados e melhora da infraestrutura 

logística, o senhor defende uma 

modernização dos instrumentos le-

gais que envolvem o agronegócio. 

Poderia exemplificar? 

Há pouco conversava com o embai-

xador Sergio Amaral, dos Estados 

Unidos, sobre o Código Florestal 

brasileiro. Foi uma lei que foi um 

verdadeiro parto a fórceps, porque 

você tinha duas posições antagôni-

cas muito fortes, de ambientalistas 

de um lado e produtores do outro. 

O que o Aldo Rebelo conseguiu fa-

zer com o seu relatório foi um ver-

reaqueceu a polêmica sobre os ris-

cos da participação chinesa no setor 

agropecuário no Brasil – especifica-

mente nesse caso, de que poderiam 

investir e ampliar a oferta de forma 

a derrubar os preços e comprometer 

o setor. O senhor tem alguma restri-

ção ao capital chinês no agro? 

Minha restrição é fundo sobera-

no comprar terra no Brasil. Não 

só chinês. Qualquer um, porque é 

um Estado dentro do Estado. Isso 

tira um pouco a soberania da gente. 

Agora, para empresa privada com-

prar empresa privada, o que precisa 

é ter regras claras. No caso das ter-

ras, isso já existe: não pode ter mais 

de 5% da área de um município. 

No restante, o que importa é que se 

respeitem as regras, sejam elas tra-

balhista, ambiental, tributária. No 

mais, eles vão produzir aqui, gerar 

emprego aqui, criar impostos aqui, 

dar trabalho para agrônomo e tra-

balhador daqui, comprar máquinas 

e insumos daqui. Qual o problema? 

Vai criar riqueza. 

Há um mês, o senhor publicou ar-

tigo defendendo a criação de uma 

“Plataforma Brasileira de Alimen-

tação para Todos”. Qual o objetivo 

dessa iniciativa?

Essa é uma forma de transformar o 

tema da segurança alimentar global 

num assunto de interesse de qualquer 

brasileiro, e não só do produtor rural.

E uma forma de colocar o agro 

como prioridade dentro de um pro-

grama de desenvolvimento que apro-

veite uma vocação do país. Esse, por 

exemplo, foi o modelo escolhido 

pela Índia quando entrou em TI; e 

dadeiro milagre, conseguir compor e 

achar um caminho do meio do qual 

ninguém gostasse, o que significa que 

é um modelo equilibrado. Mas tem 

um pecado mortal: não tem  ciência. 

É achismo. Diz, por exemplo, que 

devemos garantir a preservação de 

80% da Amazônia. Por quê? Quem 

falou que não pode ser 70%, 60% 

ou 95%? Em nossos processos le-

gais tem faltado base acadêmica que 

dê sistematização. Outra discussão, 

por exemplo, é a negociação de ter-

ra para índio. Hoje todas as áreas 

agricultadas do Brasil dão menos de 

10% do território nacional. E os ín-

dios têm 13% do território nacional, 

e querem mais. É justo? Vamos dis-

cutir isso de forma técnica: quantos 

índios têm, quanto cada um precisa 

para viver se quiser ficar no mato, 

quantos querem ir para a cidade? 

Não pode ser uma decisão ideoló-

gica. As leis brasileiras têm que ter 

ciência, para serem duradouras. 

Como atrair a fatia do agro brasi-

leiro que não é exportadora para a 

agenda de produtividade?

É muito difícil. Demanda um esfor-

ço que agregue tecnologia, escala e 

gestão. Veja, hoje qualquer produtor 

de qualquer tamanho sabe que, sem 

tecnologia, ele não compete e morre. 

Por que isso acontece? O preço de um 

produto agrícola é uma função da re-

lação entre oferta e demanda. Então 

você pode dizer que um preço médio 

está relativizado por uma produtivi-

dade média, porque a produtividade 

estabelece a produção, que estabelece 

a oferta. Se um produtor rural tiver 

uma produtividade acima da média, 

Minha restrição é fundo 

soberano comprar terra 

no Brasil. Não só chinês. 

Qualquer um, porque é o 

Estado dentro do Estado. 

Isso tira um pouco a 

soberania da gente
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na medida em que o preço é dado pela 

média, ele está ganhando dinheiro. Se 

tiver produtividade abaixo da média, 

ele está perdendo dinheiro. Quando 

havia inflação de 30%, 80% ao mês, 

isso não era visível, porque a inflação 

comia a incompetência técnica. Hoje, 

não. Quem estiver abaixo da produ-

tividade por dois anos seguidos será 

literalmente expulso. E se ele é expul-

so, a média geral sobe, a oferta cresce 

e os preços caem. Isso é uma regra de 

economia rural universal. Toda vez 

que todos os produtores incorporam 

tecnologia e aumentam a produção, o 

beneficiário é o consumidor. 

Isso cria uma armadilha. Há um 

limite para o uso de tecnologia em 

que a resposta econômica não paga 

mais o custo que você incorporou, 

mas você precisa ir atrás desse limite, 

caso contrário não competirá e será 

expulso, não importa seu tamanho 

ou região do país, nem para onde 

vai o seu produto. Qual o problema 

em fazê-lo? O problema é que hoje 

as grandes empresas que oferecem 

insumos – fertilizantes, defensivos, 

sementes, máquinas e equipamentos 

– estão voltadas para o grande pro-

dutor, o que aumenta o gap tecnoló-

gico. Porque tecnologia custa dinhei-

ro. Se não tiver renda, não compra. 

E, para ter renda, é preciso escala?

Uma economia globalizada caracteri-

za-se pelo fato de que a margem por 

unidade de produção vai sendo esma-

gada pela competição, de modo que 

a renda do produtor se faz na escala. 

Ora, o pequeno por definição não tem 

escala. Ele está condenado à morte? 

Sim, se não houver políticas adequa-

das, que passam por ações de Estado 

e privadas. No caso do Estado, como 

um crédito diferenciado, como o Pro-

naf. Nesse caso, o Brasil está num 

bom caminho, aplicando aqueles 3% 

de subsídio ao setor apontados pela 

OCDE. O problema é que só isso não 

garante escala. É preciso apoiar a cria-

ção de cooperativas. E, nesse quesito, 

precisamos dar uma injeção muito 

maior do que o que o Estado brasilei-

ro tem dado. Agora mesmo, no plano 

de safra deste ano, baixaram o crédito 

das cooperativas, criaram dificuldades 

para o programa que é exatamente o 

que beneficia o pequeno. Então, um 

país que se proclama liberal na econo-

mia – e o liberalismo parte do pressu-

posto de que a igualdade de oportuni-

dades é a mesma para todos –, e você 

tira essa igualdade. 

Mas apoiar a adoção tecnológica 

e o associativismo tampouco basta. 

Todo o processo de uma economia 

plural é baseado em duas colunas dor-

sais. A primeira, todo mundo sabe, é 

a tecnologia. A outra, que nem todo 

mundo sabe, é a gestão. Somos em 

geral filhos da civilização da inflação. 

Sou de um tempo em que 60% da 

minha renda como agricultor vinha 

do overnight, e só 40% da atividade 

produtiva. Então com uma inflação 

de 80% ao mês, se eu comprasse o 

adubo este mês, 10% mais caro do 

que o mercado oferecia na média, no 

mês seguinte era bom negócio. Hoje, 

se fizer isso, posso perder a renda de 

um ano. Naquela época, meu agrôno-

mo era o gerente do banco. Mas essa 

ciranda financeira acabou, de modo 

que gestão comercial e financeira são 

importantes. Eu tenho que olhar o 

mix de crédito rural que tenho que 

tomar, para que o passo seja do ta-

manho da minha perna, e aplicar o 

excedente de caixa do melhor jeito 

possível. Também tenho que pensar 

na gestão tributária. Hoje, por exem-

plo, o valor diferido do ICMS me 

vale um trator por ano. E na gestão 

ambiental, bem como de recursos hu-

manos. Hoje uma máquina de cortar 

cana custa R$ 1,5 milhão. Tem que 

botar um engenheiro para tomar con-

ta dela, pois tem GPS, computador 

de bordo. Cadê a mão de obra para 

operar isso? E, não menos importan-

te, na gestão de risco, o que no Bra-

sil é uma atividade particularmente 

importante. É por tudo isso que vim 

para a FGV desenvolver mestrado e 

MBA em gestão, porque acho que 

essa é a parte bamba da sustentação 

do agro. Tecnologia já não é mais um 

problema. Todo mundo sabe de sua 

O Código Florestal tem 

um pecado absolutamente 

mortal: não tem ciência. É 

achismo. Diz, por exemplo, 

que devemos garantir a 

preservação de 80% da 

Amazônia. Por quê?
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importância, e busca recursos para 

adquiri-la. No caso da gestão, entre-

tanto, ainda há resistência.  

Após 11 anos, o IBGE iniciará um 

novo Censo Agropecuário. No Cen-

so de 2006, o país tinha 4,4 milhões 

de estabelecimentos, dos quais 

11% foram responsáveis por 87% 

da renda do setor. Que mudanças 

espera que esse novo estudo revele 

do setor rural brasileiro?

Estou curioso, porque a dinâmica no 

campo é avassaladora. É muito rápi-

da. Por isso este ano estou fazendo 

um recorrido pelo Brasil, para sen-

tir o que está acontecendo, dar mais 

 ciência para o que estou falando aqui. 

Mas imagino que esses números vão 

mostrar uma concentração maior do 

agro, e um padrão tecnológico muito 

diferenciado. Acho também – e aqui 

realmente é mero “achômetro” –, que 

teremos uma surpresa boa em relação 

à média da idade dos agricultores bra-

sileiros, que deve apresentar uma di-

minuição relativa. Isso pode ser uma 

grande novidade. Quando vou para a 

Europa, Ásia, falar para agricultores, 

em geral me considero um dos mais 

novos na plateia – e tenho 75 anos. 

Aqui, sou de longe o mais velho. E 

cada vez mais. Percebo que há uma 

juventude vibrante no agro brasileiro. 

Estou com esperança que isso se con-

firme. Mas veremos. 

Frente às transformações projeta-

das para a demanda mundial, al-

gumas mencionadas aqui, qual o 

principal desafio para o Brasil per-

severar entre os líderes do agrone-

gócio no longo prazo?

O desafio é ter estratégia. É a com-

preensão do papel do agro brasileiro 

para o país, e não para o agricultor. 

É um tema de pertencimento. Quan-

do você vai nos lugares, as pessoas 

falam assim: “o Brasil vai mal, mas a 

agricultura vai bem”. O que eu que-

ria ouvir de um advogado, um jor-

nalista, qualquer profissional é que 

“nossa” agricultura vai bem, pois 

todos têm a ver com isso. O traba-

lhador da CSN, por exemplo, é res-

ponsável pelo aço com que se fabrica 

o trator, então também é diretamen-

te responsável pelo sucesso ou pelo 

fracasso do setor. 

Acho que esse é o próximo esforço 

da minha vida: promover uma frater-

nidade siamesa entre rural e urbano. 

Uma coisa que me deixou profunda-

mente emocionado, por exemplo, foi 

quando a Catherine Deneuve ganhou 

o prêmio Lumière, em outubro do 

ano passado, e dedicou-o aos produ-

tores rurais franceses. Já imaginou a 

Fernanda Montenegro fazendo isso? 

Os países desenvolvidos assimilaram 

esse conceito, que ainda não está pre-

sente no Brasil, nem nos emergentes 

em geral. Olha-se a agricultura como 

uma coisa pior, porque foi pior por 

muito tempo. 

No caso da Europa, essa cons-

ciência vem da Segunda Guerra 

Mundial, quando os europeus passa-

ram fome. Mas tomaram a decisão 

de reverter essa situação e não mais 

repeti-la, e foram se espelhar no New 

Deal do Roosevelt, dos anos 30, que 

colocou a agricultura para gerar ren-

da, agregar valor, exportar. Os euro-

peus buscaram fazer igual, e então se 

consolidou o conceito de uma políti-

ca pública focada não para defender 

o agricultor, mas o consumidor. 

Aqui no Brasil, entretanto, isso 

ainda não aconteceu. Veja o exem-

plo do seguro rural – que, reitero, 

é a mais importante medida para o 

agro. Elaboramos esse seguro em 

2003, com a bancada da agricultu-

ra. Catorze anos depois, o país não 

tem nem 10% da área agricultada 

assegurada. Mas o governo atende 

ao que a sociedade deseja, e muitos 

a desaprovam. Se a sociedade fosse 

favorável ao seguro rural, é porque 

ela teria compreendido que o seguro 

estabiliza a renda, mantém o produ-

tor trabalhando, garantindo alimen-

tos para todos os consumidores. Ou 

seja, as políticas de renda para esta-

bilização estão prontas. Mas ainda é 

preciso compreender que o produtor 

não é um fim, mas um instrumento 

para o Brasil crescer.  

Sou de um tempo em 

que 60% da minha renda 

como agricultor vinha 

do overnight, e só 40% da 

atividade produtiva.  

Mas essa ciranda 

financeira acabou
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Há dois anos George Akerlof e Ro-
bert Shiller, ambos Prêmio Nobel 
de Economia, de 2001 e 2013 res-
pectivamente, publicaram um livro 
que trata da economia da manipu-
lação e do engano (Akerlof, G.A.; 
Shiller, R.J. Phishing for phools 
the economics of manipulation and 
deception. Princeton: Princeton 
University Press, 2015). Segundo 
esses autores a economia de mer-
cado, baseada na iniciativa indivi-
dual com o objetivo do lucro, não 
somente produz bem-estar, como 
na mão invisível de Adam Smith, 
mas também usa a desinformação 
e as fraquezas do consumidor para 
ludibriá-lo, induzindo-o a comprar 
bens e serviços que não aumentam 
seu padrão de vida. A manipulação 
e o engano seriam uma falha de 
mercado que teria de ser corrigida 
pela regulação. 

A manipulação e o engano fazem 
parte do nosso cotidiano tanto na 
economia como na política. Come-
cemos pela economia. Os frequenta-
dores de shopping center no Brasil 
estão acostumados com as escadas 
rolantes que nos obrigam a dar vol-
tas desnecessárias. Os donos desses 
shoppings desejam nos induzir a fa-

tos (duty free), mas que na verdade 
praticam preços extorsivos de mo-
nopólio. Alguns bancos brasileiros 
oferecem a seus clientes idosos títulos 
de capitalização, sem que eles saibam 
exatamente o que estão comprando. 
Na linguagem de Akerlof e Shiller es-
ses bancos pescaram um bobo.

Na mídia brasileira encontra-se 
com frequência anúncios de finan-
ciamento de automóveis com uma 
taxa de juros igual a zero. Outra es-
tratégia para pescar um bobo. Quem 
vai tomar dinheiro pagando caro 
para emprestar a zero? Me engana 
que eu acredito. Papai Noel existe. 
O programa de milhas das compa-
nhias aéreas tornou-se parte da eco-
nomia da manipulação, pois nesae 
programa você viaja para onde não 
quer na data que não deseja. Os lu-
gares que você quer viajar não estão 
disponíveis, e quando estão o preço 
em milhas é exorbitante.

A televisão brasileira pretende ser 
a guardiã da ética e da moral, mas 
seu telhado de vidro é enorme. Ela 
anuncia que o programa X será leva-
do ao ar depois do programa Y, sem 
dizer os horários dos mesmos. Uma 
tentativa de manipulação que des-
respeita o consumidor. Os anúncios 

A economia da manipulação e 
do engano

Fernando de Holanda Barbosa

Professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV/EPGE)

zer compras nas lojas pelas quais te-
remos de passar obrigatoriamente.  

O novo aeroporto do Galeão é um 
“puxadão” com serviços tão ruins 
quanto o velho Galeão. Na chegada 
de viagens internacionais o passagei-
ro tem obrigatoriamente de passar 
por um shopping tortuoso, com pro-
dutos supostamente livres de impos-
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de cerveja usam e abusam de mulhe-
res sensuais com um bumbum para 
senhor nenhum pôr defeito. O bum-
bum é a preferência do brasileiro. 
A intenção de manipulação é clara: 
tornar aquela marca de cerveja pre-
ferência nacional. Os operadores de 
telemarketing nos ligam oferecendo 
serviços cujos preços seriam imbatí-
veis, produzindo uma redução subs-
tancial nos nossos gastos. Para essa 
tentativa de manipulação a melhor 
opção é desligar o telefone.

A economia da manipulação e do 
engano se aplica também à política. 
Alguns partidos políticos tentam 
manipular os eleitores com um dis-
curso baseado na defesa da ética e 
da moral, adotando uma visão ma-
niqueísta do mundo, onde eles sem-
pre estão do lado do bem. Uma vez 
no poder se despem dessa fantasia e 
caem na gandaia. Outros partidos 
tentam manipular os eleitores com 

uma proposta ideológica, que ser-
viria de guia quando instalados no 
poder. Na verdade, a ideologia era 
apenas um biombo, para esconder o 
fato de que o verdadeiro objetivo era 
o poder pelo poder.

A grande farra da economia da 
manipulação e do engano na políti-
ca ocorre nas eleições. Os partidos 
políticos contratam os marqueteiros 
que vão construir personagens para 
os candidatos do partido e destruir os 
candidatos dos outros partidos. Um 
grande marqueteiro é capaz de trans-
formar um “poste” num grande exe-
cutivo ou mesmo num “estadista”. A 
eleição transforma-se numa competi-
ção de marqueteiros, na qual vence o 
melhor marqueteiro e não o melhor 
candidato. O povo depois paga a 
conta pela escolha que fez. A desin-
formação dos eleitores produz uma 
falha no sistema democrático, que 
nem sempre será corrigida na próxi-
ma eleição. A melhor opção para lidar 
com esse tipo de manipulação seria o 
regime parlamentarista que permite 
eleições mais frequentes, em vez do 
sistema presidencialista com eleições 
definidas em prazos fixos.      

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

Outros estados:
08000-25-7788 (ligação gratuita)

Alguns partidos políticos 

tentam manipular os 

eleitores com um discurso 

baseado na defesa da ética 

e da moral, onde eles 

sempre estão do lado 

do bem
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Como as maiores economias do mun-
do estão equacionando a forte ex-
pansão fiscal que promoveram como 
resposta à crise financeira global de 
2008 pode iluminar as aflições com 
a fiscalidade brasileira. Decorrem das 
projeções unânimes de que o déficit 
primário persistirá em patamar mui-
to alto e, logo, a dívida pública conti-
nuará em trajetória crescente.

Mesmo que as estatísticas apontem 
uma conjuntura melhor ou igual do 
que havia ano e meio atrás, a percepção 
entre analistas é de piora. Este pessi-
mismo com o cenário fiscal futuro tem 
sido alimentado pela frustração com a 
enorme aposta do passado recente, em 
que se queimou enorme esforço polí-
tico e credibilidade técnica em uma 
única panaceia fiscal. Foi qualificado 
como novo regime fiscal apenas uma 
regra que limita a expansão (e não o 
tamanho) e da despesa (primária). Pa-
rece que foi suposto, tanto que receita 
estivesse dada e subiria no antigo cur-
so normal de aumento da carga, quan-
to que o limite para dívida só se julga-
va necessário regular quando se estava 
fora do governo. Talvez por isso que 
o resto do país (menos obcecado por 
contas públicas) e o resto do mundo 
(que carrega menos da nossa dívida 

pública do que na maioria dos países) 
não indicam serem tão céticos.

As experiências internacionais des-
de a virada da década são muito ricas 
para subsidiar uma eventual reformu-
lação da política fiscal brasileira. Não 
custa recordar que, desde o socorro fi-
nanceiro a bancos e empesas até mira-
bolantes investimentos em obras, pra-
ticamente todas as grandes economias 
expandiram fortemente suas dívidas, 
em resposta à crise.

O FMI calculou, em meados de 
2010, que o ajuste médio no déficit pú-
blico (no conceito estrutural) necessá-
rio nas economias avançadas do G20 
seria de 8,75 pontos do PIB. Acima da 
média, apareceriam ajustes nos seguin-
tes países: 9% no Reino Unido; 9,2% 
na Grécia; 9,4% na Espanha; 9,8% na 
Irlanda; 13,1% no Japão; e 12% nos 
EUA, todos em proporção do respecti-
vo PIB. No caso das economias emer-
gentes, apesar da convenção do nível 
ideal de dívida pública ser mais baixa 
(40% do PIB), ainda segundo o Fun-
do, o esforço de ajuste necessário seria 
bem menor: 2,7 pontos do PIB na mé-
dia (embora tais projeções sejam mais 
sensíveis às hipóteses adotadas para o 
crescimento potencial de cada país). 
Esse esforço de ajuste na maioria dos 

Consolidação fiscal: 
lições mundiais contra 
frustrações nacionais

José Roberto Afonso 
Pesquisador da FGV/IBRE e professor do mestrado do IDP

países era mais duro do que o que se 
exige do Brasil. E foi encaminhado lá 
fora, logo também o poderá ser aqui.

O ajuste fiscal deveria ser diferen-
ciado de um para outro país confor-
me a sua situação específica; haveria 
espaço para incrementar receitas, com 
mais combate à evasão, cobrança de 
impostos mais eficientes e fortaleci-
mento de suas instituições fiscais; não 
deveriam ser feitos ajustes mais duros, 
chamados de front-loaded, para não 
comprometer a recuperação que ain-
da estava em curso; e caberia anun-
ciar medidas críveis e sólidas de ajus-
tes, ainda que voltadas apenas para o 
médio prazo, de modo a ancorar me-
lhores expectativas no mercado.

A retórica dos organismos interna-
cionais e mesmo de autoridades e eco-
nomistas, no lugar de defenderem uma 
operação desmonte ou saída, se optou 
por outra expressão: a consolidação 
fiscal. Não seria apenas uma diferença 
de semântica, mas sim de postura dian-
te do que se espera como necessário ou 
suficiente para estabilizar as finanças 
públicas no longo prazo.

Passou a ser uma forma de defender 
uma agenda mais ampla de atuação do 
poder público, que não se limitaria 
apenas a alterar os eventuais rumos 
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no manejo dos instrumentos já dispo-
níveis de política fiscal (como o mero 
aumento do superávit primário), mas 
abrangeria também reformas estrutu-
rais (ou seja, que mudariam os pró-
prios instrumentos). Não por acaso 
uma nova agenda para a política fiscal 
passou a ser tratada pelos organismos 
internacionais (FMI, Comissão Euro-
peia e OCDE) na virada da década. 
Não contou com uma dominância  
teórica clara e não obedeceu a passos 
de algum código – como o Consenso 
de Washington. Muito menos foi eleito 
um organismo internacional de coor-
denação ou dominante na formação de 
pensamento. Mas se fizeram consultas 
diretas aos governos, mais qualitativas 
– o mesmo inquérito que antes aponta-
ram a reação fiscal à crise.

A natureza da contrarreação fiscal 
seria mais guiada por questões legais e 
processuais do que norteada por uma 
visão estratégica. As chamadas condi-

ções fiscais de partida, a sua saúde an-
tes da crise, voltaram a ser colocadas 
como variável central, seja para balizar 
a capacidade de reação e resposta esta-
tal à crise, seja para ditar a natureza e o 
tamanho dos problemas que decorre-
rão de tal resposta. Dívida alta e resul-
tado fiscal fraco no ponto de partida 
teriam funcionado como âncoras que 
seguraram ou frearam as respostas. 
Porém, apesar das economias avança-
das estarem mais próximas dessa situ-
ação do que as emergentes na partida 
da crise de 2008/2009, foi o primeiro 
bloco que foi mais ativo e mobilizou 
muito mais recursos na reação e na res-
posta à crise – ainda que isso tenha re-
sultado em agravar os seus problemas. 
A âncora do passado não segurou os 
governos dos países ricos.

Esse processo de revisão de pensa-
mentos não parou. É o caso da con-
venção sobre o nível ideal de dívida 
pública – 60% do PIB para economias 

avançadas e 40% para emergentes. É 
desconhecida a teoria ou a evidência 
empírica ou econométrica que con-
cluíram que tais proporções seriam os 
paradigmas ótimos. Mas agora é ou-
tra a questão: por que não se poderia 
acordar mudar novamente esse per-
centual paradigmático? Ora, quando 
da crise dos anos 30, caso se tomasse 
um nível de dívida como ideal na épo-
ca, certamente seria muito inferior aos 
60% do PIB. Com as políticas fiscais 
expansionistas, com a Segunda Guer-
ra, e mesmo com a política do pós-
guerra, acabou por se adotar um novo 
e mais elevado referencial. Por que 
essa mudança de paradigma não pode 
se repetir novamente? Se assim for 
possível, será que não seriam neces-
sários ajustes fiscais tão fortes e nem 
haveria porque temer que o mercado 
desconfiasse da dívida uma vez que 
seu patamar de aceitável teria subido?

Os antigos paradigmas foram 
quebrados e os organismos multi-
laterais mudaram seus referenciais, 
teóricos e práticos. As experiências 
internacionais no enfrentamento da 
crise financeira global apresentam 
muitas lições a serem extraídas para 
se compreender e até eventualmente 
para se propor correções de rumo no 
mesmo processo no Brasil. 
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Ajustamento estrutural em grandes economias selecionadas:  
planejado (2010/13) x necessário (até 2020) 

Fontes primárias: consultas do FMI às autoridades e WEO out/2010
Nota: Estimativas do FMI do ajustamento necessário entre 2010/20 para a dívida alcançar em 2030 as metas de 60% do PIB 
em economias avançadas e 40% nas emergentes; ajuste anunciado reflete mudanças no resultado fical primário ajustado 
cicliacamente esperadas pelos governos. Compilado de Bornhorst et al. (2010, p.15) Tradução nossa.
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Em suas duas palestras na FGV/
EPGE, a primeira em julho de 2014, 
então no seu décimo ano como pre-
sidente da Comissão Europeia e, 
mais recentemente, em 2017, como 
presidente do Goldman Sachs Inter-
national, José Manuel Durão Barro-
so citou um instrutivo episódio ocor-
rido ao início de 2012 do qual foi 
importante partícipe. 

Ele convidou os principais eco-
nomistas e executivos de vários dos 
maiores bancos mundiais para uma 
conversa sobre o futuro do euro. 
À época, havia a grande dúvida se 
a Grécia permaneceria ou não na 
União Europeia. Excetuando-se um 
dos presentes, todos erraram em seu 
diagnóstico: previram uma saída da 
Grécia da zona do euro em no máxi-
mo alguns meses.

A observar as marolas na praia pos-
tavam-se, a serviço dos ilustres con-
vidados, modelos econométricos dos 
mais variados e sofisticados. O proble-
ma é que, a determinar de fato o cur-
so dos acontecimentos, estavam dois 
grandes tsunamis sociais e políticos, 
estes a muitos quilômetros do litoral. 

A primeira gigantesca onda po-
lítica, vinda da Grécia, expressava 
os termos de troca, então percebi-

Euro em 2012: da necessidade de 
contextualização histórica  

Rubens Penha Cysne
Professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV/EPGE)

dos pela população, entre um alí-
vio fiscal imediato e o isolamento 
internacional. 

O segundo tsunami político, este 
ainda mais forte e decisivo, originava-
se da Alemanha. A saída da Grécia da 
região do euro poderia, por efeito do-
minó, ameaçar toda uma engenharia 
econômica e política determinada ao 
longo de quase 70 anos. 

Primeiro, a Alemanha poderia pôr 
a perder a confortável posição de 
campeã das exportações na Europa, 
conquistada em boa parte devido à 
desvalorização contínua do seu câm-
bio real junto aos demais países. 

Segundo, havia a ameaça a todo 
um projeto político de integra-
ção europeia, iniciado logo após 
o final da Segunda Guerra. Esta 
integração, afinal, permitia à Ale-
manha naquele ponto do tempo, e 
permite ainda hoje em dia, ter em 
suas mãos a liderança industrial e 
política da Europa. 

Ao contrário do que fazem no 
momento os Estados Unidos, a Ale-
manha preferiu preservar a sete cha-
ves os frutos do seu bom-mocismo 
internacional desde o início dos anos 
50. Não se perdem 60 ou 70 anos de 
investimentos econômicos e políticos 

em função de um pouco mais ou um 
pouco menos a pagar de imposto de 
renda durante alguns anos, devem 
ter concluído aqueles que apoia-
ram Merckel. É um país que criou 
Fausto, mas não costuma seguir suas 
ações. Não desconta o futuro com 
volúpia infantil. 

Subliminarmente, claro que no caso 
da Alemanha há também uma outra 
força histórica subjacente: as tristezas 
decorrentes de três guerras contra o 
vizinho francês, bem como o trauma, 
este mais coletivo, da completa perda 
internacional de favores de opinião ad-
vinda da Segunda Guerra Mundial. 

Como traduzir em equações, 
neste caso, todas as consequências 
políticas acumuladas, ao longo de 
décadas e gerações, das guerras, 
do Plano Marshall, bem como das 
ações posteriores integradoras de 
Jean Monnet e Robert Schuman? 
Ou o significado político econô-
mico da Comunidade do Carvão e 
do Aço; do Acordo de Roma, de 
1957; e dos vários outros acordos 
congêneres que se seguiram? 

É difícil. Um bom estudo de histó-
ria tem o potencial de suprir aos eco-
nomistas subsídios que reduzam er-
ros como este aqui reportado.       
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Limites 
do ajuste
Vencer a crise fiscal sem sacrificar 

a sociedade e o desenvolvimento 

econômico dependerá de uma 

revisão de receitas e despesas que 

ultrapasse o compromisso com 

metas de curto prazo e envolva a 

reorganização do Estado
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Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

os efeitos dessa subtração saem da 

planilha federal e, somados à crise 

em estados e municípios, chegam à 

realidade do investimento, do fun

cionamento da máquina pública e 

do dia a dia da população. 

No seminário “Os efeitos da cri

se fiscal na prestação de serviços 

públicos para a sociedade”, reali

zado dia 1o de setembro pela FGV/

IBRE, Marcos Ferrari, secretário de 

Planejamento e Assuntos Econômi

cos do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, reconheceu 

a dificuldade de se perseverar no 

aperto fiscal dentro da atual estru

tura de receita e gasto. “Este ano, 

chegamos a um corte de 20,1% 

na despesa discricionária, que re

presentou o contingenciamento de  

R$ 45 bilhões. Na Proposta de Lei 

Orçamentária (PLOA) de 2018 que 

enviamos ao Congresso em agos

to, o PAC saiu de R$ 26,69 bilhões 

para R$ 1,97 bilhão. Naturalmente 

isso é inviável do ponto de vista de 

ciclo econômico”, afirmou.

Do lado da receita, ainda pou

co explorado pelo governo, Fer

rari destaca a dificuldade de equi

librar a arrecadação não apenas 

devido a perdas relativas ao ciclo 

econômico, mas fundamentalmen

te às que respondem à mudança 

da estrutura produtiva. “Quando 

olhamos a estrutura tributária da 

Receita Federal e a comparamos 

com a participação de setores no 

PIB e no mercado de trabalho, há 

um grande descompasso entre um 

e outro”, diz, citando alguns exem

plos. “Se compararmos a partici

pação da contribuição previdenciá

ria do agronegócio para o total 

(0,8% na média 2015/16) com a 

participação desse setor no total 

do emprego (10,2% no mesmo pe

ríodo), veremos que há um grande 

descompasso”, afirma. Outro caso 

mencionado por Ferrari é a relação 

da participação do setor de serviços 

no PIB (73% entre 2015/16) frente 

ao total da arrecadação de imposto 

sobre o faturamento (57,64%), en

quanto a participação da indústria 

foi de, respectivamente, 21,8% e 

42,18%. “Se a relação arrecada

ção/peso no PIB fosse a mesma em 

serviços como é na indústria, a re

ceita aumentaria 2 pontos percen

tuais do PIB, correspondendo hoje 

Com a revisão da meta de déficit 

primário para 2017 e 2018 de um 

lado, e a expectativa de descontin

genciamento orçamentário de outro, 

o governo federal encerrou o mês de 

agosto apontando a dificuldade de 

sustentar o ajuste fiscal dentro de 

um contexto de tímida recuperação 

econômica, que compromete a arre

cadação, aliado a uma estrutura de 

gastos majoritariamente engessada. 

Ainda que o mantra da austeridade, 

reforçado pela emenda do teto dos 

gastos, tenha inspirado um voto de 

confiança do mercado no arranjo da 

trajetória das despesas, seus limites 

passam a ser questionados quando 
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a mais ou menos R$ 130 bilhões, 

o que resolveria em grande medida 

nosso problema fiscal”, compara. 

Pela frente dos gastos, Ferrari 

frisa a necessidade de se atacarem 

as despesas obrigatórias, partindo 

pela aprovação da reforma da Pre

vidência. “Do ano passado até o 

terceiro bimestre deste ano, a des

pesa previdenciária já aumentou 

quase R$ 40 bilhões. Para 2018, 

prevemos que o déficit com o RGPS 

alcance os R$ 204 bilhões”, afir

ma. O secretário também destaca a 

intenção do governo de apresentar 

um projeto de reestruturação de 

carreiras no âmbito federal, que é 

o segundo elemento de maior peso 

nas despesas do governo, reforçan

do a economia via reformas na ges

tão pública. “Queremos aumentar 

a eficiência do gasto e modernizar 

a gestão”, diz, citando uma lista 

de medidas tomadas pelo governo. 

Entre elas, a redução de ministérios 

e cargos comissionados e diminui

ção do quadro de funcionários das 

estatais, além de projetos de tecno

logia da informação como o Painel 

de Preços, que permite consultar 

preços de referência no mercado 

para contratação de materiais e 

serviços em licitações, lançado em 

maio e com o qual o governo es

pera gerar uma economia de R$ 4 

milhões ao ano. 

Efeito contrário
Roberto Olinto, presidente do IBGE, 

observa esse cenário reformista com 

cautela. “Lutar por uma reorganiza

ção do Estado que evite problemas 

fiscais no futuro não se limita a olhar 

receita e despesa, mas a eficácia do 

Despesas primárias
2010 2016 2017

R$ milhões % R$ milhões % R$ milhões %

Benefícios previdenciários – urbano 198.769,50 28,1 396.561,00 31,7 435.064,80 33,8

Benefícios previdenciários – rural 56.089,10 7,9 111.310,30 8,9 124.705,10 9,7

Pessoal e encargos sociais (inativos e pensionistas) 74.045,80 10,48 110.777,50 8,87 122.087,50 9,47

Benefícios de prestação continuada da LOAS/RMV 22.502,50 3,2 48.990,10 3,9 53.634,80 4,2

Fonte: Até 2016, Resultado do Tesouro Nacional e Relatório Resumido de Execução Orçamentária. Para 2017, Relatório de Avaliação do 3o Bimestre.

88,9% 96,1% 97,1%49,7% 53,4% 57,1%

Engessamento fiscal

Roberto Olinto (IBGE): 
“Lutar por uma reorganização 

do Estado que evite problemas 
fiscais no futuro não se limita a 

olhar receita e despesa, mas a 
eficácia do gasto”

Fotos:  Bianca Gens
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gasto. Do contrário, talvez você es

teja destruindo ativos que sejam 

fundamentais para a recuperação da 

própria economia”, diz. 

Entre esses ativos em risco, um 

dos mais velados é a pesquisa e de

senvolvimento. De acordo à cam

panha Conhecimento sem Cortes, 

formada por sociedades científicas 

e associações de docentes como a 

da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (ADUFRJ), que lidera o 

movimento, o total de verbas fede

rais contingenciadas do orçamento 

destinado ao Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI), a 

universidades e institutos federais 

e à Coordenação de Aperfeiçoa

mento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes) superava os R$ 12 bilhões 

no acumulado de 2015 até o final 

de agosto deste ano. A evolução 

desse valor tem sido divulgada em 

outdoors eletrônicos instalados em 

Belo Horizonte, Brasília e Rio de 

Janeiro, batizados de Tesourôme

tro do Conhecimento.

Tatiana Roque, professora do 

Instituto de Matemática e presi

dente da ADUFRJ, resume o efei

to desse contingenciamento em 

duas frentes. A primeira, o risco 

à trajetória de estudantes de fa

mílias de baixo poder aquisitivo, 

que hoje são maioria nas institui

ções federais e dependem de bolsa 

de estudos. A segunda, a ameaça 

à continuidade de pesquisas que, 

diferentemente de projetos como a 

construção de uma rodovia, podem 

ser totalmente perdidas se sofrerem 

interrupções. “O que estamos fa

lando é da perspectiva de que tipo 

Percentual – total
Agropecuária Indústria Serviços

Média 2011/12

Imposto total – RFB 0,28 39,74 59,98

PIB 5,0 26,6 68,4

Emprego 
(Pnad Contínua)*

11,6 23,0 65,4

Média 2015/16

Imposto total – RFB 0,28 34,2 65,53

PIB 5,2 21,8 73,0

Emprego 
(Pnad Contínua)*

10,2 21,4 68,4

Diferença entre 2015/16 e 2011/12

Imposto total – RFB 0,28 -5,54 5,54

PIB 0,2 -4,8 4,6

Emprego 
(Pnad Contínua)*

-1,4 -1,6 2,9

Participação setorial da arrecadação federal e do PIB 
(% do total)

Fonte: RFB e IBGE. *Para o período de 2011/12, cconsideraram-se somente os dados do ano de 2012, quando a pesquisa inicia.

Marcos Ferrari (Planejamento):
“Quando comparamos a estrutura 
tributária com a participação dos 
setores no PIB e no trabalho, vemos 
que há um descompasso”
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de desenvolvimento o Brasil terá 

no futuro. Se quisermos entrar no 

mercado internacional, numa eco

nomia de ponta, teremos que inves

tir em  ciência básica como temos 

feito, e os cortes de verba têm ame

açado essa estrutura”, diz Tatiana. 

Olinto inclui a própria atividade 

do IBGE – que historicamente con

vive com instabilidades orçamentá

rias, cancelamentos e prorrogações 

de pesquisas – como exemplo da 

necessidade de se buscarem solu

ções que escapem do corte. “Faz 

alguns meses, a revista The Econo-

mist destacou em matéria de capa 

que um dos principais ativos hoje 

no mundo são dados. Estudo das 

Nações Unidas, por sua vez, mos

tra que em países com ampla pes

quisa demográfica, como o Cana

dá, registram um retorno de cinco 

vezes o valor investido em censos”, 

enumera. “No Brasil, em contra

partida, institutos estaduais de es

tatística estão sendo destruídos”, 

compara, referindose à decisão do 

governo do Rio Grande do Sul, no 

final de 2016, de fechar a Funda

ção de Economia e Estatística, e o 

esvaziamento da área de pesquisa 

regional da fundação fluminense 

de estatística, Ceperj. 

Atualmente, o IBGE conta com 

10 mil pessoas trabalhando em es

tatística, sendo metade em contrato 

temporário. Nos anos 1990, eram 

12,6 mil, todas do quadro fixo. 

Olinto afirma que esse arranjo possi

bilitou ganhos de eficiência sem atin

gir a qualidade da atividade. “Mas 

precisamos de muito mais gente, 

para fazer mais.” Para o executivo, a 

crise fiscal deveria impulsionar pro

jetos novos que colaborassem com 

a reorganização do trabalho, dando 

o exemplo de países como Canadá, 

Portugal e Itália, que uniram o siste

ma de dados da receita federal com o 

demográfico para realizar uma úni

ca coleta de informações, preenchida 

digitalmente, agilizando e baratean

do o sistema. “Usando os mecanis

mos de busca de big data nos dados 

da nota fiscal eletrônica que temos 

hoje, por exemplo, poderíamos re

alizar a pesquisa de orçamento fa

miliar (POF) trimestralmente. Mas 

é preciso mais gente pensando para 

aprimorar o sistema, e investimento 

em tecnologia segura”, acrescenta. 

Na avaliação de Francisco Gae

tani, presidente da Escola Nacional 

- Tendência de queda no número total de servidores ativos do IBGE.
- Aumento do percentual de servidores ocupantes de cargos de nível superior, sobretudo, após a realização dos concursos públicos.
Fonte: IBGE.
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de Administração Pública (Enap), 

a mudança de atitude desejada por 

Olinto parte de agregar à visão ma

croeconômica a preocupação com a 

gestão. Para ele, nesse quesito, o Bra

sil tem conseguido avanços positivos 

em algumas áreas de baixa visibili

dade, mas não menos importantes 

para o conjunto da administração. 

“Na área de compras públicas, des

de que começou o pregão eletrônico 

temos registrado sucessivas ondas de 

avanço. Em controle e auditoria, tal

vez tenhamos avançado até demais. 

E mesmo na parte de regulação o go

verno vem amadurecendo, ainda que 

espasmodicamente”, diz. 

Para dar conta do tamanho do 

problema fiscal, entretanto, Gaeta

ni afirma que será preciso encarar 

o trecho mais sinuoso dessa traves

sia, há muito evitado, que é a ela

boração do orçamento. “Vivemos 

uma ausência de diálogo da política 

macroeconômica com a execução 

orçamentária. Quando nos debru

çamos sobre a estrutura dos gastos, 

deparamos com muitos agregados, 

mas não destrinchamos cada um 

para chegar ao plano micro e ver 

como a coisa acontece”, descre

ve, reforçando a tese de Fernando 

Rezende, da FGV/Ebape, que na 

Conjuntura Econômica de agosto 

(pág. 38) defendeu incluir uma re

visão das regras de elaboração da 

LDO na agenda de ajustes. Coro do 

qual também faz parte Carlos Ivan 

Simonsen Leal, presidente da FGV, 

que em reiteradas ocasiões tem res

saltado a importância do resgate 

do debate orçamentário para o de

senvolvimento econômico do país. 

“Para se atrair investimento priva

do, é preciso ter crédito. Para se ter 

crédito, é necessário um mercado de 

juros de longo prazo. E, para que 

isso aconteça, é preciso um orça

mento crível”, resume. 

 O dilema dos estados
Mergulhado em um grave quadro de 

deficiências na prestação de serviços 

públicos, cujos reflexos vão da esca

lada da violência à paralisação das 

atividades na Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro (Uerj), o Rio de Ja

neiro é, dos estados com falência fis

cal declarada – junto ao Rio Grande 

do Sul e Minas Gerais –, o que mais 

sofre o dilema da dose de ajuste. No 

início setembro, foi homologado o 

decreto de recuperação fiscal do Rio, 

que suspende o pagamento da dívida 

com a União e dá apoio na obtenção 

de empréstimos em troca de aumen

to de receitas e corte de despesas. 

O acordo, com prazo de três 

anos de duração, divide opiniões.

José Roberto Afonso, pesquisador 

da Economia Aplicada da FGV/

IBRE, classifica o plano como uma 

UTI. “Deixar o paciente respirando 

por instrumentos é obviamente me

lhor do que morrer”, afirma, reco

nhecendo, entretanto, que o plano 

não abrange medidas para além do 

financeiro que possam colaborar 

para os aspectos econômicos e so

ciais. Para Bruno Sobral, professor 

da Uerj especialista em desenvolvi

mento regional fluminense, o limi

te do acordo ao campo financeiro 

poderá comprometer a recuperação 

econômica do estado. “Cortes já 

existem, tanto que há setores paran

Francisco Gaetani (Enap):
“Vivemos uma ausência 
de diálogo da política 
macroeconômica com a 
execução orçamentária”
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do de funcionar. Ajuste sem buscar 

eficiência é gerar uma bola de neve. 

A receita cairá mais e nunca se che

gará ao equilíbrio”, afirma. 

Mauro Osório, professor da 

UFRJ, afirma que o caso do Rio 

de Janeiro demanda considerar 

especificidades de uma economia 

que, diferentemente da imagem de 

bonança que marcou o início da 

década, persiste em uma trajetória 

mais antiga de decadência econô

mica, temporariamente encoberta 

pela cortina de fumaça do boom 

do preço do petróleo. “A extração 

de petróleo em altomar garantiu 

o efeito estatístico, mas não impli

cou adensamento da cadeia produ

tiva”, diz. “Para se ter uma ideia, 

em 2015 o número de empregados 

na indústria da transformação no 

Rio de Janeiro era menor do que 

em 1985, o que fez o estado sair do 

posto de segundo maior emprega

dor para a sexta posição.”

Devido a essa estrutura produti

va oca, Sobral afirma que o estado 

se torna mais dependente de recei

tas públicas que dependem de deci

sões do governo federal. Entre elas, 

cita perdas tributárias por perdas 

na compensação da Lei Kandir 

(que isenta ICMS da exportação 

de bens primários); atraso da ANP 

na revisão do cálculo de royalties e 

participações especiais; e mudança 

na cobrança do ICMS para extra

ção e refino de petróleo, que hoje 

é cobrado no destino. “Esses itens 

somados representariam um ganho 

de receita anual para o Rio de cer

ca de R$ 15,5 bilhões”, calcula. 

Bruno Sobral (RJ):
“Cortar sem buscar eficiência 
é gera uma bola de neve. A 
receita cairá mais e nunca se 
chegará ao equilíbrio”

Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo
Rio Grande 

do Sul
Paraná

Santa 
Catarina

1985

Emprego indústria de transformação 392.529 520.334 2.492.802 502.318 235.514 286.345

Posição indústria de transformação 4 2 1 3 6 5

2015

Emprego indústria de transformação 768.036 427.395 2.508.856 675.327 658.040 648.132

Posição indústria de transformação 2 6 1 3 4 5

Número de empregos formais e posição entre as unidades federativas para a  
indústria de transformação nos anos de 1985 e 2015

Fonte: RAIS/MTE.
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Gerais é empurrada para o grupo 

dos estados em pior situação fiscal 

pelo peso do gasto com pessoal. Re

nata lembra que, em 2002, quando 

era secretária de estado, a relação 

entre servidores ativos e inativos 

era de 1 por 1 em Minas e a folha 

era paga com 30 dias de atraso. 

“Entre 2003 e 2005, realizamos 

ajustes e foram cancelados au

mentos, promoções, progressões e 

concursos, e extintos quinquênios, 

A implantação do 

regime de previdência 

complementar no Rio, 

em Minas e no Espírito 

Santo  colabora  para uma 

estabilização do gasto 

com inativos no futuro

Quanto ao gasto com pessoal, 

Afonso cita que estudo do IBRE com

parando as folhas salariais dos servi

dores em atividade e apenas do exe

cutivo (ou seja, que inclui policiais, 

médicos, professores), os estados do 

Rio de Janeiro do Espírito Santo são 

os que menos gastam no país, quando 

ponderados vários fatores. “O gran

de diferencial de gasto do Rio está 

na folha de inativos – aliás, como os 

outros estados mais falidos, caso de 

Rio Grande do Sul e Minas Gerais – e 

dos outros poderes – que, em alguns 

indicadores, chega a gastar mais que 

em São Paulo”, diz. 

Renata Vilhena, exsecretária  

de Planejamento e Gestão de Mi

nas Gerais, ressalta, no quesito de 

inativos, a importância da implan

tação do regime de previdência 

complementar para os novos ser

vidores – realizada tanto por Mi

nas Gerais e Rio de Janeiro quanto 

pelo Espírito Santo – para estabele

cer uma linha de corte mais estável 

para esse gasto no futuro. 

Apesar do reconhecimento da 

tradição em gestão pública, Minas 

vantagens por tempo de serviço e 

férias prêmio”, enumera. “E, em 

2008, foi instituída uma política 

remuneratória que determinou que 

a folha não poderia crescer mais 

que um percentual do ICMS”, diz, 

indicando que a tendência dos sin

dicatos era pedir aumento de acor

do com a expansão da receita. 

Houve também a escolha de uma 

política específica para cargos co

missionados, com dois destaques: 

o recrutamento de profissionais 

no mercado, cuja remuneração era 

parcialmente feita por resultados; 

e a certificação ocupacional. “Essa 

foi voltada para cargos estratégicos 

em planejamento, gestão e finanças, 

que tinham que passar por proces

so de avaliação de conhecimento e 

comportamentos certificado pela 

UFMG. Isso trouxe mais profisi

sonalização, pois eram contratos 

independentes do secretário de tur

no”, descreve.

Renata afirma que os ajustes 

conquistados até 2014, que reco

locaram Minas abaixo do limite 

prudencial da Lei de Responsabili

Rio de Janeiro

Discriminação 2013 2014 2015 2016
Variação 

2015/2016

Receitas de transferências 14.083 15.231 11.436 12.861 12%

Receitas de arrecadação própria 42.783 41.591 48.856 41.896 -14%

Despesa pessoal ativo 14.770 16.388 17.291 17.776 3%

Despesa inativos e pensionistas 4.912 4.974 10.841 12.391 14%

Investimentos 6.542 8.189 6.176 2.342 -62%

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional.

Raio-x fiscal
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dade Fiscal, foram perdendo vigor 

nos anos seguintes, quando houve 

aumento para militares, definição 

de piso de professores, entre outras 

medidas que fizeram a política re

muneratória minguar. Renata não 

deixa, entretanto, de defender a 

revisão da execução das políticas 

de remuneração. “Ter de garantir 

o mesmo aumento de salário de 

ativos para inativos é um fator que 

precisa ser rediscutido”, diz. 

Para a questão fiscal no agre

gado, a exsecretária defende uma 

avaliação detalhada de cada poítica 

pública. “Em 2003 – quando o dé

ficit primário mineiro era um sexto 

do registrado em 2016 –, zeramos 

vários programas, mas outros tive

ram até aporte de recursos. O plano 

plurianual não era só uma peça le

gal, mas uma seleção de projetos es

tratégicos, com alocação de recurso 

garantida e contratualizada, moni

torada mensalmente”, diz, citando 

ainda a criação de uma câmara de 

coordenação geral de planejamen

to, gestão e finanças, responsável 

por avaliar todos os gastos que es

tivessem fora do plano estratégico. 

“Foi um modelo de governança que 

durou 12 anos, e permitiu uma boa 

avaliação das políticas públicas, 

evitando que fossem implmentadas 

com custeio e acabassem pesando 

no gasto corrente”, diz.

Para Renata, mesmo nas medidas 

voltadas para o curto prazo, o foco de 

uma administração deve ser a inova

ção. “Na crise temos mais coragem. 

Em Minas, por exemplo, criamos 

sistema de apresentar um problema a 

um grupo de incubadoras que desen

volviam propostas. Entre as soluções 

que adotamos na época esteve uma 

Bruno Funchal (ES):
“Em 2016, aportamos cerca de  

R$ 1,7 bi para cobrir os gastos com 
40 mil inativos, e desembolsamos  
R$ 200 milhões em investimentos 

para beneficiar uma população  
de 4 milhões”

Espírito Santo

Discriminação 2013 2014 2015 2016
Variação 

2015/2016

Receitas de transferências 3.763 4.565 4.208 4.249 1%

Receitas de arrecadação própria 9.957 10.350 10.867 10.370 -5% 

Despesa pessoal ativo 3.469 3.943 4.005 3.878 -3%

Despesa inativos e pensionistas 1.342 1.564 1.652 1.828 11%

Investimentos 1.311 1.948 584 528 -9%

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional.

Raio-x fiscal
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Queda do PIB: a maior crise dos últimos 100 anos 
PIB trimestral do Brasil e Espírito Santo - variação % 12 meses
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Fonte: Governo do Estado do Espírito Santo.

para alimentação em presídios que 

resultou numa redução de 12% no 

custo de contratação”, conta.

Dentro do equilíbrio
Tal qual o Rio de Janeiro, o Espí

rito Santo também sofreu com a 

redução de receita em 2016. Bruno 

Funchal, secretário de Fazenda do 

estado, destacou no seminário da 

FGV/IBRE, que, em 2016, a queda 

no crescimento capixaba superou a 

brasileira, chegando a uma retra

ção de 14% no terceiro trimestre, 

na variação de 12 meses. Entre os 

fatores que contribuíram para essa 

queda foram os efeitos da estiagem 

na lavoura de café e a paralisação 

das atividades da Samarco após o 

rompimento da barragem em Ma

riana, em novembro de 2015. “A 

empresa representava mais de 5% 

do PIB do estado, gerando quase 

R$ 0,5 bilhão em impostos diretos 

e indiretos ao ano”, diz Funchal. 

Além da queda do preço do petró

leo, “o que cortou praticamente 

pela metade as rendas nominais em 

2016”, completa.

Para Funchal, um dos pontos 

fundamentais para a reação do es

tado foi o pronto reconhecimento 

da crise e ataque à tendência de 

desequilíbrio das contas, o que, se

gundo Funchal, contou com a ade

são de todos os órgãos de estado. 

“A assinatura do decreto de con

tenção de gastos foi acompanhada 

da criação de um comitê, formado 

por representantes das secretarias 

da Fazenda, Planejamento, Gover

no e Gestão, que avaliou as decisões 

de corte, como o de redução linear 

de 20% das despesas de órgãos e 

entidades com itens como cargos 

comissionados, despesas com pas

sagens aéreas e diárias, além da sus

pensão de concurso público”, cita. 

Coube ao comitê fazer o ajuste fino 

na liberação de gastos essenciais 

conforme a especificidade de cada 

secretaria. “A ideia é que a ativida

de desse comitê vire uma rotina que 

inclua a avaliação de projetos, e a 

decisão de mudanças e estratégias 

que visem ao aumento de produti

vidade”, conta Funchal. Pelo lado 

da geração de recursos, o governo 

reverteu superávits de autarquias e 

fundos, que foram revertidos para o 

caixa do Tesouro em 2015 e 2016. 

E, este ano,  anunciou a redução da 

desoneração do ICMS a segmentos 

que participam dos programas de 

incentivo, tal como definido pelo 

Rio de Janeiro, “o que vem contri

buindo, a partir de junho deste ano, 

para aumento de receita”, diz. 

As medidas do estado não foram 

isentas de pressões sociais. A mais 

evidente foi a greve de 22 dias li

derada por familiares de policiais 

militares no início deste ano, ge

rando uma onda de violência que 
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Renata Vilhena (MG):
“Na crise, temos mais coragem. 

Em Minas, criamos um 
sistema em que incubadoras 

desenvolviam propostas a 
partir de problemas de gestão 

que apresentávamos”

resultou em quase 200 mortos, e 

que acabou sem a concessão do 

reajuste reivindicado. “Hoje esta

mos no zero a zero, conseguimos 

ampliar um pouco o superávit, que 

foi de R$ 137 milhões em 2016, 

graças ao comportamento do preço 

do petróleo.” Funchal reforça que 

Minas Gerais

Discriminação 2013 2014 2015 2016
Variação 

2015/2016

Receitas de transferências 8.573 9.812 10.508 11.896 13%

Receitas de arrecadação própria 43.675 46.224 50.341 52.203 4%

Despesa pessoal ativo 15.324 16.825 19.152 20.607 8%

Despesa inativos e pensionistas 7.839 9.351 13.903 14.813 7%

Investimentos 3.759 3.688 2.355 2.264 -4%

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional.

Raio-x fiscal

o grande ponto de preocupação é 

a previdência dos servidores esta

duais. “Em 2016, aportamos cerca 

de R$ 1,7 bi para cobrir os gastos 

com 40 mil inativos, e desembol

samos R$ 200 milhões em inves

timentos para beneficiar uma po

pulação de 4 milhões. Observando 

esses número, fica claro que temos 

um problema”, diz o secretário. No 

primeiro semestre, o governo capi

xaba havia declarado interesse em, 

após aprovada a reforma da Previ

dência pelo Congresso, negociar os 

termos de uma reforma estadual, 

entre os quais estaria a fixação de 

idade mínima. 

Francisco Gaetani, da Enap, 

defende que o pontochave para a 

solução fiscal em estados, municí

pios e União é gerar um debate que 

dê condições para que a população 

faça suas escolhas. “Ou a socieda

de se apropria do que é a realidade 

brasileira, ou a discussão da esta

bilização macro, da qualidade do 

gasto, e do aumento da produtivi

dade vai se perder”, diz. “Estamos 

num momento em que ou fazemos 

essa discussão aberta, ou a socieda

de vai pagar um preço maior pela 

desestruturação das funções de go

verno. Se não organizarmos as in

formações e gerarmos transparên

cia sobre o que é a administração 

pública, jamais poderemos fazer as 

escolhas corretas”, conclui.   
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A gravidade da crise fiscal e a preocu

pação com os possíveis impactos da 

agenda de ajuste têm levado os pes

quisadores a aprofundar seus estudos 

e discussões em torno de quais polí

ticas seriam as mais adequadas para 

o caso brasileiro. Para expandir esse 

debate, Manoel Pires, pesquisador 

associado da FGV/IBRE, anunciou 

no seminário do dia 1o de setembro 

o projeto de criação do Observatório 

de Finanças Públicas, um site dentro 

do portal do IBRE que reunirá infor

mações como pesquisas acadêmicas e 

séries históricas. “A ideia é de que o 

Observatório se transforme em uma 

central especializada, que traduza a 

um público mais amplo a informação 

fiscal disponível nas várias fontes de 

governo, além de produzir análises de 

política econômica”, descreve Pires.  

Entre os trabalhos realizados pe

los pesquisadores do IBRE que já 

estão selecionados para entrar no 

Observatório está uma série do re

sultado fiscal reconstruída desde 

1986 – atualmente o Tesouro Nacio

nal divulga esses dados a partir de 

1997. A série produzida pelo IBRE 

incorpora a informação dos três ní

veis de governo, e terá metodologia 

disponível. Ela poderá ajudar, por 

indicando que a UFRJ também está 

coordenando um grupo de finanças 

públicas para aprofundar o diagnós

tico da crise fiscal e suas implicações 

para a retomada do crescimento. 

Esther ressalta que a preocupação 

com o fiscal não é exclusividade do 

Brasil. O interesse pelo tema em ní

vel mundial passou a crescer a partir 

da crise de 2008/09, quando saiu do 

foco predominante na sustentabilida

de fiscal para se estender ao debate 

sobre quais medidas fiscais poderiam 

ser tomadas no momento da crise – 

e, logo, para avaliação das políticas 

fiscais adotadas para a recuperação 

da economia. A economista da UFRJ 

destaca algumas linhas de estudo 

importantes para o Brasil, como a 

interação entre política fiscal e mone

tária, e o efeito distributivo de uma 

política fiscal. “Outro ponto central 

é produzir indicadores sobre a atual 

regra fiscal que vão além da discus

são do cumprimento do resultado 

primário”, cita. “Acho que estamos 

vivendo um período do ponto de vis

ta histórico doloroso, mas bem inte

ressante para a teoria econômica. Por 

isso a importância de se ampliar a 

discussão”, conclui. (S.M.)  

Debate amplificado

exemplo, a pesquisadores interes

sados em reavaliar o impacto da 

Constituição de 1988 na formação 

do gasto público. “Hoje, os auto

res de política fiscal normalmente 

começam a analisar essa influência 

a partir de 1997, sem dados do pe

ríodo pré88, e enxergam uma ten

dência de crescimento como questão 

determinada pela Constituição”, 

lembra. Em uma breve avaliação sob 

a perspectiva da série mais longa, o 

economista aponta que a tendência 

de crescimento do gasto excluindo a 

Previdência fica menos óbvia. “Há 

um crescimento, mas não parece ir

remediável. Sob esse ponto de vista, 

conseguimos enquadrar a discussão 

fiscal com peso muito maior no tema 

previdenciário”, diz. Outros estudos 

que podem ser feitos a partir dessa 

série, exemplifica, são o efeito da 

estabilização inflacionária e o papel 

de cada governo no crescimento da 

despesa pública. 

Esther Dweck, do Instituto de Eco

nomia da UFRJ, ressalta a importân

cia de esforços como o do IBRE para 

a ampliação e disseminação de dados 

fiscais. “Tal como com a hiperinfla

ção, que conseguimos resolver a partir 

de um trabalho coletivo de interpre

tação, unindo vários matizes de pen

samento, hoje a questão fiscal requer 

esse mesmo esforço de discussão”, diz, 
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Chico Santos, para Conjuntura Econômica, do Rio de Janeiro

Esperança que renasce

O geólogo norte-americano Walter Link (1902-

1982), que chefiou a área de operações da Petrobras 

de 1955 a 1962, entrou para a história como o Ju-

das do sonho brasileiro, materializado na criação da 

estatal em 1953, de ver nascer uma nova Venezuela 

a leste da Cordilheira dos Andes. Embora seu peca-

do maior tenha sido desestimular investimentos em 

prospecção na Bacia Amazônica, acabou visto como 

um agente do capital estrangeiro, egresso que era 

da Standard Oil of New Jersey, que teria vindo aqui 

para frustrar nosso sonho.

Sob esse ponto de vista, o dia 8 de novembro de 

2007 pode ser proclamado como o dia em que Link 

foi definitivamente desmentido. O petróleo no mar 

era uma realidade, o Brasil já produzia mais óleo 

cru do que sua capacidade de refino (sem ser autos-

suficiente). Mas naquele dia, com o anúncio de que 

o campo de Tupi (hoje Lula), descoberto a partir do 

poço BM-S-11, possuía reservas que poderiam chegar 

a 8 bilhões de barris de óleo leve de boa qualidade, 

sem falar no gás associado, cerca de 60% das reservas 

então comprovadas, o sonho se materializou. Era o 

pré-sal, com a promessa de um novo ciclo de riquezas 

para o país.

Com a preocupação de evitar que aqui se repetis-

se o desencanto venezuelano, que nunca conseguiu 

transformar sua riqueza natural em um passaporte 

para ingressar no mundo desenvolvido, foi criada 

uma legislação especial para a exploração e produção 

no pré-sal, a chamada Lei de Partilha (12.351) pela 

qual a União   teria assegurada uma parcela do óleo 

produzido, descontados os custos, cujos resultados da 
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Fonte: ANP.

Total de sondas operando no país não condiz com o potencial
(Ranking latino-americano – 2017)

ço de 2016. A Petrobras viu-se des-

capitalizada para tocar seus proje-

tos e com uma dívida cavalar que 

ultrapassou os R$ 500 bilhões. A 

Operação Lava Jato da Justiça e da 

Polícia Federal descobriu um mar 

de corrupção na empresa, pren-

dendo ex-diretores e ex-gerentes. 

No balanço de 2014 foi reconhe-

cida uma perda de R$ 6,2 bilhões 

com corrupção, elevando o prejuí-

zo total, primeiro em 23 anos, a  

R$ 21,6 bilhões. Com a locomotiva 

rateando, o setor entrou em estágio 

de letargia, contribuindo fortemen-

te para a recessão que se abateu no 

país em 2015 e 2016 e aprofundan-

do a crise fiscal do estado do Rio 

de Janeiro, epicentro da indústria 

petroleira do país.

Mudança de quadro
A 14a Rodada de Licitações para 

áreas exploratórias fora do pré-sal 

(regime de concessão), marcada 

para o dia 27 de setembro e a 2a 

e 3a rodadas do pré-sal (regime de 

partilha) marcadas para o dia 27 de 

outubro são os sinais mais eviden-

tes de uma perspectiva de reversão 

do quadro. As três rodadas fazem 

parte de um calendário com nove 

eventos montado para o período 

2017-2019, fato inédito no históri-

co da Agência Nacional do Petró-

leo, Gás e Biocombustíveis (ANP). 

No dia 25 de agosto a ANP fechou 

as inscrições para a 14a rodada de 

leilões com uma lista de 32 empre-

sas, sendo 18 estrangeiras, incluin-

comercialização seriam revertidos 

para um Fundo Social destinado a 

promover o desenvolvimento social 

e regional. E a estatal Petrobras te-

ria pelo menos 30% e seria opera-

dora em todos os contratos.  

Em dezembro de 2010, quando 

a nova lei foi sancionada pelo en-

tão presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, o barril de petróleo estava na 

casa dos US$ 90, caminhando para 

ultrapassar o patamar dos US$ 100 

e ali permanecer por vários anos. 

O elevado valor do óleo estimula-

va os investimentos da Petrobras. 

O Plano de Negócios da empresa 

para o período 2012-2016 previa 

inversões de US$ 236,5 bilhões. A 

empresa tinha crédito, mesmo os 

preços dos combustíveis sendo sis-

tematicamente contidos como parte 

da política anti-inflacionária.

A partir de meados de 2014 a 

carruagem virou abóbora. O preço 

do petróleo despencou vertigino-

samente, empurrado pela fartura 

do gás e óleo de xisto dos Estados 

Unidos, chegando a ser vendido a 

menos de US$ 30 o barril no come-

O setor entrou em estágio 

de letargia, contribuindo 

fortemente para a 

recessão que se abateu 

no país em 2015 e 2016, 

aprofundando a crise fiscal 

no Rio de Janeiro

60
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do Exxon, Shell e Total, apesar de 

não ser um leilão do pré-sal. 

A última rodada anterior acon-

teceu em 2015 (13a de concessões) 

e a primeira do pré-sal foi em 2013, 

após cinco anos sem nenhuma lici-

tação de qualquer regime. O pri-

meiro óleo de Libra, único campo 

do pré-sal até agora licitado sob a 

Lei de Partilha, está previsto para 

jorrar também no final de setem-

bro. Libra é uma parceria da Pe-

trobras (40%) com a Shell (20%), 

Total (20%) e as chinesas CNPC 

e CNOOC, cada uma com 10%. 

Elas pagaram R$ 15 bilhões à 

União pelo direito de partilhar com 

o Estado brasileiro a produção do 

campo gigante. A produção atual 

superior a 1,5 milhão de barris/dia 

de óleo no pré-sal é de concessões 

anteriores à lei.

O entendimento do atual governo, 

externado várias vezes pelo diretor-

geral da ANP, Décio Oddone, é que o 

mundo vive um período de transição 

em termos energéticos para um ciclo 

de prevalência de energias limpas e 

que, dentro dessa ótica, faz sentido 

correr para monetizar as reservas de 

hidrocarbonetos existentes no sub-

solo. Com esse objetivo, cerca de 40 

países no mundo inteiro estão bus-

cando atrair investidores para explo-

rar seus potenciais de óleo e gás e o 

Brasil, graças à abundância e à qua-

lidade do óleo do pré-sal, entraria 

nessa corrida com vantagens compa-

rativas, precisando mostrar também 

vantagens competitivas para não ser 

preterido pelos investidores.

“A Idade da Pedra não terminou 

por falta de pedras e a idade do pe-

tróleo não terminará por falta de 

petróleo.” A frase é do poderoso 

xeque Ahmed Yamani, ministro do 

Petróleo da Arábia Saudita de 1962 

a 1986 e que pontificou no cenário 

mundial como homem-forte da Or-

ganização dos Países Exportadores 

de Petróleo (Opep) durante as duas 

crises do petróleo da década de 1970 

(1973 e 1979), período no qual os 

grandes produtores passaram a ditar 

as regras do mercado de óleo. Ela foi 

incluída por Oddone em apresen-

tação feita no dia 11 de agosto no 

Sindicato Nacional da Indústria de 

Construção Naval (Sinaval) como 

forma de ilustrar a transição ener-

gética que o mundo está vivendo e 

a urgência de se investir no aprovei-

tamento da riqueza do petróleo en-

quanto é possível.

Segundo Oddone, a tecnolo-

gia do fracionamento das rochas 

de xisto desenvolvida nos Estados 

Unidos decretou o fim da era do 

petróleo caro e não mais se justi-

fica qualquer estratégia de guardar 

o óleo do pré-sal para explorar na 

alta. O diretor-geral da ANP disse 

que o Brasil tem hoje apenas 5% 

das suas áreas sedimentares con-

tratadas, sendo duas delas (Bacia 

do Prata e Bacia de Pernambuco/

Paraíba) inteiramente virgens e que 

o país precisa investir em tecnolo-

gia e no aperfeiçoamento das con-

dições de oferta para atrair investi-

mentos “antes que o petróleo perca 

a relevância”.

A Idade da Pedra não 

terminou por falta  

de pedras e a idade  

do petróleo não  

terminará por falta  

de petróleo 

Xeque Ahmed Yamani 

*Até 13/7. Fonte: ANP. 
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Foi esse esforço de aperfeiçoa-

mento, combinado com o programa 

de desinvestimentos da Petrobras 

e a consequente entrada de novos 

participantes no mercado, que ge-

rou a onda de otimismo que atual-

mente mobiliza o setor de óleo e gás, 

mesmo com o presente ainda sendo 

de crise. As duas primeiras mudan-

ças, feitas a partir de novembro do 

ano passado, foram acabar com a 

obrigação à Petrobras tanto de ser 

operadora quanto de ter pelo me-

nos 30% de participação em cada 

consórcio do pré-sal.

Descapitalizada, a estatal não 

teria como cumprir nos próximos 

anos esses deveres, travando na 

prática todo o processo explorató-

rio da galinha dos ovos de ouro da 

indústria de óleo e gás brasileira. 

Na nova configuração da Lei de 

Partilha (no 13.365), a Petrobras 

segue com preferência para decidir 

sobre se vai entrar no consórcio e 

em que condições, mas não tem a 

obrigação de fazê-lo.

A estatal já decidiu, por exem-

plo, que nas duas rodadas marcadas 

para o dia 27 de outubro ela exerce-

rá seu direito de preferência sobre a 

área unitizável adjacente ao campo 

de Sapinhoá (2a rodada) e sobre os 

blocos de Peroba e de Alto de Cabo 

Frio Central na 3a rodada. As áreas 

unitizáveis são aquelas decorrentes 

de reservas que se interpenetram 

O mar é o caminho: produção em terra diminui

1Até junho/2017. 2Em 23/12/2016. 3Até 3/8/2017.  Fonte: ANP.

Produção de óleo em mil barris/dia1 Reservas em barris de óleo
equivalente2

Poços exploratórios concluídos3 Poços de desenvolvimento
concluídos3

2012 2017 Variação 2017/2012 (%)

180

1.382

119

426

131

1.018

5 50

-27 -26

-96
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Riade, capital da Arábia Saudita, é 

um símbolo da riqueza extrema do 

petróleo. O Brasil quer garantir sua 

fatia nesse bolo antes que as fontes 

de energia se reciclem
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no subsolo, exigindo um complexo 

acerto entre as partes envolvidas, 

incluindo a União.

Outras duas medidas considera-

das fundamentais para a atração de 

investimentos foram a flexibilização 

das regras do conteúdo local, redu-

zindo em até 50% o limite mínimo 

de compras de bens e serviços na 

indústria brasileira e baixando os 

valores das multas pelo não cumpri-

mento dessas regras e a renovação 

do Repetro, o regime especial adu-

aneiro que desonera importação e 

exportação de bens para a indústria 

de óleo e gás. As grandes operadoras 

entendiam que o fim do benefício, 

previsto para o final de 2019, invia-

bilizaria trazer equipamentos de per-

furação para explorar os blocos que 

serão licitados a partir de agora. Pelo 

Decreto no 9.128, do dia 18 de agos-

to, o governo prorrogou a vigência 

do regime até o final de 2040.

Há outros aperfeiçoamentos ain-

da por decidir que o mercado consi-

dera essenciais, tanto para ampliar 

a atratividade das futuras áreas a 

serem leiloadas quanto para destra-

var investimentos em áreas já leilo-

adas, mas que estão paradas, ou em 

campos maduros que a Petrobras 

está colocando à venda por enten-

der que eles já não são economica-

mente viáveis para uma empresa do 

seu porte e com suas prioridades 

concentradas no pré-sal.

Entre esses aperfeiçoamentos, os 

considerados mais importantes pe-

los analistas são: encontrar um en-

tendimento com a área ambiental 

do governo que assegure o licen-

ciamento para as áreas licitadas. 

Toda a exploração dos blocos da 

13a rodada, de 2015, está travada 

por falta de licença ambiental, con-

siderada o ponto nevrálgico para o 

futuro dos investimentos do setor 

e que vem sendo objeto de inten-

sas negociações entre empresas e 

órgãos estatais envolvidos. A ou-

tra mudança importante preiteada 

é uma revisão das alíquotas dos 

royalties sobre a produção de óleo 

e gás, de modo a estimular investi-

mentos em campos maduros.

Oddone defende que as alíquo-

tas sejam de 5% para áreas pou-

co conhecidas, denominadas “de 

fronteira”, 7,5% para os chamados 

campos maduros e de 10% para as 

Produção total Pós-sal Pré-sal

2008 1.895 1.886 9

2009 2.031 2.008 23

2010 2.165 2.110 56

2011 2.232 2.087 146

2012 2.219 2.013 206

2013 2.205 1.838 367

2014 2.489 1.889 600

2015 2.738 1.788 950

2016 2.862 1.595 1.268

2017 3.047 1.484 1.563

Fonte: ANP.

No offshore, pré-sal já lidera a produção
Evolução anual da produção de óleo e gás no mar, no pós-sal e no pré-sal  

(em mil barris de óleo equivalentes/dia)
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áreas mais produtivas. Feito o dever 

de casa, que inclui todos os aperfei-

çoamentos, o diretor-geral da ANP 

avalia que há espaço para investi-

mentos totais de R$ 510 bilhões de 

2017 a 2027, sendo R$ 240 bilhões 

até 2021 em desenvolvimento da 

produção de campos já licitados, in-

cluindo a contratação de 20 unida-

des de produção flutuantes (FPSO, 

na sigla em inglês), R$ 260 bilhões 

até 2027 para o desenvolvimento 

dos blocos exploratórios que serão 

licitados a partir de agora, incluin-

do mais 17 FPSOs, e R$ 10 milhões 

em 150 outros poços exploratórios, 

sendo 110 em terra e 40 no mar.

A engenheira Magda Cham-

briard, diretora-geral da ANP de 

2012 até outubro de 2016 e atual-

mente consultora da FGV Energia, 

entende que o clima de otimismo 

em relação aos investimentos no 

setor de óleo e gás é inteiramente 

justificável. “Claro que sim. Após 

a surpresa com a brusca queda de 

preços do petróleo, em 2014, as em-

presas revisitaram seus portfólios, 

otimizaram seus processos, desin-

vestiram e postergaram seus inves-

timentos, principalmente explora-

tórios. Reduziram seus custos e se 

prepararam para um novo patamar 

de preços do petróleo e gás. Agora 

vão precisar atualizar seus portfó-

lios de projetos”, analisou.

Para Magda, o governo tam-

bém fez sua parte, “facilitando as 

condições para os investimentos” 

e destravando os negócios que es-

tavam parados. Ela citou, entre os 

negócios recentes a compra pela 

norueguesa Statoil, por US$ 2,5 bi-

lhões, da participação da Petrobras 

no bloco BM-S-8, na Bacia de San-

tos, onde se encontra o campo de 

Carcará (pré-sal) e a aceleração do 

esforço exploratório da francesa 

Total na bacia da Foz do Rio Ama-

zonas, revelando haver potencial 

também fora do pré-sal. “Os ne-

gócios estão voltando aos poucos e 

as oportunidades exploratórias no 

Brasil são imensas. Áreas para ex-

plorar não faltam”, resumiu.

A consultora da FGV Energia 

disse, concordando com seu suces-

sor na ANP, que o fato de haver um 

A Petrobras segue com 

preferência para  

decidir sobre se vai  

entrar no consórcio e em 

que condições, mas  

não tem a obrigação  

de fazê-lo

Ano/período Rodada Áreas ofertadas

2017/setembro 14a de Concessões Margem Leste/Bacias Terrestres

2017/outubro 2a de Partilha Gato do Mato, Sapinhoá, Carcará e Tartaruga Verde

2017/outubro 3a de Partilha Peroba, Pau Brasil, Alto de Cabo Frio Leste e Alto de Cabo Frio Central

2018/maio 15a de Concessões Margem Equatorial/Bacias terrestres

2018/maio 4a de Partilha Saturno, Três Marias, Uirapuro e C-M 357, 655, 657 e 709

2018/a definir 5a de Campos Maduros A definir

2019/3o tri 16a de Concessões Margem Leste/Bacias Terrestres

2019/3o tri 5a de Partilha Aram, Bumerangue e Sudeste de Lula, Sul e Sudoeste de Júpiter

2019/a definir 6a de Campos Maduros A definir

Fonte: ANP.

Pela primeira vez, um calendário anual de rodadas
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grande número de países buscando 

atrair investidores para explorar pe-

tróleo e gás não irá impedir o avanço 

dos investimentos no Brasil. “Nosso 

diferencial é a qualidade e a quan-

tidade de áreas a explorar”, disse 

Magda, acrescentando que “o com-

promisso firme de licitar”, expresso 

no calendário de rodadas da ANP, 

amplia o ganho decorrente da fartu-

ra e da qualidade. A ex-diretora da 

agência federal disse também que o 

preço do petróleo, hoje na casa dos 

US$ 50 por barril (tipo Brent), não 

atrapalha, ressaltando que recente-

mente a Petrobras apresentou o pla-

no projeto “Libra@35”, prevendo 

a produção no pré-sal com óleo na 

casa dos US$ 35 por barril.

Mas ela adverte que será preciso 

trabalhar para que essas vantagens 

potenciais se transformem em negó-

cios efetivos e elege o licenciamen-

to ambiental como uma espécie de 

calcanhar de aquiles que precisa ser 

reforçado. “Não faz sentido ofere-

cermos áreas, indicarmos suas sen-

sibilidades ambientais e, com tudo 

isso, não darmos garantia de licen-

ciamento ambiental. O investidor 

não entende porque um país licita 

e ele tem que correr o risco de não 

obter a licença”, avaliou.

Magda se disse menos preocupada 

com o tempo em que o petróleo per-

manecerá ainda na matriz energética 

mundial, que ela entende ser longo, 

do que com o fato de que o Brasil 

não está fazendo nenhum esforço no 

curto prazo para refinar o óleo que 

consome. “Vamos exportar cada vez 

mais óleo e importar cada vez mais 

derivados. Não me parece fazer senti-

do abrir mão do quarto maior merca-

do mundial de combustíveis líquidos 

de transporte”, reclamou.

De acordo com a consultora, o 

Brasil está pagando para que seu 

petróleo vá para o exterior, seja 

refinado e retorne para ser con-

sumido sob a forma de derivados, 

pagando ainda pela agregação de 

valor correspondente ao refino. 

Segundo Magda, a ANP avaliava 

no seu tempo que havia espaço 

para duas refinarias novas no país, 

uma que poderia ser no Maranhão, 

como seria a “Premium 1” que a 

Petrobras planejou e chegou a in-

vestir na construção, e outra entre 

o Triângulo Mineiro e Goiás e não 

As empresas revisitaram 

seus portfólios, 

otimizaram seus 

processos, desinvestiram  

e postergaram  

seus investimentos 

Magda Chambriard 

Importação crescente de derivados, especialmente diesel
(em milhões de barris)
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Fonte: ANP.
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no Ceará, como seria a “Premium 

2” projetada pela estatal. A con-

sultora também reclamou de que o 

crédito no Brasil é muito caro para 

as empresas e que a infraestrutura 

como um todo precisa ser melhora-

da para ampliar a atratividade.

Destravar a Bacia de Campos
Para o engenheiro Adriano Pires, 

diretor do Centro Brasileiro de In-

fraestrutura (CBIE) e um dos maio-

res especialistas no setor energéti-

co brasileiro, o mais urgente para 

destravar os investimentos no cur-

to prazo é encontrar uma solução 

para a Bacia de Campos, área do 

estado do Rio de Janeiro que an-

tes do pré-sal chegou a responder 

por 80% da produção brasileira de 

petróleo, além de resolver o imbró-

glio do licenciamento ambiental. 

“Hoje, 95% da Bacia de Campos é 

formada por campos de óleo e gás 

maduros que estão em declínio”, 

disse, acrescentando que quando 

acontece isso, faz sentido um gran-

de operador como a Petrobras sair 

dela, independentemente de estar 

em dificuldades ou não.

De acordo com a avaliação de 

Pires, a Petrobras tem hoje grandes 

investimentos pela frente, como o 

pré-sal e a Bacia de Santos, e deve 

vender ou fazer parcerias com gran-

des operadores, como a Schlumber-

*Após reinjeção nos poços, queima e consumo próprio do produtor. **Até junho. Fonte: ANP.

Produção de gás é crescente
Produção total e produção disponível de gás natural (em bilhões de metros cúbicos)

Produção total Produção disponível*
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A Bacia de Campos, no estado do Rio 

de Janeiro, colocou o Brasil no clube 

dos grandes produtores de petróleo e 

agora declina. O pré-sal pode ampliar 

em muito essa condição
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ger e a Halliburton, para dividir o 

esforço para aumentar a produção 

nesses campos. O analista disse que 

há empresas especializadas em re-

vigorar campos maduros que terão 

interesse nessas áreas, contribuindo 

inclusive para reativar a economia 

em municípios como Macaé, Rio 

das Ostras, Campos dos Goytaca-

zes e Quissamã, todos no Rio de Ja-

neiro, que hoje sofrem os efeitos do 

declínio da Bacia de Campos.

Ressalte-se que na segunda quin-

zena de julho a Petrobras anunciou 

a colocação à venda de 30 campos 

de petróleo offshore, sendo 15 no 

Nordeste (Ceará, Rio Grande do 

Norte e Sergipe), 13 na Bacia de 

Campos e dois na Bacia de Santos 

(SP). A estratégia da estatal é jus-

tamente aquela recomendada pelo 

diretor do CBIE, além de fazer cai-

xa dentro do seu plano de arrecadar 

US$ 21 bilhões com desinvestimen-

tos no período 2017/2018.

Para o longo prazo, Pires tam-

bém manifestou uma visão positiva 

em relação às rodadas de licitação, 

agora com um calendário definido, 

e com as medidas que foram to-

madas para facilitar a atração de 

investimentos. Ele sugeriu que a 

nova regra de conteúdo local seja 

aplicada não somente para os no-

vos contratos, mas também para 

o que já estava contratado. Dessa 

forma, ele avalia que poderia ser 

destravada a construção de seis 

plataformas chamadas “replican-

tes” (todas a partir do mesmo pro-

jeto, da P-66) de uma encomenda 

inicial de oito feita pela Petrobras.

O economista Edmar Almeida, 

professor e membro do Grupo de 

Economia da Energia (GEE) da Uni-

versidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), disse que o fato de o Brasil 

ter conseguido fazer um calendário 

de rodadas com planejamento plu-

rianual representou “um diferencial 

importante para o Brasil” e acres-

centou que a mudança da Lei de 

Partilha, abrindo maiores perspecti-

vas de interesse privado no pré-sal 

foi outra iniciativa importante do 

Ativo
Receita 

(US$ milhões)
Comprador

Bacia Austral (Argentina) 101 CGC

Gaspetro (49%) 480 Mitsui

Ajustes carteira pré-2015 em 2015 97

Pesa (Argentina) 897 Pampa Energia

Petrobras Chile Distribuição 464 Southern Cross Group

Carcará 2.500 Statoil

NTS (gasodutos) 5.190 Brookfield

NSS (refinaria Japão) 165 Taiyo Oil

Liquigás 789 Grupo Ultra

Parceria com francesa Total 2.200 Total

Guarani (biocombustível) 202 Tereos Part.

Nova Fronteira (49% - etanol) 133 São Martinho

Petroquímica Suape/Citepe 385 Alpek

Valor total 13.603**

*Não leva em conta eventuais interdições judiciais de operações. 
**Valor sujeito a ajustes resultantes de variações previstas em 
nos contratos. Fonte: Petrobras e pesquisa própria.

Venda de ativos rendeu US$ 13,6 bilhões à Petrobras
(2015 e 2016*)
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ponto de vista da redinamização 

setorial. “O ambiente de negócios 

hoje é totalmente diverso do que vi-

nha ocorrendo no governo anterior 

e a perspectiva é de atrair investi-

mentos no longo prazo”, afirmou, 

acrescentando que “o pré-sal é hoje 

a melhor e mais atrativa área explo-

ratória fora da Opep”.

Já em relação ao investimento 

imediato, Almeida é menos entu-

siasmado. Ele concorda com o diag-

nóstico de que a grande trava é a 

situação financeira da Petrobras, a 

locomotiva que comanda a maior 

parte desses investimentos. Para que 

haja um espalhamento e a estatal te-

nha um desafogo para se concentrar 

em suas prioridades, como o pré-sal, 

o economista também concorda que 

ela precisa levar adiante seu plano de 

desinvestimentos, mas Almeida vê a 

empresa em dificuldades para seguir 

em frente nessa rota.

“O governo precisa dar mais 

atenção a esse problema”, disse, 

ressaltando que há uma resistência 

política muito forte ao planejamen-

to da Petrobras. Pior ainda que essa 

resistência, seja de movimentos de 

esquerda, seja de interesses locais, 

“encontra apoio no arcabouço ins-

titucional” e passa a atuar como 

bloqueadora das iniciativas da em-

presa. Esse comportamento, na vi-

são do professor da UFRJ, cria um 

ambiente de incerteza que não fa-

vorece o Brasil na competição com 

outros países interessados em atrair 

investidores para o setor petróleo.

Em relação à polêmica do refino, 

Almeida diz que os fatos e números 

recentes mostram que a Petrobras, 

virtual monopolista nessa área, per-

deu o interesse em prosseguir inves-

tindo nela e sugeriu a que seja feita 

para o refino uma reforma nos mol-

des do que foi feito para o setor elé-

trico na primeira metade dos anos 

1990 de modo a que seja definida 

a estrutura que o Brasil deseja para 

o setor e, a partir daí, montar uma 

estratégia para atrair novos investi-

dores no segmento.

A respeito do que pretende fa-

zer com suas refinarias daqui para 

adiante, a Petrobras informou ape-

nas que “o modelo de parcerias no 

refino está em análise interna na em-

presa e não há previsão de data para 

a conclusão desse processo”. Mas 

em relação à retomada dos leilões 

pela ANP, a posição da estatal está 

longe de ser passiva.

“Apesar do processo de desala-

vancagem ser o ponto importante da 

nossa atuação, o posicionamento da 

Petrobras nessas licitações está ali-

nhado aos fundamentos do seu Pla-

no Estratégico que prevê a sustenta-

bilidade da produção de óleo e gás, 

com o fortalecimento do portfólio 

exploratório e atuação em parcerias. 

A Petrobras avaliará todas as opor-

tunidades oferecidas pela ANP”, in-

formou a estatal por intermédio da 

sua assessoria de imprensa.

A empresa se esquivou de entrar 

na polêmica da dificuldade para 

conseguir licenciamento ambien-

tal nas novas áreas exploratórias 

e reafirmou seu propósito de cap-

tar US$ 21 bilhões com a venda de 

ativos até o final do próximo ano. 

Caso obtenha sucesso, e a venda da 

BR Distribuidora após a reabertu-

ra do capital e da participação na 

petroquímica Braskem são dois dos 

pilares desse objetivo, a Petrobras 

atingirá um total de US$ 34,6 bi-

lhões arrecadados com seu progra-

ma de desmobilização patrimonial 

que tem como objetivos a arreca-

dação de recursos para reduzir o 

endividamento e a concentração de 

esforços no núcleo da sua atividade 

que hoje é comandado pela explo-

ração e produção.

Em relação à dívida, a estatal 

comemorou o fato de no seu balan-

ço do segundo trimestre deste ano 

ter conseguido pela primeira vez 

reduzir seu valor líquido abaixo de 

US$ 90 bilhões, alcançando ainda 

estratosféricos US$ 89,3 bilhões 

(contra US$ 96,3 bilhões no pri-

meiro trimestre). A dívida líquida 

da Petrobras correspondia em 30 

de junho deste ano a 3,23 vezes a 

sua geração de caixa e a meta da 

empresa é fechar 2018 com essa re-

lação na casa das 2,5 vezes.  

O ambiente de negócios 

hoje é totalmente diverso 

do que vinha ocorrendo e 

a perspectiva é de  

atrair investimentos  

no longo prazo 

Edmar Almeida 



CONJUNTURA PETRÓLEO E GÁS

4 8  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  S e te m b r o  2017

A bola da vez

Visto como “a bola da vez” no mer-
cado energético global, o gás natural 
tenta encontrar um rumo para con-
quistar no Brasil a importância que 
tem há muito tempo em outras re-
giões, especialmente na Europa e na 
América do Norte. Segundo dados 
da Associação Brasileira das Empre-
sas Distribuidoras de Gás Canalizado 
(Abegás), em maio o consumo diá-
rio do produto no país foi de 62,82 
milhões de metros cúbicos por dia, 
volume de tempos de crise que, anua-
lizado, representaria 22,95 bilhões de 
metros cúbicos em 2017, o que resul-
taria em cerca de 3,3% do que os Es-
tados Unidos consumiam em 2011.

A construção de um mercado 
competitivo, com a venda dos prin-
cipais ativos de transporte e comer-
cialização da Petrobras, um objetivo 
da própria empresa e do governo fe-
deral, e a entrada de novas empresas 
na área de exploração e produção, 
abriria espaço para uma demanda 
na casa dos 200 milhões de metros 
cúbicos por dia, mais que o triplo do 
consumo de maio, segundo avaliação 
do presidente executivo da Abegás, 
Augusto Salomon, baseada em es-
tudo da consultoria Strategy&PwC 
feito para a entidade.

Ainda de acordo com o mesmo es-
tudo, a oferta firme de gás, seja de pro-
dução própria, de importação da Bolí-
via ou de importação de outras fontes 

na forma de gás natural liquefeito 
(GNL), poderia alcançar em 2030 um 
volume total entre 171 e 214 milhões 
de metros cúbicos por dia, sendo mais 
da metade de produção própria (de 
94,8 milhões a 108,8 milhões de me-
tros cúbicos/dia), o que representaria, 
considerando o mercado potencial de 
hoje em aproximadamente 85 milhões 
de metros cúbicos/dia (31 bilhões por 
ano), duas vezes ou duas vezes e meia 
o consumo médio atual.

A construção desse modelo com-
petitivo vem sendo perseguida pelo 
Ministério de Minas e Energia 
(MME) por intermédio do programa 
Gás para Crescer, idealizado no ano 
passado e que até o fechamento desta 
edição ainda estava em fase de discus-
são para costura das propostas finais 
de mudanças legislativas a serem en-
caminhadas ao Congresso Nacional. 
O MME avalia que a desconcentra-
ção do mercado vai gerar investi-
mentos novos de aproximadamente 
R$ 50 bilhões nos próximos anos.

A iniciativa do governo federal é 
vista com bons olhos pelo conjunto 
dos agentes do mercado. A questão 
é saber qual o modelo que vai sair 
desse processo. Em recente estudo 
produzido para o Banco Mundial, 
denominado “Desenvolvimento de 
um Mercado Competitivo de Gás 
Natural”, os pesquisadores Miguel 
Vazquez e Lívia Amorim e a diretora 

Joisa Dutra, do Centro de Estudos de 
Regulação e Infraestrutura da Fun-
dação Getulio Vargas (FGV/CERI), 
fazem um detalhado levantamento 
das condições atuais do mercado 
de gás natural, no qual a Petrobras 
segue como agente hegemônico, 20 
anos após a quebra do monopólio 
estatal, e apontam ao final três ques-
tões fundamentais a serem conside-
radas nessa definição do modelo.

Qual mercado e qual nível de 
competição que realmente o país de-
seja; se o país está preparado para 
abraçar um novo mercado que seja 
independente de interferências po-
líticas; e se o Brasil está preparado 
para pagar o preço da implementa-
ção desse mercado. Outras pergun-
tas importantes feitas pelos especia-
listas do CERI são: quem participa 
do mercado? A opção será por com-
pleta competição no varejo ou por 
uma distribuição regulada?
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Após apontar uma série de ques-
tões sobre a “criação de incentivos 
coerentes”, os mecanismos de con-
trato e de preço e muitas outras, o es-
tudo conclui que a sequência dessas 
decisões está intimamente associada 
ao desenho que se pretende dar a esse 
mercado de gás. “Por exemplo, não 
é possível definir as tarifas de trans-
missão sem ter definida a capacidade 
de transmissão”, ressalta.  

As medidas em gestação depen-
dem de uma negociação ampla para 
se chegar a uma configuração à pro-
va de judicialização, adverte Adriano 
Pires, diretor do CBIE, uma vez que 
constitucionalmente os estados são 
os responsáveis pela distribuição.

“Se o governo federal entrar na le-
gislação dos estados podemos entrar 
em uma rota de judicialização, como 
ocorreu com o setor elétrico após a 
Medida Provisória no 579”, ponde-
rou. Pires também adverte para a ne-
cessidade de se mudar o cálculo do 
ICMS sobre a circulação do gás, por 
meio de decisão do Conselho Nacio-
nal de Política Fazendária (Confaz) 
para evitar o encarecimento nas trocas 
interestaduais. Ele também entende 
que o a alíquota dos royalties sobre o 
gás precisa ser “ao menos” metade da 
que é imposta sobre o petróleo. 

Apesar dos alertas, Pires é um en-
tusiasta do que pode resultar da que-
bra do virtual monopólio da Petro-
bras no segmento. “O gás é a bola da 
vez no mundo”, afirma, destacando 
a revolução do shale gas (gás de xis-
to) nos Estados Unidos e a presença 
crescente de países africanos na ofer-
ta de GNL. “Diz-se que o gás vai ser 
responsável pelo último ciclo de com-
bustíveis fósseis”, acrescentou.

Em seu programa de desmobiliza-
ção de ativos a Petrobras já deu algu-
mas contribuições para o objetivo de 
democratizar o mercado, seja com a 
venda do campo de Carcará (pré-sal) 
para a Statoil, seja com o repasse de 
49% da Gaspetro (transformada em 
holding das participações da estatal 
em 20 distribuidoras de gás) para a 
japonesa Mitsui e a transferência da 
empresa de dutos Nova Transporta-
dora do Sudeste (NTS) para a gestora 
de ativos Brookfield Infrestructure.

Paralelamente, o BNDES vem esti-
mulando e oferecendo seus serviços de 
assessoria aos estados que se mostrem 
dispostos a privatizar suas empresas 
de distribuição de gás, as mesmas que 
têm parcerias com a Petrobras e a Mit-
sui (detinha participações em oito an-
tes de se associar à Petrobras).

De 15 estados que se reuniram com 
a equipe do banco federal, sete forma-
lizaram o pedido para iniciar seus pro-
cessos de desestatização – Pernambu-
co, Mato Grosso do Sul, Rio Grande 

do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, 
Paraíba e Rio Grande do Norte. Se-
gundo o BNDES, os dois primeiros es-
tados da lista fizeram em agosto seus 
pregões para contratação de consulto-
rias destinadas a fazer a modelagem 
das vendas, estando as privatizações 
de suas distribuidoras previstas para o 
terceiro trimestre de 2018.

Na avaliação de Edmar Almeida, 
membro do Grupo de Economia da 
Energia (GEE) da UFRJ, a possibi-
lidade de privatização das distri-
buidoras estaduais “será muito boa 
para o setor”, na medida que essas 
empresas hoje não têm capacidade 
de investimento e acabam travando 
o desenvolvimento do setor.

“Estamos em um momento de 
transição, de um mercado mono-
polista, com grande participação da 
Petrobras em todo o supply (produ-
ção, importação e comercialização), 
limitando a competição da oferta 
e restringindo os investimentos na 
oferta de gás, para uma nova confi-
guração que o mercado deve assumir 
com a venda de ativos notadamente 
monopolistas da Petrobras”, avaliou 
Salomon, da Abegás.

Também convencido de que o gás 
natural, uma fonte energética mais 
limpa do que o petróleo, embora de 
origem fóssil, caminha para se trans-
formar na principal fonte de energia 
primária ainda neste século, Salo-
mon ressalta que, apesar de aumen-
to recente, o gás natural ainda tem 
uma participação muito tímida na 
matriz energética brasileira (12,2% 
este ano segundo dados do MME) e 
muito espaço para crescer, desde que 
se acerte a mão no novo modelo que 
está sendo gestado.  

O BNDES vem 

oferecendo seus serviços 

de assessoria aos  

estados que se mostrem 

dispostos a privatizar  

suas empresas de 

distribuição de gás
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Solange Monteiro, de São Paulo

Firmar o passo
Número de universitários negros e pardos 

cresce no país e impõe o desafio da inclusão 

racial no mercado de trabalho qualificado

A movimentação no Centro Esportivo Tietê, localizado 

na região central da capital paulista, muda de perfil ao 

cair da tarde. Saem os trajes esportivos, e grupos equipa-

dos de livros e cadernos atravessam a pista de atletismo 

a caminho de um dos prédios do complexo. Na entrada, 

a faixa “Bem-vindo ao quilombo da Zumbi” anuncia as 

instalações da Faculdade Zumbi dos Palmares, a única no 

país totalmente dedicada a congregar educação superior e 

inclusão étnico-racial. 

As atividades da instituição começaram em 2004, fru-

to de um projeto da ONG Afrobras (Sociedade Afrobra-

sileira de Desenvolvimento Sociocultural) com apoio da 

Universidade Metodista de Piracicaba e do Núcleo de 

Políticas Públicas da USP. A iniciativa, lembra José Vi-

cente, reitor da instituição e conselheiro da Afrobras, foi 

inspirada nas experiências das tradicionais universidades 

negras norte-americanas, que ele próprio foi conhecer no 

final dos anos 1990. “O espaço de discussão e reflexão 

natural das faculdades, no caso da Zumbi, também é o 

da conscientização sobre o tema racial, com uma pro-
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Busca por formação superior cresce
Matrículas nos cursos de graduação presenciais e a distância, por cor/raça no Brasil

Fonte: Censo da Educação Superior, MEC/INEP.

posta acadêmica diferenciada”, diz 

Maria Fernanda de Barros, profes-

sora de direito da Zumbi. Diferen-

temente do exemplo dos Estados 

Unidos, que contaram com recur-

sos públicos, a faculdade é uma 

instituição comunitária financiada 

pelas mensalidades sociais cobra-

das dos alunos – que, para o se-

gundo semestre de 2017, variam de 

R$ 240 para pedagogia a R$ 450 

para direito –, doações e prestação 

de serviços como cursos sobre di-

versidade para empresas. “Quan-

do começamos, em outro espaço, 

tínhamos o curso de administração 

e 150 alunos. Hoje, são 1,4 mil 

alunos – a maioria, negros – e 120 

professores em sete cursos, além da 

pós-graduação”, celebra Vicente. 

A história da Zumbi é parte de 

um quadro virtuoso para a forma-

ção dos negros brasileiros que se 

iniciou em 2001, com o impulso ao 

debate de ações afirmativas dado 

pela conferência mundial contra o 

racismo promovida pela ONU em 

Durban, na África do Sul; seguiu 

pelos efeitos de uma década de forte 

crescimento econômico, que garan-

tiu ganhos de renda entre os mais 

pobres e políticas sociais que esti-

mularam a manutenção de crianças 

com menos recursos nas escolas; e 

culminou, nos últimos anos, na ex-

pansão do número de matrículas 

de negros em instituições de ensino 

superior públicas e privadas. Para 

se ter uma ideia, de acordo à Pnad 

anual – pesquisa que foi descon-

tinuada pelo IBGE em 2015 –, na 

década fechada em 2012, a média 

de anos de estudo concluídos entre 

a população com 16 anos de idade 

ou mais para homens negros saiu 

de 58,6% da registrada por um 

homem branco para 75,3%. Na 

mesma comparação entre mulhe-

res negras em relação às brancas, 

esse percentual sai de 59,2% para 

79,2%. Antonio Teixeira, pesqui-

sador da coordenação de gênero e 

raça do Ipea, lembra que esses ga-

nhos implicaram superar um leque 

de problemas envolvendo o ensino 

público. “Evasão, repetição, bai-

A média de anos de 

estudo entre a população 

com 16 anos de idade 

ou mais para homens 

negros saiu de 58,6%, da 

registrada por um homem 

branco, para 75,3%

Total Branca Preta Parda Amarela Indígena
Não dispõe da 

informação
Não 

declarado

2015

Total  8.027.297  2.903.256  429.632  1.743.002  116.036  32.147  390.775  2.412.449 

Pública  1.952.145  693.634  130.765  465.107  27.742  9.810  106.171  518.916 

Privada  6.075.152  2.209.622  298.867  1.277.895  88.294  22.337  284.604  1.893.533 

2012

Total  7.037.688  1.642.559  187.576  746.109  62.029  10.282  2.469.647  1.919.486 

Pública  1.897.376  465.865  82.052  242.797  18.497  4.126  674.444  409.595 

Privada  5.140.312  1.176.694  105.524  503.312  43.532  6.156  1.795.203  1.509.891 
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xo nível de aprendizagem são de-

rivados não apenas de problemas 

econômicos, mas também de ins-

talações físicas precárias, de esco-

las que ainda produzem estigmas 

sociais, de profissionais da edu-

cação desvalorizados, da ausência 

de horizontes de expectativas para 

vastos segmentos da sociedade que 

sequer conseguem imaginar a en-

trada numa universidade”, diz. “E 

a garantia de avanço do ingresso 

nos níveis superiores de ensino de-

pende do tipo de política que esta-

mos construindo também no nível 

da educação básica.”

O último Censo do Ensino Supe-

rior divulgado pelo MEC, relativo 

a 2015, aponta que as matrículas 

de negros e pardos autodeclara-

dos no ensino superior mais que 

duplicou em relação a 2012. Al-

gumas políticas colaboraram para 

esse resultado. Do lado das insti-

tuições públicas, Teixeira destaca 

o estabelecimento do regime de 

cotas raciais em instituições como 

a Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro (Uerj), que adotou o siste-

ma em 2002, seguida por exemplos 

como os da Universidade de Brasí-

lia, Unicamp, a Lei de Cotas (2012) 

para as instituições de ensino fede-

rais e, mais recentemente, em julho 

deste ano, a iniciativa da USP, que 

passará a ter cotas raciais e sociais 

a partir de 2018. Já nas institui-

ções privadas, onde a participa-

ção de negros e pardos ampliou-se 

de 18% em 2001 para 43,3% em 

2015, de acordo à Pnad, ressalta-se 

a expressão de programas como o 

Prouni, criado em 2004, e do Fies, 

de 1999, com posterior expansão, 

como apoio ao financiamento de 

uma graduação. 

Valeu estudar?
Esse avanço observado, entretanto, 

ainda não se refletiu com a mesma 

intensidade no mercado de traba-

lho e na renda, e isso preocupa 

Vicente. “Agora que conseguimos 

dar esse importante passo, não po-

demos frustrar os cerca de 1 mi-

A renda recebida pelos 

negros em todas as 

atividades exercidas 

em 2012 e 2017 não se 

alterou: 56% do valor 

médio recebido por  

um branco 

Fonte: Pnad Contínua trimestral, IBGE.

Desocupação acima da média e remuneração, abaixo
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lhão de jovens negros que estão 

se esforçando para conseguir um 

diploma. Afinal, o fortalecimento 

que queremos passa também pelo 

bolso”, diz. Pela lente macro das 

pesquisas, a fotografia do merca-

do de trabalho ainda revela traços 

de uma desigualdade histórica e 

resiliente. De acordo com o dado 

mais recente da Pnad Contínua, no 

segundo trimestre de 2017 a taxa 

de desocupação de negros ficou 

2,7 pontos percentuais (p.p.) aci-

ma da média nacional, de 13,1%, 

e 5,5 p.p. maior do que a regis-

trada entre brancos. Tomando o 

mesmo período de 2012, antes da 

recessão, quando a taxa média de 

desocupação era de 7,5%, essa di-

ferença foi de, respectivamente, 2 

p.p. e 3,2 p.p. Quanto à renda, o 

percentual medido pela Pnad dos 

rendimentos auferidos por negros 

em todas as atividades exercidas 

mantém a mesma correspondência 

nos dois períodos, de 2012 e 2017, 

de 56% do valor médio recebido 

por um branco. Outro estudo, a 

Pesquisa de Emprego e Desempre-

go (PED) realizada pelo Dieese e a 

Fundação Seade, apontou que uma 

redução da distância entre rendi-

mentos entre negros e não negros 

observada em 2015, quando o PIB 

despencou para -3,8%, se deu não 

pelo aumento dos ganhos dos ne-

gros, mas por uma queda menor 

na média desses ganhos (2,2%) em 

relação aos valores recebidos por 

não negros, de 8% na média. 

Para reverter esse quadro, o 

caminho é claro: alcançar postos 

mais qualificados, que remune-

ram mais e onde a resistência ao 

desemprego é maior. Conforme 

a Pnad Contínua do segundo tri-

mestre de 2017, a grande concen-

tração de pessoas fora da força 

de trabalho esteve entre os traba-

lhadores com ensino fundamental 

incompleto, com 21,8%, contra 

5,9% entre os com ensino supe-

rior. A participação da população 

negra nesses postos mais qualifi-

cados, entretanto, ainda é baixa, 

tanto no setor público quanto no 

privado. Levantamento realizado 

por pesquisadores do Ipea de pro-

fissionais que entraram no serviço 

público federal entre 2007 e 2012, 

por exemplo, aponta que em car-

gos de nível superior a participa-

ção de negros entre os aprovados 

mal chegou aos dois dígitos. Já do 

lado privado, pesquisa realizada 

pelo Instituto Ethos em 2015 com 

117 companhias entre as 500 com 

maior faturamento que operam no 

Brasil, a participação de negros 

em cargos executivos não se alte-

rou significativamente em relação 

à edição da pesquisa realizada no 

início dos anos 2000. As maiores 

participações se concentraram em 

níveis inferiores, de aprendizes (em 

2015, representaram 57,5%, con-

tra 41,6% de brancos) e trai nees 

(onde os negros também foram 

maioria, com 58,2% do total).

José Vicente, da Faculdade Zumbi 

dos Palmares: em busca de trabalho 

qualificado para os jovens negros que 

estão se formando

Foto: Divulgação
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No âmbito público, os avanços 

através do sistema de cotas em 

concursos têm sido lentos, devido 

principalmente à judicialização do 

sistema. No âmbito federal, a lei 

de 2014 que reserva 20% de va-

gas para negros estava parada no 

STF, que em junho deste ano jul-

gou favoravelmente à lei. Em nível 

subnacional, as experiências são 

diversas e não menos contestadas. 

Em relatório de 2016, as pesqui-

sadoras Ana Paula Sampaio Volpe 

e Tatiana Dias da Silva, do Ipea, 

apontaram a existência de mais de 

40 municípios com experiências de 

cotas raciais, concentrados princi-

palmente nas regiões Sul e Sudeste, 

parte deles com suas medidas sus-

pensas por alegação de inconstitu-

cionalidade. “Uma vez que se nega 

o peso do racismo, ou acredita-se 

que este opera apenas subjugado a 

condições socioeconômicas, as te-

ses defendendo ações afirmativas 

específicas para a população ne-

gra sofreram muito mais resistên-

cia que as propostas para outros 

grupos considerados vulneráveis”, 

dizem as pesquisadoras no texto. 

Outra observação feita pelas auto-

ras é a de em geral o cumprimento 

da legislação é feito de forma buro-

crática, carecendo de acompanha-

A unidade de negócios 

da Coca-Cola no 

Brasil conta com 300 

funcionários, dos quais 

13% são negros e  

mulatos. O dobro em 

relação a 2016

mento e avaliação da política, difi-

cultando seu controle e reduzindo 

seu potencial.  

Já na esfera privada, a impor-

tância da diversidade em grandes 

empresas também responde a uma 

decisão da companhia de ir além do 

cumprimento de cotas legais – como 

as dedicadas a deficientes físicos e 

jovens aprendizes –, passando, por 

um lado, a cuidar mais do sistema 

de seleção de novos profissionais e, 

por outro, a trabalhar o que no meio 

corporativo é conhecido como viés 

inconsciente, ou seja, o conjunto de 

julgamentos intuitivos e tendencio-

sos que nos fazem discriminar ne-

gativamente pessoas, inclusive no 

ambiente de trabalho. 

“Criamos um comitê interno 

para debater as causas que impe-

dem uma equiparação mais ade-

quada em questões como de gê-

nero e raça, buscando não apenas 

abrir as portas da empresa, mas 

viver isso como parte da identida-

de cultural da companhia”, conta 

Pedro Rios, vice-presidente de Re-

lações Corporativas da Coca-Cola 

Co. A unidade de negócios da mul-

tinacional no país conta com 300 

funcionários, dos quais 13% são 

negros e mulatos. O dobro, segun-

do Rios, em relação ao início de 

2016, quando a empresa adotou 

uma política voltada à diversi-

dade racial. Por ter uma estrutu-

ra enxuta, em que a maioria dos 

funcionários tem nível superior, a 

ação da Coca-Cola se concentrou 

na adoção do programa Jovem 

Aprendiz, e numa mudança do 

perfil de seleção de trainees, diver-

Branca e outras Pardo/negro

Diplomacia 94,1 5,9

Carreira de desenvolvimento tecnológico 
de nível superior

90,7 9,3

Auditoria da Receita Federal 87,7 12,3

Advocacia-geral da União em carreira 
jurídica

85 15

Cargos de nível superior em agências 
reguladoras

84,4 15,6

Carreira de desenvolvimento tecnológico 
nível intermediário

76,3 23,7

Plano geral de cargos do Poder Executivo 
nível intermediário

61,2 38,8

Fonte: Nota Técnica 17, Ipea.

Serviço público não quebra a tendência
Raça/cor de quem ingressa no serviço público federal de 2007 a 2012,  
cargos selecionados
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sificando o perfil de universidades 

em que buscavam seus candidatos. 

“No nosso caso, a inclusão não é 

obrigação, mas um forte direcio-

namento da liderança da empresa 

para que se priorize, sempre que 

possível, um candidato negro. E a 

partir daí medimos essa evolução”, 

declara Rios. Segundo o executivo, 

a companhia busca legitimar sua 

cultura evitando situações em que 

a ação afirmativa seja interpretada 

como um privilégio injusto. “Não 

colocamos pessoas em posições de 

liderança que não estejam capaci-

tadas de exercer esse papel dentro 

da função que se espera, para não 

passar mensagens erradas.” 

Nesse sentido, algumas empre-

sas incluem em sua estratégia a pre-

ocupação de preencher lacunas na 

formação desses trabalhadores. No 

caso do Bradesco, em que a cultu-

ra de plano de carreira começa nos 

cargos de base, como estagiários e 

escriturários – pelos quais passa-

ram a maioria dos executivos da 

instituição –, esse trabalho foi sim-

plificado. “Aqui, a preocupação de 

complementar a educação da for-

ma mais ampla possível já existia, 

focando o desenvolvimento da car-

reira desse profissional, seja aqui 

ou posteriormente fora do banco”, 

diz Glaucimar Peticov, diretora de 

RH do Bradesco. Sistemática que 

colaborou à recente introdução de 

haitianos entre os novos estagiá-

rios. “É uma estrutura que facili-

ta muito”, diz num ainda trôpe-

go português o haitiano Chrisner 

Louis, de 27 anos, que trabalha 

no apoio gerencial da diretoria de 

patrimônio. Formado em biome-

dicina no Haiti, chegou ao Brasil 

há dois anos, e hoje estuda admi-

nistração na Faculdade Zumbi dos 

Palmares, com a qual o Bradesco se 

associa para escolher seus estagiá-

rios. “Iniciamos nossa parceria em 

2005, e dos cerca de 45 estagiários 

que selecionamos a cada ano en-

tre os estudantes da Zumbi, temos 

uma taxa de efetivação média de 

75%”, afirma Glaucimar. 

Atualmente, o foco de José Vicen-

te está em ampliar os canais de con-

tato entre empresas e profissionais 

negros. Em maio, colocou em mar-

cha um site que reúne currículos de 

profissionais e ofertas de emprego 

direcionadas a esse público (www.

iniciativaempresarial.trabalhando.

com), como braço do projeto Inicia-

tiva Empresarial pela Igualdade Ra-

cial, capitaneado pela Afrobras. A 

ideia é de que essa iniciativa se ex-

panda a um banco de negócios, em 

que empreendedores negros possam 

oferecer seus produtos e serviços, 

criando uma rede de fornecedores. 

“Com isso, as empresas apoiadoras 

poderão consumir esses insumos, 

disseminar o exemplo e colaborar 

para a formação de uma classe em-

presarial negra”, diz. Atualmente, o 

projeto é apoiado pelos ministérios 

da Educação e do Desenvolvimento, 

associações de classe e 15 grandes 

Foto: Divulgação

Jenniffer Cornelio, estudante de pedagogia da Zumbi: 

discriminação afeta desde a primeira infância 
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Quadro executivo Gerência

Brancos Negros
Amarelos/
indígenas

Brancos Negros
Amarelos/
indígenas

2003 96,5 1,8 1,9 89 8,8 2,2

2005 94,4 3,4 2,2 89 9 2

2007 94 3,5 2,5 81 17 2

2010 93,3 5,3 1,4 84,7 13,2 2,1

2015 94,2 4,7 1,1 90,1 6,3 3,6

Supervisão Quadro funcional

2003 84,2 13,5 2,3 74,6 23,4 2

2005 84,1 13,5 2,4 68,7 26,4 4,9

2007 80,1 17,4 2,5 73 25,1 1,9

2010 73 25,6 1,4 67,3 31,1 1,6

2015 72,2 25,9 1,9 62,8 35,7 1,5

empresas. A plataforma é patroci-

nada pelo Santander, através da em-

presa Universia, que já conta com 

uma plataforma de empregos. “Em 

maio, quando concretizamos essa 

iniciativa, já reuníamos 2,8 mil re-

gistros, sendo 2 mil vagas de traba-

lho e 800 currículos”, conta Fátima 

Gouveia, superintendente de Recur-

sos Humanos do Santander. 

Fátima conta que as ações afir-

mativas voltadas à questão racial 

tomaram a agenda do Santander 

a partir de 2016. “O tema diver-

sidade existe desde sempre, mas 

somente o trabalho de cumprir 

as cotas exigidas por lei – que no 

caso do banco se traduz em 2 mil 

pessoas com deficiência e 700 jo-

vens aprendizes –, já implica uma 

gestão importante”, diz. “No ano 

passado, entretanto, revisitamos 

esse trabalho, e identificamos uma 

oportunidade de negócio impor-

tante a partir da lente da diversi-

dade em um sentido mais amplo.” 

Entre as principais tarefas da exe-

cutiva nesse novo trajeto é coorde-

nar programas de apoio, entre eles, 

na formação em inglês – “uma das 

barreiras mais sensíveis quando se 

trata do mercado de trabalho qua-

lificado”, lembra. Outra frente de 

ação, conta Fátima, relaciona-se 

à autoestima dos profissionais na 

aproximação destes com o mundo 

corporativo. “Trata-se de trabalhar 

o sentido de pertencimento desse 

público, principalmente quando se 

trata de ambientes mais formais, 

como o de um banco.” Algo que 

pode parecer banal visto pelo pris-

ma de brancos, mas que para um 

negro não é. Jenniffer Augusto da 

Silva Cornelio, estudante de peda-

gogia da Zumbi e pesquisadora do 

Observatório do Negro, lembra que 

Fonte: Perfil Social, Racial e de Gênero das 500 Maiores Empresas do Brasil e suas Ações Afirmativas 2016 - BID e Instituto Ethos.

Pouca mudança no topo
Composição racial em grandes empresas brasileiras (em %)

No segundo trimestre de 

2017 a taxa de desocupação 

de negros ficou 2,7 pontos 

percentuais (p.p.) acima da 

média nacional e 5,5 p.p. 

maior do que a registrada 

entre brancos
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Wagner Cerqueira (na primeira 

fileira, quinto da esquerda para a 

direita), da RDPN: criar redes para gerar 

oportunidades 

os processos discriminatórios aos 

quais a população negra é expos-

ta começam cedo, muitas vezes no 

interior das instituições de ensino, 

senão antes. “Há estudos que de-

monstram que mesmo na primeira 

infância (zero a seis anos) a criança 

já tem sua subjetividade invadida 

pela discriminação”, diz. 

Em geral, o trabalho do Santan-

der é realizado através de mento-

rias, com profissionais de merca-

do, preferencialmente negros, que 

se reúnem com estudantes para 

abordar temas como elaboração de 

planos de carreira e noções de em-

preendedorismo. “O intercâmbio é 

mais genuíno quando se faz dessa 

forma, com realidades mais próxi-

mas” diz. Entre os colaboradores 

envolvidos nessa tarefa está Wagner 

Cerqueira, analista de franquia da 

Dow AgroScience que em meados 

Foto: Divulgação

de 2015 criou, junto com mais três 

amigos – profissionais do Goldman 

Sachs e da Microsoft –, a rede de 

profissionais negros (RDPN), um 

grupo fechado dentro do Facebook 

para divulgar vagas e cursos volta-

dos para esse público. “A partir da 

RDPN, conseguimos contatar exe-

cutivos e empresários negros com 

boa experiência para realizar esse 

programa junto com o Santander 

na Faculdade Zumbi, em que cada 

mentor terá de seis a dez encontros 

com os estudantes para orientá-

los”, explica. Para Wagner, o inte-

resse de profissionais pela RDPN 

– que conta com 5 mil membros, 

concentrados em São Paulo, Rio de 

Janeiro e Minas Gerais – reflete a 

demanda desse público por infor-

mação e caminhos para potencia-

lizar suas chances de conquistar 

boas vagas. “Essa resposta nos in-

centivou a desenvolver outras ini-

ciativas, como o ‘smart network’, 

encontros bimestrais em que leva-

mos estudantes e profissionais ne-

gros em palestras temáticas dentro 

de empresas como Ernst&Young, 

Google e Microsoft”, conta. 

José Vicente declara otimismo nes-

sa nova frente de batalha abraçada 

pela Zumbi e a Afrobras. “A princí-

pio, calculamos que temos recursos 

suficientes para manter essa platafor-

ma de empregos e negócios por dois 

anos, para ganharmos musculatura e 

torná-la autossuficiente”, diz, refor-

çando que o objetivo maior sempre 

será a inclusão. “O pano de fundo 

dessa nova etapa é empregabilidade 

e empreendedorismo, mas estamos 

tratando da discriminação, que é 

algo que não queremos que impeça o 

caminho desses jovens que hoje saem 

das universidades”, conclui.   
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INTERNACIONAL

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Parâmetros globais
Se aceita, candidatura brasileira para a 
OCDE poderá colaborar para a agenda 
de reformas estruturais 

Depois de uma década de flertes mútuos, nem sempre simultâ-
neos, em maio o Brasil formalizou seu pedido para ingressar na 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE). A candidatura brasileira, que até o início de setembro 
ainda não havia sido aprovada pelos 35 membros da organiza-
ção, é um processo que poderá levar anos, mas já tem movimen-
tado diversos setores em torno das adaptações que o país deverá 
realizar durante essa tramitação para se submeter aos padrões 
da instituição. 

No final de agosto, Pascal Saint-Amans, diretor do Centro 
de Política e Administração Fiscal da OCDE, participou de 
evento promovido pela FGV Projetos no qual apresentou seu 
ponto de vista sobre a posição brasileira na área fiscal. “O in-
teresse do Brasil pela OCDE é muito importante, pois significa 
caminhar a um padrão de impostos que facilite o investimento 
estrangeiro, evitando a dupla tributação”, disse. Saint-Amans 
ressaltou a fama do país de ser uma ilha no que diz respeito a 
várias políticas. No aspecto tributário, fez especial menção à 
prática do preço de transferência, sistema usado por empresas 
para declarar vendas de bens entre filiais em diferentes países. 
“As margens fixas desse sistema podem trazer vantagens para 
os pagadores de impostos, mas destoam da prática do resto do 
mundo, o que pode influenciar negativamente na decisão de 
investimento”, diz. 

Heleno Torres, professor da Faculdade de Direito da USP, 
considera que a legislação brasileira de tributação de empresas 
controladas no exterior não fica a dever para os mecanismos 
adotados internacionalmente. “Toda a tributação de pessoa ju-
rídica acompanha a contabilidade internacional, nos coloca em 
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plena equiparação e coerência com 
outros membros da organização”, 
diz. “Quanto à legislação de pre-
ços de transferências, há diferen-
ças quanto ao modelo da OCDE, 
mas adaptações são possíveis.”

Torres ressalta que o principal 
problema tributário brasileiro se 
concentra no nível doméstico, na 
tributação indireta. “Isso dificulta a 
relação dentro dos entes federativos, 
mas não compromete a interação 
com os demais países. Não tributa-
mos exportação, nem importação. 
Ao contrário, prejudicamos nosso 
exportador, que agrega custos que 
não deveria. Mas isso são dificulda-
des no plano interno, que devemos 
resolver entre nós”, afirma. 

Em sua apresentação, Saint-
Amans enfatizou a importância 
do avanço da iniciativa liderada 
pela OCDE contra a evasão fiscal 
e o uso indevido de sigilo bancário, 
que hoje envolve 146 países e se di-
vide em dois projetos principais: o 
de trocas automáticas de informa-
ções fiscais e financeiras entre paí-
ses; e o Beps (basic erosion profit 
shifting), grupo de 15 planos de 
ação com o objetivo de combater o 
planejamento tributário agressivo. 
“Com a abertura do intercâmbio 
de bens e serviços e a globalização, 
o pagamento de impostos também 
se tornou global. Os sistemas fis-
cais, entretanto, não acompanha-
ram essa articulação internacional, 
abrindo um leque de oportunidades 
para a evasão e a arbitragem fiscal 
de empresas e contribuintes que op-
tam por levar seus lucros a paraísos 
fiscais”, explica o francês. 

Essa agenda começou a ger-
minar a partir da crise fiscal de 
2008. Consolidou-se em 2010, 

com a criação do Fórum Global 
da Transparência. Em 2016, com 
o episódio do vazamento de con-
tas opacas radicadas no Panamá, 
conhecido como Panama Papers, 
tornou-se arma de combate ao ca-
ráter sistêmico da evasão, quando 
os membros do G-20 ameaçaram 
tomar medidas defensivas contra 
os países que não adotassem o 
programa de troca automática de 
informações fiscais. Em informe 
divulgado em julho, a OCDE in-
dica que nos últimos oito anos o 
incentivo às trocas de informações 
fiscais resultou na repatriação de 
ativos de cerca de 500 mil contri-
buintes, que respondem por uma 
arrecadação tributária adicional 
de  85 bilhões. 

Saint-Amans defende que o 
amento da transparência e da har-
monização de ambientes fiscais é 
um caminho inevitável. “O aumen-
to da digitalização da economia 
vai desconectar as atividades de 
espaços físicos. Em breve, não será 
possível construir uma política tri-

O aumento da 

digitalização da 

economia desconecta as 

atividades comerciais  

de espaços físicos, o  

que impactará a 

legislação tributária

butária local ignorando o resto do 
mundo. Estamos nos aproximando 
do momento em que cada nova re-
gra local repercutirá no mercado 
internacional.” Nesse contexto, in-
teragir, para Saint-Amans, é sinô-
nimo de proteger. “Impostos são a 
base de sobrevivência dos Estados, 
e a experiência recente nos mostrou 
o quanto é preciso cuidá-los e bus-
car formas de arrecadar melhor, 
buscando um bom diálogo com os 
contribuintes”, diz.

O direto da OCDE afirma que 
o primeiro desafio de seu depar-
tamento hoje é focar em um es-
forço coletivo da implementação 
desses projetos contra a evasão, 
reconhecidos por ele como um 
novo padrão de governança glo-
bal. “Temos pressionado muito os 
países, organizado peer reviews, 
para fazê-los vingar globalmente”, 
diz. E, o segundo, estudar as polí-
ticas tributárias de nível doméstico 
e ser um bom conselheiro para os 
países. “Além de saber arrecadar, 
é preciso aproveitar ao máximo a 
capacidade dos tributos em induzir 
crescimento e redução da desigual-
dade”, diz. 

No caso do Brasil, Torres afir-
ma que a Receita Federal está com-
prometida em aprofundar as medi-
das mandatórias para garantir que 
o país seja incluído no programa 
de trocas automáticas até setembro 
de 2018. “Temos toda a legislação 
aprovada, e acho que isso também 
facilitará nossa entrada na OCDE”, 
diz. Para o superintendente da Re-
ceita Federal, Marcus Vinicius Vi-
dal Pontes, a experiência brasileira 
de capacitação para participar de 
convenções multilaterais como as 
relativas ao combate à evasão fo-
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nalizou a participação brasileira em 
comitês temáticos. 

Desta vez, o governo Temer tem 
mostrado tratar o assunto como 
prioritário. Um desses sinais foi a 
nomeação antecipada do diplomata 
Carlos Marcio Cozendey, atual sub-
secretário de Assuntos Econômicos 
e Financeiros do Itamaraty, como 
embaixador brasileiro na OCDE. 

ram uma amostra do processo que 
o Brasil poderá abraçar daqui para 
frente. “Entre 2014 e 2015, 15 au-
ditores fiscais envolvidos no proje-
to Beps tiveram a oportunidade de 
conhecer a OCDE. Nesse momen-
to, percebemos que, em se tratan-
do da organização, não há fast tra-
ck, e o processo de entendimento é 
contínuo”, afirma. 

Um longo caminho
Mesmo sem ser membro pleno, desde 
1990 o Brasil nutre um histórico de 
contribuição com a OCDE. Durante 
o boom econômico da primeira dé-
cada dos anos 2000, a organização 
declarou seu interesse em incluir o 
Brasil no seu clube – bem como ou-
tros países emergentes como China 
e Indonésia –, sem encontrar eco no 
governo Lula. Com a desacelera-
ção econômica, essa intenção foi se 
amornando, e o avanço da relação 
se deu através de iniciativas parale-
las, como firmar um acordo de coo-
peração em 2015, o que institucio-

“O fato de ser membro da OCDE 
implica contar com mecanismos re-
conhecidos de avaliação de políticas 
e um ambiente de disseminação de 
boas práticas que pode ser positivo 
para o Brasil”, afirma Lia Valls, pes-
quisadora da Economia Aplicada 
da FGV/IBRE. Lia, alerta, entretan-
to, que da mesma forma que entrar 
para a organização pode represen-
tar um aval frente ao mercado, o 
efeito de um puxão de orelha dado 
pela OCDE quando esta identificar 
algum problema de gestão também 
será potencializado. “É preciso ban-
car o risco dessa exposição”, diz. 
Bem como o custo de participar des-
se seleto clube – que, segundo decla-
rações de Cozendey à mídia, gira em 
torno de  15 milhões ao ano.  

Segundo Saint-Amans, atual-
mente tramitam na OCDE seis soli-
citações de candidatura. Da Améri-
ca do Sul, além do Brasil, estão na 
lista Argentina, que formalizou seu 
pedido em abril, e Peru, que o fez 
em 2016. Outro país que também 
está em processo de admissão é a 
Colômbia, que protocolou sua soli-
citação em 2013. 

Para Torres, da USP, uma apro-
vação da candidatura brasileira re-
presentará um ganho exponencial 
para o país. “Em primeiro lugar, 
pela entrada num rico ambiente de 
troca de experiências. Além dis-
so, pela possibilidade de a OCDE 
contribuir muito com as reformas 
que o Brasil precisa: a previdenciá-
ria, fiscal, tributária, levando em 
conta que nenhuma delas será rele-
vante sem uma reforma do Estado, 
sem uma nova visão do que é a ad-
ministração pública. Aí poderemos 
construir novos parâmetros para o 
futuro”, conclui.  

Ser membro da OCDE 

implica contar com 

mecanismos de avaliação 

e um ambiente de 

disseminação de boas 

práticas que pode ser 

positivo para o Brasil

Foto: Wikipedia

Auditores fiscais brasileiros 

envolvidos no projeto Beps 

conheceram a dinâmica de trabalho 

da OCDE (na foto, sede em Paris)
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COMÉRCIO EXTERIOR

Segundo a UNCTAD (2017), em 
2016 haviam 3.324 acordos bilate-
rais/regionais que tratavam de provi-
sões relativas ao investimento direto 
estrangeiro (IDE). A proliferação des-
ses acordos está associada à expansão 
do processo de internacionalização 
das empresas e às dificuldades das 
negociações no âmbito multilateral. 
No contexto dos acordos bilaterais 
de investimentos (ABIs), Brasil e Chi-
na apresentam diferentes trajetórias: 
enquanto a China assinou 145 ABIs 
entre 1982 e 2015, o Brasil assinou 
seis acordos, todos em 2015

O crescimento dos investimentos 
chineses no Brasil e a expectativa de 
aumento da presença de empresas 
brasileiras na China sugere a im-
portância de se avaliar um possível 
ABI entre os dois países, a partir da 
premissa que os ABIs passaram a 
integrar a agenda da governança de 
investimentos estrangeiros no terri-
tório brasileiro. 

Acordos bilaterais 
Nos anos de 1990, o Brasil assinou 14 
acordos de ABIs, mas nenhum entrou 
em vigor. A dimensão do mercado in-
terno, a equiparação pela Constitui-

ção da empresa estrangeira em relação 
à empresa nacional, os processos de 
privatização reforçavam os argumen-
tos utilizados pelo Executivo e setores 
no Congresso para rechaçarem a rati-
ficação desses acordos. 

Em 2003, a Câmara de Comér-
cio Exterior (Camex) criou um 
grupo de trabalho interministerial 
para propor modelos alternativos 
de acordos, mas só em 2013 a Ca-
mex apresentou e aprovou o mode-
lo brasileiro – Acordo de Coopera-
ção e Facilitação de Investimentos 
(AFCI). 

Segundo, Biasutti e Pansinni 
(2016, p. 6), o ACFI é “composto 
por três pilares básicos: 1. gover-
nança institucional; 2. mecanismos 
para mitigação de riscos e preven-
ção de controvérsias; e 3. agendas 
temáticas para cooperação e facili-
tação dos investimentos”. O AFCI 
privilegia o acordo como mecanis-
mo de promoção de investimentos 
procurando balancear os direitos 
do investidor e do país hospedeiro. 

Cada AFCI deve instituir um Co-
mitê Conjunto na esfera estatal para 
monitorar o acordo e prevenir dis-
putas e um ponto focal para prestar 
assistência aos governos e investido-
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res, funcionando como um ombuds-
man. Esse formato permite que se-
jam disponíveis meios institucionais 
para que o recurso ao mecanismo 
de solução de controvérsia só seja 
considerado após extensas consultas 
entre as partes interessadas. Em adi-
ção, não é permitido que o investi-
dor privado demande procedimento 
arbitral contra o Estado. 

São contempladas regras para fa-
cilitação de investimentos como as 
políticas de concessão de vistos e ou-
tras medidas que são negociadas caso 
a caso para que o AFCI constitua efe-
tivamente um mecanismo para esti-
mular a entrada do IDE. As agendas 
temáticas incluem temas que podem 
incluir transferência de tecnologia, 
construção de capacidade institucio-
nal, legislação ambiental, regulações 
técnicas, entre outros. 

O Brasil assinou, em 2015, AF-
CIs com o México, Chile, Colômbia, 
Angola, Moçambique e Maláui e em 
2016 com o Peru. No âmbito do Mer-
cosul, o AFCI serviu de modelo para 
a assinatura de um novo acordo so-
bre investimentos assinado em 2017. 
Estão em andamento negociações 
com outros países, como a África do 
Sul, Argélia, Marrocos e Tunísia.

Observa-se que o modelo do 
AFCI está em consonância com 
as recomendações da UNCTAD 
(2017) em que os acordos de in-
vestimentos devem ser instrumen-
tos de promoção dos investimen-
tos que levem em consideração os 
objetivos de proteção ambiental, 
direitos humanos e cláusulas de 
trabalho. Além disso, o modelo 
brasileiro ao ressaltar a importân-
cia de uma agenda temática permi-
te que sejam propostas negociações 
que atendam aos interesses especí-

ficos das relações bilaterais do país 
com seus parceiros. 

Acordos da China
A assinatura do primeiro ABI da 
China (Suécia, 1982) integrou o 
quadro das novas diretrizes da 
política econômica do país após 
1979, onde a contribuição do in-
vestimento direto estrangeiro era 
um dos seus componentes. Dife-
rente do Brasil que possuía um 
arcabouço jurídico e institucional 
estabelecido com regras claras so-
bre o tratamento do IDE, a China 
estava em processo de construção 
das suas leis domésticas em relação 
a esse tema. Além disso, a assina-
tura de ABI sinalizava de forma 
clara o compromisso do governo 
com o processo de abertura para 
o capital estrangeiro. Segundo a 
UNCTAD (2017), a China assinou 
145 acordos entre 1982 e 2015. 

Observa-se que a estrutura dos 
ABIs assinados pela China muda-

ram ao longo do tempo com a entra-
da do país na Organização Mundial 
do Comércio (OMC) em 2001, mas 
principalmente pela atuação da Chi-
na não só como importadora, mas 
como exportadora de capital. Nesse 
sentido, os ABIs assinados pela Chi-
na passaram a incorporar as princi-
pais regras existentes na nova gera-
ção dos acordos.

Quais são as principais caracte-
rísticas da nova geração de ABIs as-
sinados pela China?

Os dois pontos presentes em todos 
os ABIs, como tratamento nacional e 
cláusula de nação mais favorecida es-
tão próximos do padrão OMC. Igual 
tratamento para empresa estrangeira 
e nacional no território doméstico e 
tratamento não menos favorável ao 
concedido a outros parceiros. 

A China, diferente do Brasil, é 
membro do International Centre for 
Settlement of Investment Disputes 
(ICSID), um órgão do Banco Mun-
dial que provê uma instância insti-
tucional para solução de disputas de 
investimentos), desde 1990. No en-
tanto, nos acordos de investimentos 
assinados pelo país, o uso da cláusula 
investidor privado-Estado era restrita 
às disputas sobre compensações rela-
tivas a processos de expropriação ou 
nacionalização. A nova geração de 
ABIs admite o recurso ao ICSID ou 
um tribunal arbitral para qualquer 
disputa. É exigido, porém, que antes 
do recurso arbitral, haja um período 
de seis meses quando o caso é sujeito 
a instâncias domésticas (Revisão de 
Procedimento Administrativo). 

A maior aderência dos ABIs da 
China às normas praticadas pelos 
Estados Unidos e a União Europeia 
deve ser analisada com cautela. 
Como mostra o gráfico ao lado, a 

Brasil e China podem 
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dos Brics
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China registra o maior indicador 
de restrições ao investimento di-
reto estrangeiro. Logo, embora o 
ABI do Brasil seja mais flexível que 
o da China, o país é mais receptivo 
ao capital estrangeiro. 

Brasil e China 
A governança dos acordos de inves-
timentos no Brasil e na China se-
guiram trajetórias distintas molda-
das pelas especificidades dos países 
como receptores de investimentos e, 
posteriormente como investidores 
em território estrangeiro, conside-
rando como marco o período após 
1980. No entanto, desde 2015, o pa-
drão chinês de acordos também se 
aproxima ao do Brasil.

Uma evidência da incorporação 
pela China das novas diretrizes em 
seus acordos de investimentos se re-
fere à proposta apresentada durante a 
sua presidência do G-20 em 2016. A 
proposta não constitui um modelo de 

acordo, mas contém as linhas princi-
pais ressaltadas pela UNCTAD, como 
a preocupação com o tema da promo-
ção e facilitação de investimento num 
contexto de desenvolvimento sustentá-
vel (proteção ambiental e saúde). 

Brasil e China podem, portanto, 
contribuir para o debate sobre a re-
forma dos acordos de investimentos, 
a partir do G-20 e também como 
membros do Brics. Os investimentos 
chineses direcionados para infraes-
trutura requerem um ambiente que 
atraia e proteja o investidor, pois 
são projetos de longo prazo, mas ao 
mesmo tempo produzem impactos 
sociais e ambientais que precisam 
ser compatíveis com os objetivos de 
um “desenvolvimento sustentável”. 
Encontrar esse equilíbrio será uma 
das tarefas dos negociadores chine-
ses e brasileiros. 

Outro ponto que desperta receio 
é a forte presença das empresas es-
tatais no processo de internaciona-
lização. Nesse sentido, alguns países 

como os Estados Unidos, Alema-
nha, França, entre outros têm ele-
vado os padrões de avaliação para a 
entrada do investimento chinês sob 
a justificativa de proteção de áreas 
estratégicas (UNCTAD, 2017). Essa 
é uma questão com que as autorida-
des brasileiras devam se preocupar? 
O sistema regulatório de concessões 
deve ser acompanhado para que não 
se criem monopólios de empresas es-
tatais em áreas de infraestrutura. 

Por último qualquer negociação 
deve partir de um arcabouço bem 
definido da estratégia brasileira 
quanto aos objetivos da política de 
investimentos do Brasil em relação 
à China 
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