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6 Os desafios do mercado de trabalho no Brasil, no
curto, médio e longo prazos

um cenário menos favorável no ano que vem, acena com
enxugamento da máquina que irá administrar para se
preparar para tempos mais turbulentos.

A taxa de desemprego no Brasil
deve cair de forma muito lenta
até o final de 2020, de acordo com
as projeções dos especialistas
em mercado de trabalho do FGV
IBRE. De uma forma simplificada,
mesmo que o país cresça, em média, 1,5% ao ano, a taxa de
desemprego ficará estabilizada no elevadíssimo nível atual,
em torno de 12%. Reduzir essa taxa será um dos muitos
desafios, do novo governo que assume no ano que vem.
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34 Muito a fazer

10 Chile: no caminho certo

Reforma da Previdência é chave,
mas não é única para os estados
brasileiros recuperarem o equilíbrio
fiscal e sua capacidade de
crescimento. Para os governadores
empossados em 2019, o caminho
do ajuste será longo, e deverá incluir a revisão de subsídios
e uma reforma administrativa.

O crescimento do produto per capita acumulado do
Chile de 1970 até 2022 será, segundo o FMI, de 259%,
enquanto para o Brasil será de 141% e para a Argentina
de 47%. Essas mesmas estatísticas, tomando como base
1960 são, respectivamente, 339%, 232% e 86%. Ou seja: o
país está fazendo a lição de casa para sair da armadilha
da renda média.

Entrevista
12 Não haverá oposição sem o PT
Governador que teve o maior percentual de votos válidos
no país, Camilo Santana (PT), reeleito governador do Ceará
vai administrar um estado que tem, entre suas principais
conquistas, a educação: das 100 melhores escolas do país
do ensino fundamental, 83 são do Ceará. Embora bem na
educação, o estado sofre, como o resto do país, com altos
índices de violência. Crítico da postura do PT nas últimas
eleições (o partido deveria ter feito autocrítica de seus erros),
não vê possibilidade de qualquer oposição sem o PT que
elegeu a maior bancada na Câmara. Preocupado com

22 Renúncia à razão
Diante da crise, há uma tendência a se buscar um culpado.
Nem sempre a racionalidade impera. Ultimamente a
renúncia tributária (ao lado dos subsídios creditícios) tem
sido tratada como grande vilã e panaceia para a crise fiscal
brasileira. Reduzir fortemente ou anular tais benefícios
seria o suficiente para voltar a gerar superávit primário?

Capa | Estados

42 Tarefa de incluir
Entre 2014 e 2016, período em que o país viveu uma das
piores recessões de sua história, o Banco Mundial indicou
que a parcela de pobres – classificada como a que vive
com uma renda per capita familiar inferior a US$ 5,5 por
dia – cresceu quase três pontos percentuais. Em novembro,
especialistas do Brasil, Argentina, Chile e Colômbia se
reuniram, em Fortaleza, em seminário realizado pelo
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará
(Ipece), com apoio do FGV IBRE, para debater o assunto e
propor alternativas de combate à pobreza.
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Nota do Editor
O crescimento de 0,8% do PIB
no terceiro trimestre deste ano
mostra que a economia, ainda
que lentamente, segue no caminho da recuperação depois do
tombo de 2015 e 2016, quando
o PIB recuou 3,5% e 3,3%, respectivamente. De uma
forma geral, houve um espalhamento da recuperação em
vários setores, diferente de trimestres anteriores quando
ocorreu forte concentração em poucos segmentos. Pelas
projeções do Boletim Macro IBRE, o PIB deste ano deve
fechar com um crescimento de 1,4%, depois da expansão
de 1,1% de 2017.
Ainda é pouco para que haja condições para baixar
a alta taxa de desemprego que deve cair de forma muito
lenta até o final de 2020, de acordo com as projeções
dos especialistas em mercado de trabalho do FGV IBRE.
Segundo essas avaliações, se a taxa de crescimento do
PIB se estabilizar em 1,5% ao ano, a taxa de desemprego
continuará em patamares elevados, em torno de 12% – o
que representa, atualmente, algo ao redor de 12,7 milhões de pessoas. Cada ponto percentual a mais de crescimento médio do PIB, a partir do patamar de 1,5%, reduz
a taxa de desemprego em 0,5 ponto percentual, como
mostra a Carta do IBRE. Ou seja, se o país não crescer

de forma mais acelerada, ainda vamos conviver um bom
tempo com altas taxas de desemprego.
Com a severa crise e o consequente aumento do desemprego, o país também teve um crescimento dos índices de
pobreza que haviam caído de forma significativa: na década de ouro, encerrada em 2014, a pobreza caiu 23 pontos percentuais, de 41,7% para 17,9%, segundo contas
do Banco Mundial. A partir daí, até 2016 – período em
que o país viveu uma das piores recessões de sua história,
a parcela de pobres – classificada como a que vive com
uma renda per capita familiar inferior a US$ 5,5 por dia cresceu quase três pontos percentuais. Outro levantamento, da LCA Consultores com dados da Pnad Contínua,
mostra que somente em 2017, quando o PIB brasileiro
voltava tropegamente ao terreno positivo, o número de
pessoas em situação de extrema pobreza ainda se manteve
na curva ascendente: cresceu 11,2% em relação a 2016,
somando 18,43 milhões. Essas questões, somadas à grave
crise fiscal dos estados – a reforma da Previdência é chave,
mas não é a única para os estados brasileiros recuperarem
o equilíbrio fiscal e sua capacidade de crescimento – são
outros desafios que o novo governo terá que enfrentar.
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Os desafios do mercado de
trabalho no Brasil, no curto,
médio e longo prazos
Luiz Guilherme Schymura
Pesquisador do FGV IBRE e doutor em Economia pela FGV EPGE

A taxa de desemprego no Brasil

a partir de 1,5%, reduz o desempre-

deve cair de forma muito lenta até

go em 0,5 ponto percentual por ano,

o final de 2020, de acordo com as

tendo como horizonte 2020.

projeções dos especialistas em mer-

A projeção da trajetória de de-

cado de trabalho do FGV IBRE. No

semprego pelo IBRE, preocupante do

cenário base, o desemprego da Pnad

ponto de vista do cenário político-

Contínua (PnadC) cai de uma média

econômico para o governo que as-

de 12,2% em 2018 para 11,8% em

sumirá as rédeas do país em menos

2020. No otimista, a queda é para

de um mês, deriva do crescimento da

11,3%, e, no pessimista, a taxa man-

população ocupada (PO) até 2020

tém-se em 12,2% em 2020. Essas

ser, em boa parte, contrabalançado

projeções baseiam-se nos modelos

pela expansão prevista da população

do IBRE e têm implícitas hipóteses

economicamente ativa (PEA). É preci-

sobre indicadores econômicos re-

so levar em consideração, entretanto,

levantes. O cenário base pressupõe

que o mercado de trabalho sofrerá o

uma taxa de crescimento que se esta-

impacto de duas reformas legislativas

biliza em 2% ao longo da maior par-

já aprovadas, a trabalhista e as mu-

MP “caducou”, ou seja, não foi vo-

te do período considerado. O pessi-

danças na terceirização, que poderão

tada pelo Congresso a tempo de ga-

mista trabalha com um ritmo cerca

em tese levar a cenários diferentes da-

nhar validade de lei, o que mantém

de 0,5 ponto percentual inferior, e o

queles até aqui descritos.

certas dúvidas sobre o formato final

otimista, 0,5 p.p. superior. De forma

A reforma trabalhista, aprovada e

em que a reforma será consolidada

simplificada, é possível dizer que um

sancionada (sem vetos) em julho de

– e para isto também conta a juris-

crescimento médio de 1,5% ao ano

2017, entrou em vigor em novembro

prudência que está sendo formada à

mantém a taxa de desemprego esta-

daquele ano. No mês em que foi san-

medida que o novo contexto legal é

bilizada no elevadíssimo nível atual,

cionada, o governo editou uma me-

posto em prática. Com isso, as dúvi-

em torno de 12%. Cada ponto per-

dida provisória que alterava 17 arti-

das vão sendo dirimidas nas últimas

centual a mais de crescimento médio,

gos. No entanto, em abril de 2018 a

instâncias do Judiciário.
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Pode-se resumir a reforma traba-

em torno do intervalo de 100 mil a

os impactos das reformas australiana

lhista em função de sua ação em três

150 mil em 2018); e por volta de 40

(1994) e alemã (2003). A ideia é que

pilares: sindical; judicial; e contratual.

mil nos processos por dano moral

o mercado de trabalho brasileiro se si-

No pilar sindical, as principais ino-

(com o total mensal caindo, no ano

tua num nível de rigidez intermediário

vações são o fim do imposto sindical

de 2018, para a faixa de 20 a 30 mil),

entre o australiano (inferior) e o ale-

obrigatório; a prevalência do negocia-

também entre janeiro e setembro. No

mão (superior), de acordo com o indi-

do (coletivamente, com sindicatos) so-

pilar da flexibilização, entretanto, os

cador de rigidez trabalhista de Botero

bre o legislado; e o fim da exigência de

impactos parecem bem mais tími-

e Djankov (os índices são de 2004).

que a homologação da rescisão con-

dos. O saldo acumulado de vagas de

O trabalho determina o impacto

tratual tenha participação dos sindica-

emprego em tempo parcial ou inter-

das reformas australiana e alemã por

tos. O segundo pilar são as medidas

mitente estava em torno de 50 mil,

meio de uma comparação com um

para reduzir a judicialização. Nele,

comparado a cerca de 300 mil para

cenário contrafactual no qual estas

destacam-se a obrigatoriedade de o

os demais tipos de contrato, da en-

não tivessem ocorrido, o que é feito

trabalhador comparecer a todas as au-

com a utilização de um “país sintéti-

diências do seu processo; a obrigação

co” para cada caso, de acordo com

de arcar com os custos advocatícios
do empregador caso perca a ação; a
possibilidade de multa caso comprovada a má-fé; a limitação a oito anos
do prazo para andamento das ações
trabalhistas; e a definição do montante financeiro exato das demandas
no início dos processos. Finalmente,
do pilar de flexibilização de contratos
constam a possibilidade de o trabalhador ser contratado como intermitente;
a possibilidade de “home office” (trabalho remoto), em que o controle é
feito por tarefa; e a extensão do limite

Simplificadamente, é

um tipo de metodologia bem estabelecida na literatura econômica. Os

possível dizer que um

resultados indicam, no caso alemão,

crescimento médio de

10,2% da PO, e uma queda de 3,47

1,5% ao ano mantém taxa

prego na comparação da média dos

de desemprego estabilizada

pós-reforma. Já para a Austrália,

no elevadíssimo nível atual,

da PEA e de 5,7% da PO, com que-

em torno de 12%

comparação das médias dos 13 anos

um crescimento de 6% da PEA, de
pontos percentuais da taxa de desemdez anos pré-reforma com os 12 anos
registrou-se uma expansão de 3,4%
da de 1,17 p.p. no desemprego, na
anteriores à reforma com os 12 anos

de jornada máxima do trabalho par-

posteriores. Assim, Ottoni e Barreira

cial de 25 para 30 horas semanais.

projetam que a reforma trabalhista

As primeiras evidências mostram
que o pilar sindical já registrou im-

trada em vigor da reforma (julho de

brasileira reduza o desemprego no

2017) até outubro de 2018.

longo prazo (12 anos) em algo entre

pactos substanciais. A arrecadação

Os impactos de uma reforma tra-

1,2 p.p. e 3,5 p.p., sendo que em cin-

com imposto sindical caiu de cerca

balhista, entretanto, só podem ser de-

co anos parte deste efeito já poderá

de R$ 2 bilhões de janeiro a setem-

vidamente avaliados no longo prazo.

ser sentido. Os economistas frisam,

bro de 2017 para aproximadamente

Para tentar projetar esse efeito sobre

entretanto, que os efeitos mais estru-

R$ 250 milhões no mesmo período

a PEA, a PO e o desemprego, depois

turais da reforma trabalhista ainda

de 2018. Também parecem estar sur-

que tiverem transcorrido vários anos

estão pendentes de definições legais,

tindo efeito as medidas para reduzir a

da reforma trabalhista brasileira, Bru-

como o da reedição (ou não) da MP

judicialização, com quedas em torno

no Ottoni, pesquisador associado do

que a regulamentava, a jurisprudên-

de 70 mil nas ações mensais de janei-

IBRE, e Tiago Barreira, seu coautor,

cia e eventuais aperfeiçoamentos do

ro a setembro (o número total variou

trabalharam com um intervalo entre

contrato intermitente.
D e z e m b r o 2 018 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 7

CARTA DO IBRE

No caso da terceirização, um pro-

vado em outros países, que tendem a

jeto de lei foi aprovado em março

adotar a responsabilidade solidária.

de 2017, sendo parcialmente sancio-

Na responsabilidade subsidiária, só

nado pelo presidente Michel Temer

é possível ao trabalhador processar

no mesmo mês. Em agosto de 2018,

a empresa contratante de uma tercei-

o Supremo Tribunal Federal votou e

rizada (para a qual está formalmente

aprovou a legalidade da terceirização

vinculado) depois de esgotados em úl-

das atividades-fim, prevista na lei. Em

tima instância os recursos contra esta.

setembro, foi publicado um decreto

Na responsabilidade solidária, o tra-

expandindo a possibilidade de tercei-

balhador pode acionar diretamente a

rização das atividades-fim para o setor

contratante da empresa terceirizada.

público. Esse dispositivo aproxima as

Na visão de Ottoni, a terceirização

práticas brasileiras das normalmente

irrestrita pode ajudar no aumento de
competitividade das empresas brasileiras, mas a manutenção da respon-

Ottoni e Barreira projetam
que reforma trabalhista

sabilidade subsidiária traz o risco de
provocar pressões políticas contrárias
à terceirização.
Uma última questão a afetar o

brasileira reduza

mercado de trabalho brasileiro, com

desemprego entre 1,2 p.p.

é a de automatização e robotização.

e 3,5 p.p., sendo que em

avançado na automatização, visto

cinco anos parte do efeito

robôs para cada 10 mil trabalhado-

já poderá ser sentida

mundial estava em 74. Ainda a título

efeitos em prazos bastantes longos,
O Brasil, na verdade, está pouco
que possuía, em 2016, cerca de dez
res da indústria, enquanto a média
de comparação, os cinco países mais
robotizados tinham, em 2016, uma
penetração média de, aproximada-
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prevalecentes em outros países. Le-

mente, 400 robôs por 10 mil traba-

vantamento de 2015 da Deloitte e da

lhadores da indústria. Vale registrar,

Confederação Nacional da Indústria

o crescimento mais acelerado nos úl-

(CNI) com uma amostra de 17 países,

timos anos tem sido o da China.

incluindo Alemanha, Austrália e No-

Os números indicam que o Bra-

ruega, indicou que todos admitem a

sil não está bem posicionado na

terceirização irrestrita – que também

automação, o que talvez seja nega-

se tornou possível no Brasil com a

tivo para a produtividade, mas em

abertura da prática às atividades-fim.

tese adia os possíveis efeitos cola-

Já na questão da responsabilida-

terais indesejados sobre o mercado

de subsidiária, adotada pelo Brasil, o

de trabalho. Na verdade, contudo,

país caminha na contramão do obser-

quando se fazem projeções a prazos
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mais longos, verifica-se que o Bra-

gerais, que o processo de automa-

agenda de política pública do presen-

sil, acompanhando o mundo, deve

ção deve demorar mais tempo para

te. Ottoni nota que políticas passivas

perder uma proporção significativa

ocorrer, nos países em desenvolvi-

de reação à destruição de postos de

de postos de trabalho devido à au-

mento, do que o projetado para o

trabalho pela automação, como a

tomação, pela substituição do traba-

caso dos Estados Unidos.

renda mínima, são rapidamente im-

lho humano pela máquina. A grande

Por outro lado, a Mckinsey de-

plementáveis e deveriam ser vistas

dúvida é até que ponto essas perdas

fende que a automação deve demo-

com um último recurso. Já políticas

serão substituídas por novas ocupa-

rar entre 20 e 50 anos para atingir

ativas de pareamento (“juntar” pos-

ções, geradas inclusive pelo próprio

níveis expressivos, porém este hori-

tos de trabalhos vagos e trabalhado-

advento da automação maciça, à

zonte seria tanto para países desen-

res desempregados que sejam compa-

qual possam ser complementares.

volvidos quanto para aqueles que

tíveis) e de treinamento levam mais

Inúmeros trabalhos estimam a

ainda estão em desenvolvimento. A

tempo para serem implementadas, e

proporção de postos de trabalho que

única distinção feita pela Mckinsey é

deveriam começar imediatamente.

podem ser substituídos por máqui-

Em resumo, o mercado de traba-

nas, como o de Frey e Osborne, cuja

lho brasileiro apresenta desafios de

projeção chega a 47% do total, e o
da Mckinsey, como 46% – em ambos
os casos com referência à economia
dos Estados Unidos. Nos países em
desenvolvimento a proporção de empregos automatizáveis costuma ser
ainda mais expressiva. Por exemplo,
o Banco Mundial calculou, utilizando
as probabilidades de Frey e Osborne,
que a proporção de empregos automatizáveis seria: (i) de 63% no Uruguai, (ii) de 64% no Paraguai e (iii) de
65% na Argentina. Já a Mckinsey estimou uma redução de 50% no caso

Num horizonte mais

curto, médio e longo prazo. As projeções do desemprego do IBRE para os

longo, há a questão do

dois primeiros anos do novo governo

efeito da automação e

melhorar caso se retome um ritmo de

robotização no mercado

das projeções atuais. Adicionalmen-

de trabalho, para o qual

da terceirização irrestrita podem dar

o país deveria começar

trabalho, não incluído naquelas pro-

a se preparar

cristalização legal mais definitiva de

não são animadoras, mas poderiam
crescimento econômico bem acima
te, os efeitos da reforma trabalhista e
um impulso adicional ao mercado de
jeções, mas dependente em parte da
ambas as medidas, que daria a im-

brasileiro. Como já mencionado, o

prescindível segurança jurídica aos

efeito líquido depende da quantidade

empregadores. Já num horizonte mais

de novos postos de trabalho que se-

que, enquanto nos países desenvolvi-

de longo prazo, existe a incontornável

rão criados em grande parte em fun-

dos a automação deve atingir níveis

questão do efeito da crescente auto-

ção da própria automação.

elevados já nas primeiras décadas da

mação e robotização sobre o mercado

Outra questão é o horizonte

janela estipulada de 20 a 50 anos,

de trabalho, para o qual o país deve-

temporal dessas mudanças. Por um

nos países em desenvolvimento este

ria começar a se preparar.

lado, Frey e Osborne defendem, no

processo só deve ocorrer nas últimas

caso dos Estados Unidos, que a au-

décadas desta janela.

tomação deve demorar entre dez e

De qualquer forma, mesmo que

20 anos, para atingir níveis eleva-

a automação não seja um problema

dos. Já no caso brasileiro, os referi-

que afeta o curto prazo, ela deveria

dos autores não oferecem um prazo

– dada a profundidade da mudança

específico, mas afirmam, em linhas

estrutural que representa – entrar na

O texto é resultado de reflexões apresentadas
em reunião por pesquisadores do IBRE. Dada a
pluralidade de visões expostas, o documento
traduz minhas percepções sobre o tema. Dessa
feita, pode não representar a opinião de parte, ou da maioria, dos que contribuíram para a
confecção deste artigo.

D e z e m b r o 2 018 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 9

PONTO DE VISTA

Chile: no caminho certo
Samuel Pessôa
Pesquisador associado do FGV IBRE
Segundo a divulgação de outubro
último da base de dados do FMI,
World Economic Outlook, a economia chilena atingirá renda per capita
em 2022 de US$ 25.000, 64% maior
do que a brasileira e 34% maior do
que a argentina, ambas também em
2022. Se lembrarmos que, segundo
a mesma base de dados, em 1980 o
Chile tinha renda per capita 30%
menor do que a brasileira e 46% menor do que a argentina, o desempenho no período foi muito positivo.
Considerando uma perspectiva de
mais longo prazo, em 1970 – aqui
tive que retropolar os dados do FMI
com a base de dados do Banco Mundial – o Chile apresentava renda per
capita 45% menor do que a argentina e 11% maior do que a brasileira.
O crescimento do produto per
capita acumulado do Chile de 1970
até 2022 será, segundo o FMI, de
259%, enquanto para o Brasil será
de 141% e para a Argentina de 47%.
Essas mesmas estatísticas, tomando
como base 1960 são, respectivamente, 339%, 232% e 86%.
Ou seja, tomando como referência a economia brasileira e argentina, o desempenho do Chile, para diferentes bases de comparação, tem
sido muito bom, bem como o nível
recente do produto per capita tem
sido elevado.
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Aparentemente o Chile tem encontrado o caminho para romper a armadilha da renda média. A parada não
está ganha, mas a sociedade chilena
já percorreu boa parte do caminho.
Essa trajetória se inicia no governo
militar. Sucedeu ao governo populista
de Allende que, entre 1970 e 1973 – o
golpe foi em setembro de 1973 –, promoveu forte expansão do gasto público
e, portanto, do déficit fiscal. A inflação
atingiu 500% em 1973, acelerando-se
de 30% em 1969. Entre outras medidas, o sistema bancário foi estatizado.
O crescimento econômico ao longo
do período militar não foi brilhante.
O produto per capita cresceu 31% entre 1973 e 1990, ano em que Pinochet
deixou o poder, enquanto a mesma estatística para Brasil foi de 27% e, para
a Argentina, de recuo de 17%.
Esse foi um período em que a economia chilena sofreu seguidos choques
externos. O mesmo, aliás, ocorreu com
a América Latina como um todo. O
governo militar do Chile teve que lidar
com os choques e teve que promover
um longo processo de estabilização.
Simultaneamente, estimulado por
um grupo de alunos que havia se
doutorado em economia na Universidade de Chicago, os “Chicago boys”,
iniciou-se um processo extremo de
liberalização da economia: abertura
para o comércio, com redução unila-

teral das tarifas; criação de um sistema de vale-educação; regime de câmbio fixo para desinflacionar; abertura
da conta de capital do balanço de
pagamento; criação de um sistema de
previdência fundado, com base em
contas individuais de capitalização;
eliminação da justiça trabalhista e liberalização do mercado de trabalho;
entre tantas outras medidas.
Entre 1973 e 1979, a tarifa de importação máxima caiu de 220% para
10%. A mediana de 90% para 10%.
Houve rápido processo de liberalização do mercado doméstico de capital,
com eliminação do controle sobre a
taxa de juros e sobre o crédito, além
da privatização de boa parte dos bancos e liberalização da operação dos
bancos estrangeiros. Adicionalmente,
a conta de capital do balanço de pagamentos foi aberta.
A abertura da economia funcionou muito mal. Abrir a economia sob
a vigência do regime de câmbio fixo,
em um momento em que o país sofre
seguidos choques externos negativos
é difícil. A rigidez do câmbio em períodos de perda de termos de troca
produz forte valorização da moeda,
gerando elevadíssima perda de competitividade para todos os setores produtores de bens transacionados internacionalmente, especialmente para a
indústria de transformação.
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Nos anos 70 e início dos 80, a economia chilena, como ocorreu com
toda a América Latina e, em particular, com o Brasil, sofreu diversos choques externos. Foram os dois choques
do petróleo, 1973 e 1987, e o choque
de subida dos juros internacionais, em
função do combate à inflação americana, promovido pelo BC dos EUA e
seu presidente, Paul Volcker.
O problema macroeconômico impediu que os efeitos benéficos sobre a
eficiência econômica das políticas liberalizantes se materializassem. Fato
análogo ocorreu, por exemplo, com
a agenda de liberalização do governo
Menem e seu ministro da Economia,
Domingos Cavallo, na Argentina nos
anos 90. A conversibilidade da moeda, em um momento de perda de termos de troca – segunda metade dos
anos 90, com os seguidos choques
externos (crise do México, da Ásia e
do Brasil) –, impediu que os efeitos
benéficos da liberalização dos mercados ocorressem.
No caso chileno, a abertura simultânea da conta de capital pode
ter piorado a situação, produzindo
durante algum tempo forte entrada
de capitais – na segunda metade dos
anos 70 –, logo revertida na primeira
metade dos anos 80.
Arrumar a microeconomia sem
que a macro esteja em ordem impede que os efeitos benéficos da micro
apareçam e pode, inclusive, agravar
os problemas.
Com muita dificuldade, o Chile enfrentou a crise da dívida externa dos
anos 80, como, aliás, ocorreu com a
América Latina em geral. O processo
de estatização da dívida externa pesou
muito sobre o Tesouro. O governo ditatorial resolveu não dar calote, o que
aumentou o custo no curto prazo, mas

certamente foi ativo importante que a
sociedade colheu no futuro.
Os números do governo militar não
são brilhantes, mas ele entregou ao regime democrático e aos governos da
“Concertación” – coligação política
de centro-esquerda, envolvendo a socialdemocracia e a democracia-cristã,
que governou pelos 20 anos seguintes
– um país com desenvolvimento institucional bem superior ao prevalecente
antes do golpe militar e o vigente nos
demais países da região.
A nota negativa, além da violência
brutal do regime e do cerceamento estrito da liberdade, foi o baixíssimo investimento na área social e o desenho
ruim do programa de vale-educação,
que reforçaram as desigualdades. Em
1987, a fração da população vivendo
com US$ 3,20 por dia, a preços de
2011, era de 28% no Chile, 33% no
Brasil e 0,0% na Argentina.
De 1990 até 2022, segundo as estimativas do FMI, a economia chilena crescerá 182%, ante 69% para a
Argentina e 44% para o Brasil.
O grande ensinamento do período
democrático no Chile foi o enorme
aprendizado que houve. A redemocratização não destruiu o processo de
liberalização dos mercados do período ditatorial. Tentou corrigir em inúmeras áreas, mas manteve e aprimorou a estabilidade macroeconômica.
Pinochet entregou situação fiscal
muito sólida, superávit primário de
4,7% do PIB, inflação relativamente
elevada, 27%, balanço externo equilibrado, dívida pública bruta na casa
de 37% do PIB e reservas internacionais de 20% do PIB.
Os governos democráticos melhoram a governança da política fiscal,
tornando-a verdadeiramente contracíclica. Em 2001 foi introduzido no

Chile a regra fiscal que estabelecia que
todo ano deveria haver um superávit
primário estrutural de 1% do PIB – reduzido, a partir de 2009, para 0,5%.
O superávit primário estrutural
ajusta a política fiscal efetiva para o
impacto das oscilações da economia
sobre a receita de impostos e, principalmente, a receita da renda associada ao cobre, em função do preço
internacional do minério.
Evidentemente, para que o mecanismo funcione, é necessário haver uma
governança que blinde o cálculo do
superávit estrutural de pressões políticas que tentam inflar a receita pública
ajustada ao ciclo, de forma a permitir
para o governo do momento um maior
gasto público. A solução foi delegar
para órgãos independentes a tarefa de
calcular a receita de impostos e a renda
do cobre ajustada ao ciclo econômico.
Um longo período praticando política macroeconômica muito sólida,
sem destruir as políticas liberalizantes do período autoritário, explica o
sucesso do Chile. É claro que há muito a ser feito. A economia tem tido
dificuldades de promover redução da
desigualdade, apesar de a pobreza ter
caído muito, dos níveis elevados de
28% em 1990 para 3% em 2015.
A sociedade chilena tem mostrado
capacidade de aprendizado. Quando
olhamos para o outro lado da cordilheira, e vemos a inflação terminando o
ano em 45% e as pessoas na rua gritando “Fora FMI!”, temos total dimensão
da conquista da sociedade chilena.
Oxalá o Chile não saia dessa rota e
sirva de exemplo para toda a região.

Ver, por exemplo, Fiscal policy rules: evidence
from Chilean economy, Ryszard Piasecki and
Erico Wulf B, Review of Business and Finances
Studies, 5(2): 45-54, 2014.
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Não haverá
oposição sem o PT

Camilo Santana
Governador reeleito do Ceará

Claudio Conceição, de Fortaleza
Governador que teve o maior percentual de votos válidos no país, Camilo Santana
(PT), reeleito governador do Ceará vai administrar um estado que tem, entre suas
principais conquistas, a educação: das 100 melhores escolas do país do ensino fundamental, 83 são do Ceará. Embora bem na educação, o estado sofre, como o resto
do país, com altos índices de violência, um dos principais desafios para o governador reeleito. Com as contas equilibradas, num quadro em que a maioria dos estados mal consegue pagar a folha de pagamento, o Ceará tem recebido recursos do
Banco Mundial para programas de melhoria de gestão, que tem impactado positivamente nos resultados de várias ações do governo. Crítico da atuação do PT nas
últimas eleições – defendeu uma aliança Ciro-Haddad -, e uma autocrítica dos erros
que o partido teria cometido (que não foi feita), defende que, pelo resultado das
urnas, com o PT elegendo a maior bancada da Câmara, não será possível nenhum
tipo de oposição sem a participação do Partido dos Trabalhadores.
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Conjuntura Econômica — É provável que no ano que vem deveremos
acompanhar a pressão dos estados
sobre a União para renegociar dívidas, o que poderá comprometer ainda mais o grave quadro fiscal que o
país enfrenta. Tendo o Ceará feito
a lição de casa, com as suas contas
equilibradas em comparação com
a maioria dos estados, será injusto
não conseguir condições melhores
de crédito?
Sim. Por isso é que acho que é preciso
cobrar: por que não para quem está
equilibrado? Fizemos várias medidas
para isso. Consegui a reeleição com
80% dos votos mesmo tomando várias medidas antipopulares. Aumentei
a contribuição da previdência dos servidores do estado de 11% para 14%
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e não tive uma greve, um problema.
Tudo negociando. Aumentei o ITCD
(imposto sobre herança e doações) de
4% para 8% para quem tinha patrimônio acima de R$ 1 milhão, porque
acho que quem tem que pagar a conta
dos mais pobres são os mais ricos. O
grande erro desse Brasil é a concentração de renda, que é muito grande. E é
preciso mudar essa lógica. Quem paga
a conta do Brasil hoje é a classe média
e os mais pobres, enquanto os ricos estão cada vez mais ricos e gerando essa
desigualdade enorme. Também cortei
incentivos fiscais às empresas. Tudo
de forma dialogada, transparente, explicando a situação. Com todas essas
medidas, conseguimos aumentar a arrecadação do estado, o investimento.
Há uma linearidade. Ou seja: todos
são tratados da mesma forma?
Acho um absurdo o governo federal –
critiquei na época da presidenta Dilma –, tive uma discussão com (o exministro da Fazenda) Joaquim Levy,
defendendo que os estados precisam
ser tratados de acordo com sua situação. Você vê estados com receitas
correntes líquidas muito acima dos
limites suportáveis e o tratamento é
semelhante a quem tem responsabilidade fiscal. Se o governo de Bolsonaro seguir essa mesma linha, acho que
será um equívoco. Mas estamos nos
preparando para enfrentar as piores
condições. Gosto sempre de trabalhar com a perspectiva mais adversa
– ninguém sabe como será o comportamento desse governo – para ter
margem de segurança.
Analistas sinalizam que é provável
que o setor externo não seja tão favorável para os emergentes quanto
foi nos últimos anos. Isso, aliado a

declarações sobre os novos rumos
da política externa do novo governo
preocupa, já que o Ceará tem atraído
muitos investimentos externos?
Já estamos nos planejando para isso.
Da mesma forma que em 2015 – não
imaginávamos a crise que enfrentamos –, estamos focados em preparar
o estado, torná-lo apto a ajustes, pois
não sabemos como será o cenário a
partir do ano que vem. É uma indefinição grande. Estamos buscando alternativas e medidas possíveis de se
tomar até dezembro para evitar pro-

As urnas mostraram que a
população ainda enxerga
o PT como um partido
forte. Não considero que
nenhuma oposição no
Brasil vai se dar sem a
participação do PT

blemas a partir de 2019 – redução de
despesa, enxugamento das máquinas
mais ainda, mas também alternativas
de atração de investimento. Quando
estamos em crise às vezes pensamos
só em cortar, mas precisamos buscar
formas de conseguir arrecadar mais
e atrair mais investimento.
Acho que foi um erro do governo
da Dilma, também do governo Temer,
e será um erro do Bolsonaro, se este li-

mitar os estados a contraírem financiamentos dentro de sua capacidade. Se
o estado do Ceará tem capacidade de
tomar novos financiamentos, por que
não autorizar? Significa gerar empregos, movimentar a economia. E não
tirei um centavo do governo federal,
foi dentro da capacidade que o estado
tem. Então, por que restringir isso?
Hoje se discute uma reforma tributária com a adoção do imposto sobre valor agregado (IVA), que é uma
mudança que mexe diretamente
com o ICMS, importante fonte de
arrecadação dos estados, especialmente o Ceará. Qual sua avaliação?
Sou totalmente a favor de uma reforma, desde que não seja desigual.
Acho que o Brasil, pela sua grande
territorialidade, tem um problema
seriíssimo com o Norte e o Nordeste, que sempre sofreram. Nenhuma
reforma tributária pode ser feita prejudicando-os mais ainda. E a saída
que o Nordeste encontrou para enfrentar o desafio da industrialização
foram os incentivos fiscais.
Além disso, que não seja uma mudança para unificar impostos e ficar
nisso mesmo. A reforma tributária,
na sua essência, tem que cobrar dos
que têm mais e reduzir a carga dos
que têm menos. Essa para mim é
a grande reforma que o Brasil tem
que fazer. Não se admite que grandes fortunas desse Brasil não sejam
taxadas, que grandes empresários
não paguem imposto porque não se
taxa dividendo. No caso do imposto
sobre herança, nos Estados Unidos é
de 50%; aqui é 8%. Para mim, a reforma tributária é isso: mexer nessa
estrutura desigual, concentradora.
Se não conseguirmos fazê-lo, não
existe reforma tributária.
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Mas o senhor é a favor de um imposto único?
Acho importante acabar com essa
burocratização. É fundamental. Mas
é preciso mexer também na essência
da cobrança do imposto, de quem
paga. Quem paga é profissional liberal, servidor público, classe média, e
mais pobres. É preciso rever isso.
E quanto ao agronegócio, deveria
pagar imposto?
Repito: é preciso sempre verificar
onde vai cair essa conta, mas sou a
favor do imposto único. É fundamental acabar com essa burocratização, e
essa competição entre estados. Contanto que seja feito sem beneficiar algumas regiões em detrimento de outras, e cobrando os mais ricos desse
país. O setor financeiro, bancário, é
o que mais ganha dinheiro no Brasil.
Quem hoje quer produzir no Brasil?
Quem tem mais dinheiro quer mesmo é especular, ir para o mercado financeiro, tem muito menos risco que
montar uma empresa, uma indústria,
produzir e gerar emprego. Esse modelo é que está equivocado.
As eleições deste ano foram marcadas por uma forte polarização, ainda
maior do que que a verificada em
2014 entre Dilma Rousseff e Aécio
Neves, somada ao crescimento da
direita e o enfraquecimento dos partidos tradicionais: MDB, PSDB e PT.
Hoje já existe a defesa – liderada por
Cid Gomes – da criação de uma frente de vários partidos, mais à esquerda, que representasse uma oposição
“responsável” ao governo de Jair
Bolsonaro. Qual sua avaliação?
Primeiro é preciso saber interpretar
um pouco a leitura das urnas. Levando em conta que o PT passou
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os últimos anos altamente exposto
à mídia, à sociedade, teve um expresidente preso, que é a maior liderança do partido, ter colocado um
candidato no segundo turno, elegido
governadores, bem como a maior
bancada da Câmara, considero que
o PT foi vitorioso. Acho que o PT
errou – já fiz essa crítica anteriormente –, que era para ser construída
uma frente mais ampla de esquerda,
de Ciro-Haddad, acho que o partido
deveria ter feito uma autocrítica tanto do ponto de vista político quanto

Defendi a construção de
uma frente mais ampla de
esquerda, de Ciro-Haddad.
Acho que o PT deveria ter
feito uma autocrítica tanto
do ponto de vista político
quanto administrativo

administrativo. Acho que o governo
da presidenta Dilma cometeu muitos
erros na política econômica. Mas urnas mostraram que a população ainda enxerga o PT como um partido
forte, e por isso não considero que
nenhuma oposição no Brasil vai se
dar sem a participação do PT.
Qual será sua posição nesse contexto?

Vou torcer, contribuir no que puder
para que o governo eleito possa ajudar
o Brasil a crescer, a dar oportunidade
para se reduzir a pobreza. Mas claro
que seremos oposição, e acho que deverá ser feita uma frente responsável,
avaliando, criticando, questionando
políticas que consideremos que não
sejam boas para o país, e que também
elogie ou parabenize políticas que
sejam boas para o Brasil. Acho que
política tem que ser feita assim: com
diálogo, respeito. A eleição passou e,
independentemente de se gostar ou
não do novo presidente, ele precisa ser
respeitado. Acho que o governo ainda está meio perdido, por isso a preocupação enquanto governador é de
nos prepararmos para o ano que vem,
para entender como será o comportamento do governo. E acho importante
a criação dessa frente de partidos que
possam, repito, avaliar projetos. Todo
governo precisa ter uma oposição, mas
responsável que saiba dialogar. Mas
não acredito em nenhuma oposição
que não tenha a participação do PT.
E o senhor continua no PT?
Sim, continuo no PT.
O senhor foi o governador eleito
com o maior percentual de votos
válidos (79,96%). Numa eleição em
que boa parte da sociedade votou
contra o PT e políticos tradicionais,
como analisa esse resultado?
Esse resultado significa o reconhecimento da população dos resultados
da gestão. Um ponto fundamental que
acho que marcou meu governo foi a
transparência e o diálogo. Dialoguei
com todos os setores, segmentos – sejam eles patronais, sindicais – e isso
facilitou a percepção da sociedade do
que representa um governo. Talvez eu
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tenha sido o único governador da história do Ceará que tenha ido a todos
os municípios em um único mandato.
Criei uma coisa pioneira no Brasil que
foi um bate-papo semanal ao vivo com
a população, pelo Facebook. Ouvindo
reclamações, sugestões, cobranças.
Que é transmitido para 50 rádios no
interior. Isso cria mecanismo de diálogo com a população.
Mas há um grave problema de violência no estado...
Veja, a população sabe que um governo não vai conseguir resolver todos os
problemas. Ela quer um governo que
esteja antenado, sintonizado com o
sentimento dela. O Ceará enfrenta problemas de segurança, mas a população
reconhece o esforço que o estado tem
feito. Em todas as avaliações feitas, a
população reconhece que esse é um
problema nacional, não só do Ceará, e
que o governo está agarrado nele, tem
enfrentado a situação, e tem investido.
Além da transparência e do diálogo, temos o resultado do investimento
realizado. O Ceará foi o estado brasileiro que mais investiu nos últimos
três anos. No ano passado, foram
13,9% da receita corrente líquida
(RCL), seguido pela Bahia, com 11%.
Acho que este ano também bateremos
recorde. É o que a população quer. O
que ela cobra? Que as ações aconteçam para ela, que a vida dela melhore:
a assistência da saúde, que tenha segurança melhor, estrada melhor, mais
emprego. Então o esforço que a gente
tem feito é para o equilíbrio fiscal do
estado, os ajustes, e para ter uma capacidade maior de investimento. Para
abrir uma nova UPA, um novo hospital, para construir uma nova estrada.
Inaugurei praticamente uma escola
por semana nos últimos dois anos.

Com toda a crise de saúde no país,
ampliei, no mínimo, 15% os investimentos no setor. A população enxergou isso diante da crise. Além disso,
foram quatro anos de seca, e não houve colapso de abastecimento de água
nos municípios. O estado que mais
gerou empregos com carteira assinada da Região Nordeste foi o Ceará.
Mas com a crise, que o senhor mesmo citou acima, que foi maior do
que se esperava, qual foi a estratégia para manter os investimentos?

A reforma tributária, na
sua essência, tem que
cobrar dos que têm mais
e reduzir a carga dos que
têm menos. Essa para
mim é a grande reforma
que o Brasil tem que fazer

Para investir, a gente buscou uma estratégia importante diante da crise econômica e política que o país enfrentou,
que foi atrair parceiros internacionais.
Partindo do princípio de que o Ceará
é um estado quase todo semiárido,
com desafios enormes, focamos na
vantagem de nossa localização geográfica, tentando potencializar o Ceará
como um grande centro de conexões
do Brasil com o mundo. Por exemplo,

os cabos de fibra ótica que entram no
Brasil e levam internet para São Paulo,
para o sul do país, para a Argentina,
passam por Fortaleza. Essa é a maior
prova de que somos o ponto mais próximo da Europa – estamos a seis horas
e meia de Lisboa –, estamos próximos
da América do Norte, da África. Então criamos uma estratégia. Trabalhamos para fazer do Ceará um centro de
conexões aéreas, lutamos muito para
incluir o aeroporto de Fortaleza numa
concessão privada, na época que só
estava Salvador, ainda na gestão da
presidenta Dilma. Quem ganhou a
concessão foi uma das maiores operadoras alemãs, a Fraport. E a gente
trabalhou para fazer de Fortaleza um
hub aéreo, trazer companhias que pudessem fazer voos diretos e conexões
com Fortaleza. Daí conseguimos o
hub da Air France/KLM/GOL. Saímos
de oito voos internacionais por semana direto de Fortaleza e estamos chegando a 48. A perspectiva para 2019
é chegar a 60. A Fraport estima investir R$ 2 bilhões na modernização do
aeroporto. São recursos privados, que
conquistamos a partir de uma política
de incentivos. Porque não faz sentido
um passageiro do Nordeste, do Norte,
descer para São Paulo para ir para a
Europa. Então trabalhamos o conceito
que chamamos de esquina do Atlântico, e também estamos investindo fortemente em promoção do Ceará lá fora,
em outros países. É uma estratégia que
está se consolidando. Os voos da Air
France estão com 95% de ocupação.
Estive recentemente com o CEO da
Air France em Paris e eles estão empolgadíssimos, querendo criar mais rotas
para cá. Estive com o CEO da Air Europa, e vamos ter mais dois voos diretos de Madri no próximo ano. Isso
para consolidar o Ceará como uma
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porta de entrada turística do Nordeste. Uma pessoa que quiser ir de Buenos
Aires à Europa, por exemplo, pode fazer uma conexão aqui, como acontece
em vários países do mundo.
O segundo ponto estratégico foi
fazer do nosso Porto de Pecém, que
é novo, moderno, com custo operacional baixo, offshore, 18 metros de
calado natural, um centro de conexão de cargas marítimas, a porta de
entrada do Nordeste, também aproveitando nossa localização. Para isso,
fomos buscar parceria, fomos atrás
do Porto de Roterdã. Passamos dois
anos e meio discutindo uma parceria,
queríamos o peso dessa grife do setor. Aí fizemos uma mudança, transformamos tudo numa empresa só
(CIPP), da qual Roterdã tem 30% de
participação. Temos a única Zona de
Processamento de Exportação (ZPE)
em funcionamento no país, com três
empresas já em operação. Ainda na
época do governador Cid Gomes,
conseguimos atrair a siderúrgica, um
investimento da ordem de R$ 5,5 bilhões, com inauguração em 2017.
O Ceará tem mostrado excelentes
resultados no campo educacional,
com sete escolas do ensino fundamental entre as 83 escolas entre as
100 melhores do país. Entretanto,
no ensino médio, ainda não atingiu
a meta do Ideb. Como espera avançar também nesse nível de ensino?
Isso foi um processo que começou com
o ex-governador Cid Gomes. Ao fixar
a responsabilidade do estado com o
ensino médio, identificou que esse
aluno alcançava esse ponto com um
desempenho aquém do ideal. Isso o
fez criar uma situação em que o aluno
do ensino fundamental, que é de responsabilidade do município, pudesse
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ter um bom ensino, para chegar muito
melhor ao médio. O que aconteceu no
ensino fundamental do Ceará foi uma
verdadeira revolução. Basta pegar um
mapa de 2006 e comparar com um
mapa de hoje. Isso se deu a partir da
meritocracia, de premiações aos alunos, professores, escolas e municípios.
O Escola Nota 10 é nosso Oscar. E de
não haver indicação política dentro da
educação no estado. Esses resultados
começam a aparecer agora.
No ensino médio, investimos
fortemente em ensino profissionali-

O Ceará foi o estado
que mais investiu nos
últimos três anos. No ano
passado foram 13,9% da
receita corrente líquida,
seguido pela Bahia
com 11%

zante. Inaugurei recentemente a escola número 119 de tempo integral.
Isso, inclusive, pesou na avaliação
do Ideb, pois na avaliação eles não
consideraram as escolas profissionalizantes, alegando que distorceria os
dados estatísticos ao longo da série
histórica. Se essas 119 escolas – de
700 que temos – estivessem incluí
das, hoje talvez já seríamos o primeiro ou segundo estado do Brasil
no ensino médio. No último Ideb, já

fomos o estado com o maior avanço
na qualificação. Questionamos o resultado, mas respeitamos. E também
temos investido nas escolas de tempo
integral. Não tínhamos nenhuma de
ensino médio regular integral. Passamos a 111. Nossa meta é chegar a
segundo estado brasileiro com mais
escolas de tempo integral do ensino
médio. Hoje elas representam 33%
do total, e quero chegar até o final do
próximo governo em torno de 60%.
Acho que é o grande caminho para
qualificar e enfrentar o problema da
violência, que não é uma questão só
de polícia.
Criamos uma coisa inovadora,
até copiada por Pernambuco, que é
a bolsa para aluno de baixa renda de
escola pública, que passa na universidade. Identificamos que alunos do
interior que passam para uma faculdade em Fortaleza tendem a abandonar o curso por falta de condições
de se sustentar, pagar aluguel. Então
pagamos uma bolsa para que esse
aluno pobre possa se manter na universidade. Para se ter uma ideia, há
dez anos os alunos de escola pública
matriculados no ensino superior no
Ceará eram em torno de 500 a 600.
No ano passado, foram 17 mil, incluindo em cursos como Medicina.
Acho que o melhor resultado para
mostrar o avanço na qualidade da
educação é o nível dos alunos ingressando nos melhores cursos.
Criamos também uma iniciativa
focada na grande vocação do Ceará, que é o turismo: o Centro Cearense de Idiomas, que oferece curso
de dois anos de inglês e de espanhol
para alunos de escola pública, com o
que há de mais alto nível para qualificar esses jovens. Estamos hoje com
10 mil alunos. 
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Reformas econômicas a partir de 2019
Rubens Penha Cysne
Professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV EPGE)
O governo que assume em 2019 deverá empreender uma série de reformas
de forma a alcançar seus objetivos de
modificar sobremaneira, numa direção
mais liberal, eficiente e pragmática, a
estrutura produtiva da economia brasileira. É preciso observar que, no caso
em questão, a ordem e a temporalidade
dos fatores podem alterar o resultado.
A Reforma da Previdência deve
anteceder a privatização por dois motivos. Primeiro, porque os preços dos
ativos públicos serão muito maiores
se a economia já se encontrar fora de
uma trajetória explosiva de dinâmica
dos passivos públicos. E sabe-se bem
que, sem modificações do atual regime
previdenciário, isso não ocorre.
Segundo, deve-se evitar o que
ocorreu, em parte, no Rio de Janeiro, onde as receitas oriundas de
um recurso não renovável (petróleo)
foram quase que totalmente, no presente e em futuro próximo, dirigidas
para a despesa previdenciária. O risco de privatizar antes de equacionar
a questão da Previdência é que as
receitas de privatização reduzam o
suporte político para esse objetivo.
Da mesma forma, é menos defensável se falar em abertura total da economia para o exterior quando a produção nacional se encontra ainda sujeita
a condições em forte desvantagem com
o resto do mundo. Ao menos a incerteza gerada pelas contas da Previdência
deve ser previamente equacionada.
Nesse ponto surge a questão da reforma tributária. Na visão dos empre-

sários, também não faria sentido abrir
a economia antes de reduzido o elevadíssimo custo decorrente da estrutura
tributária nacional. Ocorre que um
correto dimensionamento de tal reforma depende também das despesas
mais importantes, entre as quais, novamente, se inclui a Previdência.
Ou seja, a Reforma da Previdência precede as demais, depois podendo se seguir, não necessariamente de
forma sequencial, no que diz respeito
às demais reformas, mas simultânea,
contanto que muito bem monitorada,
o caminho multidimensional em direção a um novo e mais eficiente formato da matriz produtiva nacional.
Não necessariamente de forma
sequencial no que diz respeito às demais reformas porque, por exemplo,
se é verdade que uma abertura comercial com a atual estrutura tributária gera dificuldades de competição
internacional, por outro lado também
é verdade que tal abertura, introduzida paulatinamente, majora o suporte
político de uma reforma tributária.
Esse argumento em favor de alguma simultaneidade no processo após
o equacionamento da Previdência, baseado na majoração de suporte político, se estende naturalmente às demais
reformas. Como, então, dar uma boa
largada ao processo reformista?
Reformas da Previdência são difíceis porque protegem principalmente os mais jovens e esses, seja porque
ainda não votam ou porque ainda
não nasceram, não fazem parte do

jogo democrático. Esse problema de
subrepresentatividade só pode ser
contornado de duas formas.
Primeiro, apelando-se ao altruísmo
intertemporal daqueles que votam.
É preciso reduzir as demandas dos
grupos que dispõem, no momento,
de melhores condições políticas para
obter privilégios. E também o egoísmo do hoje contra o amanhã, ou seja,
dos que hoje votam benefícios contra
aqueles que amanhã pagarão a conta.
A segunda forma de reduzir o
“problema da subrepresentatividade
dos jovens no jogo democrático” é
tentar incluí-los, na medida do possível, no debate instruído pelos fatos.
Campanhas de informação devem
deixar claro para os mais jovens que a
população envelhecerá e que com isso
a razão contribuintes/beneficiários
tende a se reduzir. Por exemplo, se tal
razão cai à metade ao longo do tempo,
eles devem entender que as alíquotas
futuras de contribuição sobre a renda
tenderão a dobrar em relação às atuais. E que eles serão os candidatos a
pagantes de tais alíquotas.
É preciso deixar claro aos mais
jovens que são as reformas de hoje
que podem evitar esses problemas
de amanhã. Que, por exemplo, a
introdução de idade mínima de
aposentadoria, facilitando variações (para cima) controladas e
compensatórias da relação entre
contribuintes e beneficiários, pode
reduzir as alíquotas de Previdência
necessárias no futuro.
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Os keynesianos bastardos
Fernando de Holanda Barbosa
Professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV EPGE)

Joan Robinson (1903-1983), economista inglesa famosa pela sua contribuição à teoria da concorrência imperfeita, contemporânea e defensora
intransigente de Keynes, denominou
de keynesianos bastardos aqueles
que defendiam ideias ilegítimas de
Keynes. Por exemplo, a interpretação de Hicks do modelo de Keynes,
que ficou conhecida pelas curvas IS
e LM dos livros-textos de macroeconomia, seria parte do keynesianismo
bastardo segundo Joan Robinson,
não obstante a carta de Keynes para
Hicks concordando com a mesma.
Neste artigo eu tomo emprestado
da Joan Robinson a denominação de
keynesiano bastardo para enquadrar
alguns analistas que não entenderam
corretamente as recomendações feitas
por Keynes. A principal contribuição
de política econômica da Teoria geral,
o livro de Keynes que deu origem à
moderna macroeconomia, foi atribuir
ao governo a política de estabilização
no ciclo econômico: as políticas monetária e fiscal deveriam ser anticíclicas,
isto é, expansionistas na recessão e
contracionistas na recuperação da economia. Todavia, esta receita não pode
ser prescrita sem um exame minucioso
da saúde do paciente.
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Vamos começar com o exemplo
recente do nosso vizinho, a Argentina. Quando o presidente Macri
assumiu, em dezembro de 2015, seu
país estava em petição de miséria.
O termômetro que media a taxa de
inflação, do IBGE argentino, tinha
sido adulterado pela ex-presidente
Cristina Kirchner: a taxa de inflação
oficial não media a verdadeira taxa
de inflação, que andava em torno
de 40% ao ano. A primeira tarefa
do Macri foi consertar o termômetro. Por outro lado, a situação das
finanças públicas necessitava de uma
consolidação fiscal, aumentando impostos e cortando gastos, porque o
déficit público era financiado emitindo moeda, caracterizando a doença da inflação crônica.
Macri optou por uma estratégia
gradual tanto para o ajuste fiscal
como para o combate à inflação.
A taxa de inflação seria reduzida
gradualmente com a diminuição
da emissão da moeda para o financiamento do déficit. O ajuste fiscal
também seria gradual, com o déficit
fiscal financiado com dívida pública, em boa parte com empréstimos
externos, em dólares. Desde o ano
passado esta fonte externa secou e
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a Argentina teve que ir ao FMI pedir dinheiro emprestado. O risco
país aumentou e está atualmente em
torno de 6%, prêmio sobre a taxa
correspondente americana que a Argentina tem que pagar para tomar
emprestado em dólares.
Neste ambiente, o Produto Interno Bruto (PIB) teve um crescimento negativo. É possível seguir o
receituário keynesiano de política
anticíclica nas políticas monetária e
fiscal? Não, porque a elevada taxa
de inflação e a depreciação do peso
impedem a redução da taxa de juros
e o risco país aumentaria com uma
política fiscal expansionista. Moral da história: a recomendação de
um keynesiano bastardo agravaria
a situação da Argentina que terminaria numa crise de dívida pública,
com um custo social muito maior do
que a atual recessão. Infelizmente,
a Argentina tem que escolher entre
uma pequena recessão agora ou uma

recessão mais profunda no futuro,
consequência da irresponsabilidade
macroeconômica, uma marca registrada que começa com Peron em meados do século passado e que continua nos dias atuais.
No caso brasileiro, Paul Krugman, Prêmio Nobel de Economia
de 2008 por sua contribuição à
teoria do comércio internacional,
escreveu um artigo no New York
Times, traduzido pela Folha de São
Paulo (14/11/2018) e deu entrevista na revista Veja (28/11/2018)
afirmando que a grande recessão
brasileira de 2014-2017 teria sido
agravada por erros de política econômica: as políticas fiscal e monetária teriam sido pró-cíclicas ao
invés de anticíclicas.
Krugman se fosse ministro da Fazenda do Brasil em 2015 teria prescrito
um tratamento sem examinar a saúde
do paciente e certamente teria cometido
um erro médico. No segundo trimestre

de 2013, o risco país do Brasil começa
a se descolar do risco de países como o
México e o Chile, como resultado da
desastrada irresponsabilidade fiscal do
governo Dilma. Como fazer política
fiscal anticíclica nessas circunstâncias?
Esse tipo de política aumentaria a dívida pública e o risco país e acabaria
numa crise de dívida pública.
No governo Dilma a taxa de
inflação ficou próxima do teto da
meta e alguns preços, como o de
combustíveis, foram controlados
artificialmente. Em 2015, a taxa
de inflação chegou aos dois dígitos
(10,7% ao ano). Se Krugman fosse presidente do Banco Central do
Brasil em 2015 ele teria reduzido a
taxa de juros e a taxa de inflação
aumentaria para um novo patamar
de dois dígitos, como os argentinos.
Com Krugman pilotando a economia brasileira repetiríamos nossos
erros do passado: inflação crônica
e crise da dívida pública.

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

Outros estados:
0800-025-7788 (ligação gratuita)
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Breve nota sobre o
instituto da arbitragem
Julian M. Chacel
Diretor executivo da Câmara de Arbitragem da FGV

Com a promulgação da Lei no
9.307/96, a Lei da Arbitragem saiu
do limbo no qual este instituto jurídico se encontrava. A explicação do
descaso sobre este modo de solução
de conflitos residia certamente no
fato da cláusula arbitral, também
dita cláusula compromissória, não
ter caráter compulsório. Na hora da
verdade, a parte requerida repelia o
compromisso inscrito no contrato.
A vinculação das partes ao que foi
acordado foi, provavelmente, o grande avanço expresso na nova lei.
Pela falta de uso da arbitragem
para dirimir controvérsias, a Lei
Marco Maciel pareceu, aos não iniciados no domínio do Direito, prática inteiramente nova. No entanto
a arbitragem estava prevista nas Ordenações do Reino de Portugal, as
Afonsinas e Manuelinas e nas Ordenações Filipinas do Reino de Portugal
e Espanha. Quem tiver a curiosidade
em consultar o Livro III Título XVI
das Ordenações Filipinas, que trata
do juízo arbitral, terá certa dificuldade em sua leitura, dada a complexa sintaxe do português arcaico. Do
mesmo modo que nas Ordenações, a
arbitragem figurava na Constituição
Imperial de 1824 e nas Constituições
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da República. Portanto, nesse aspecto, como no filme inspirado em Eric
Maria Remarque, nada de novo no
front ocidental.
Feito este pequeno introito, passo a fazer algumas reflexões sobre o
instituto da arbitragem do ponto de
vista de quem nada julga, mas tem
como missão garantir a fluidez do
processo arbitral.
Numa intercessão interdisciplinar recorro desde logo ao conceito
de valor alocativo do tempo. Este
conceito foi proposto por Gary Becker eminente professor da Escola de
Chicago, Premio Nobel de Economia
em 1992. Em ensaio de caráter demográfico sobre as tarefas realizadas
na unidade familiar, por ele denominadas “commodities”, é que surge a
dimensão do tempo empregado em
cada tarefa, daí derivando a noção
do seu valor alocativo. Exemplificando para melhor compreensão, o
indivíduo que atribui grande valor à
maneira como usa seu tempo, certamente preferirá modo de transporte
mais rápido, ainda que mais caro.
Pois bem, é nesse contexto que
se insere a arbitragem quando comparada com o tempo despendido
em processos que correm na justiça
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estatal. A sentença arbitral tem caráter final, em contraste com a sentença judicial exarada em primeira
instância, dela cabendo recurso à
instância superior.
Na arbitragem institucional, conduzida através de uma câmara ou
centro de arbitragem, ao seu administrador cabe apenas garantir, na
medida do possível, vale repetir, o
bom transcorrer do processo. Para
que a sentença possa ser prolatada
com relativa brevidade, ao levar-se
em consideração o tempo decorrido
entre o pedido de sua instituição e a
prolação da sentença.
Vale a pena, portanto, pôr em evidência circunstâncias e incidências
que prolongam o tempo de uma arbitragem. Desde logo, há um mínimo
de tempo requerido para a constituição do tribunal arbitral e não raro a
impugnação de um árbitro pela parte contrária obriga a um juízo sobre
a justeza ou não de tal impugnação.
Nesses casos de impugnação ou o árbitro contestado declina do cometimento ou insiste em sua designação,
por entender que sua imparcialidade
foi posta em dúvida. Seja como for, é
um percalço no andamento da arbitragem que há ser resolvido, no caso
da Câmara FGV, pela Comissão de
Arbitragem cuja existência está inscrita em seu regulamento.
Quando os advogados (patronos)
das partes continuam presos à cultura
do contencioso formulam petições que
visam demonstrar ao seu cliente o empenho que empregam a seu favor, mas
que, por descabidas, entorpecem o andamento do procedimento.
Formado o tribunal, será preciso
que o administrador negocie com as
partes seus patronos e os próprios
árbitros, na maioria dos casos pes-

Pela falta de uso da
arbitragem para
dirimir controvérsias,
a Lei Marco Maciel
pareceu, aos não
iniciados, prática
inteiramente nova

soas com densas agendas, para que
concordem com data e lugar. Tanto
para firmar o termo de arbitragem
como para as audiências que o procedimento arbitral possa exigir.
De imediato, vem à mente a diferença entre uma controvérsia que
se centra em matéria puramente
de Direito e um conflito que envolve aspectos técnicos como, por
exemplo, questões no domínio da
engenharia. Neste segundo caso,
o tribunal arbitral terá certamente
que socorrer-se do aviso ou parecer
de perito e a identificação deste é
tarefa que incumbe ao administrador e certamente consome tempo.
Como as partes apresentam seus
próprios peritos, será preciso organizar oitivas que, para obras complexas, onde as diferenças da visão
dos peritos e as inquirições dos
árbitros levam a discutir em nível
de detalhes, o todo pode requerer
substancial uso do tempo para o
convencimento do tribunal.
Além disso, não raro há casos que
pela sua peculiaridade travam o curso

da arbitragem como, por exemplo, a
falta de entendimento entre as partes
do mesmo polo quanto à nomeação
do árbitro. Ou em caso de arbitragens conexas nas quais uma parte ora
está na condição de requerente, ora
na de requerida, suscitando a questão
da consolidação do feito perante um
único tribunal arbitral.
Em que pesem esses exemplos de
circunstâncias e incidentes que provocam demora no tempo decorrido
entre a instituição da arbitragem e a
prolação da sentença, este tempo é
significativamente menor que o consumido no julgamento de um conflito que depende de sentença prolatada pela justiça estatal.
Tendo como fonte dados da própria Câmara FGV em seus relatórios que cobrem o período 20102015 é possível ter a informação
sobre o tempo decorrido entre a
instauração da arbitragem e a prolação da sentença. Para o conjunto de 42 arbitragens, cinco foram
concluídas em menos de um ano e
27 em menos de dois anos. Nesse
“universo”, cinco procedimentos
consumiram mais de dois anos,
quatro outros excederam três anos.
Há um caso extremo no qual a sentença exigiu um tempo de quatro
anos. Seja como for, um tempo
bem distinto do despendido na justiça estatal, ao prolatar a sentença
em casos similares.
Como na personagem de Moliére, Monsieur Jourdan que, ao lhe ser
explicada a diferença entre poesia e
prosa percebeu que, ao falar, fazia
prosa sem o saber, os que se valem
da arbitragem para resolver conflitos, mesmo sem saber recorrem ao
conceito de valor alocativo do tempo proposto por Gary Becker.
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Renúncia à razão
José Roberto Afonso
Economista, pesquisador do FGV IBRE
e professor do IDP

Diante da crise, há uma tendência a se buscar um culpado. Nem
sempre a racionalidade impera.
Ultimamente a renúncia tributária
(ao lado dos subsídios creditícios)
tem sido tratada como grande vilã
e panaceia para a crise fiscal brasileira. Reduzir fortemente ou anular
tais benefícios seria o suficiente para voltar a gerar superávit
primário?
Desde já, se defende que todo e
qualquer gasto público, inclusive os
realizados de forma indireta, deve
ser avaliado periodicamente, cotejado custo aos benefícios e comparados os obtidos aos almejados.
Se assim fosse feita avaliação consistente do desempenho, é provável
que parte dos benefícios fiscais já
teria sido revertido.
Seria bom atentar para alguns
conceitos em meio ao atual debate.
Obviamente é mais complicado medir a redução da receita do que apenas registrar o pagamento de uma
despesa do governo. Nem sempre o
que se estima efetivamente se confirma, muito menos é perfeitamente
pacífica a metodologia para calcular
tais gastos1 (não há um manual nacional sobre o tema).
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Kleber Pacheco de Castro
Economista, doutorando do PPGCE/Uerj
e consultor da Finance

Dois princípios têm sido ignorados no atual debate. Primeiro, se
decidiu ignorar a reação dos contribuintes a uma eventual ação de
mudança de um incentivo. Também não é fácil calcular a elasticidade, mas o mero bom senso já
deveria bastar para saber que o
montante estimado como renúncia dificilmente se transformaria
em efetiva arrecadação, porque o
contribuinte não manterá a mesma
atitude econômica sendo mais tributado. Segundo, se renunciou ao
trabalho de atualizar o diagnóstico sobre o novo e real estado das
artes da tributação no país diante
da profunda e rápida revolução digital, econômica e social em curso.
Presos a antigos paradigmas, não
se percebe que análises podem estar virando pelo avesso diante de
novas tendências – como é o caso
da “economia do bico” em que o
Brasil está na vanguarda mundial
na intensidade e diversidade na
economia (equivocadamente chamada de “pejotização”).
Numerosos são os exemplos recentes de críticas às renúncias. Podemos tomar o caso da saúde como
bom balizador das análises. Em co-

mum, Ocké-Reis e Fernandes,2 Banco Mundial,3 STN,4 e Romero5 criticaram duramente a renúncia neste
setor, alegando um certo conflito de
interesses e sobretudo a regressividade do gasto.
Antes de tudo, vale ressalvar
que literatura internacional não é
tão consensual nessas críticas às
mesmas renúncias praticadas em
outros países – como é o caso de
Serocki e Murphy (2009),6 em análise do caso americano.
A primeira crítica é que recursos públicos não deveriam financiar atividades privadas. Bravatas
populistas à parte, uma tese é que
o governo só deveria recorrer ao
sistema privado se o seu custo médio for inferior ao mesmo do sistema público.
Em um exercício simplório, se verifica que a população brasileira em
2015 era de 204 milhões de habitantes,
boa parte dependente do SUS, outra
acessando a rede privada (49 milhões
eram beneficiários de planos de saúde).
Por diferença, com os 155 milhões de
usuários do SUS foram gastos em ações
e serviços públicos de saúde cerca de
R$ 232,7 bilhões,7 ou seja, R$ 1.500
por beneficiário. Já o gasto tributário,8
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com deduções em saúde no IRPF e no
IRPJ no mesmo ano, foram calculados
pela RFB em R$ 16 bilhões, ou seja,
R$ 327 por beneficiário. Mais do que
a diferença do gasto público per capita, importa atentar para o aumento
de pressão sobre a rede e o orçamento
do SUS como consequência imediata da redução das deduções de gastos
médicos no IR, especialmente no caso
dos empregadores.9 Por hipótese, se
apenas um quarto dos beneficiários
que hoje só recorrem à rede privada
migrassem para a do SUS, o seu gas-

to nacional precisaria aumentar em
R$ 18 bilhões, sem a menor garantia
do concomitante aumento de arrecadação. Mesmo que o fosse, não mais
do que 15% dessa arrecadação seria
vinculada para a saúde, fora o fato de
que, no caso federal, esbarraria no recente teto constitucional para aumento
do gasto. Isso certamente resultaria em
mais pressão sobre os orçamentos estaduais e, sobretudo, municipais.
As deduções do IRPF10 concentram as críticas ao gasto tributário em saúde, com pressuposto

simples que, uma vez canceladas,
a receita aumentaria exatamente
no mesmo montante, estimado em
R$ 15,5 bilhões em 2019.11 Ora,
tal estimativa é feita de forma estática (ceteris paribus), assume elasticidade unitária e não contempla
as mudanças no mercado de trabalho. Não se pode nem mais tomar
como verdade absoluta a ideia de
que tais deduções sejam totalmente regressivas. Essa se baseia na hipótese de que as despesas médicas
são relativamente crescentes com

Renúncia fiscal de deduções médicas por faixa salarial - 2016 (DIRPF 2017)
Faixa de salário
mínimo mensal

Deduções
médicas (R$
milhões)

Alíquota
efetiva do IR

Renúncia fiscal por
deduções médicas
(R$ milhões)

Renda total (R$
milhões)

Renúncia
médica em %
da renda total

Até 1/2

95,65

0,00%

0,00

509,32

0,00%

De 1/2 a 1

51,93

0,00%

0,00

5.622,78

0,00%

De 1 a 2

238,60

0,00%

0,01

21.952,72

0,00%

De 2 a 3

884,64

0,02%

0,22

108.799,99

0,00%

De 3 a 5

8.432,68

0,89%

75,11

313.949,84

0,02%

De 5 a 7

9.638,16

2,61%

251,78

262.701,67

0,10%

De 7 a 10

10.788,73

4,96%

535,59

281.299,68

0,19%

De 10 a 15

11.682,28

7,91%

924,38

313.189,15

0,30%

De 15 a 20

7.285,83

9,65%

703,32

203.981,41

0,34%

De 20 a 30

8.557,38

10,37%

887,64

266.269,90

0,33%

De 30 a 40

4.539,60

10,23%

464,33

163.279,14

0,28%

De 40 a 60

3.917,47

9,18%

359,68

180.227,69

0,20%

De 60 a 80

1.498,56

7,51%

112,48

92.730,88

0,12%

De 80 a 160

1.503,48

5,68%

85,32

146.398,09

0,06%

De 160 a 240

394,10

4,16%

16,39

60.240,63

0,03%

De 240 a 320

180,50

3,63%

6,56

36.748,39

0,02%

Mais de 320

469,44

2,04%

9,60

287.567,11

0,00%

Total

70.159,03

5,61%

3.934,87

2.745.468,39

0,14%

Elaboração própria. Fonte primária: DIRPF/RFB.
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a renda, isto é, famílias mais ricas
comprometam parcela maior de
sua renda com despesas de saúde
vis-à-vis às mais pobres. Porém,
quando a RFB passou a publicar
mais detalhadamente a consolidação do DIRPF, se pôde constatar que aquela relação esperada
não se observa em todas as faixas
de renda, conforme indicado na
tabela anterior.
A relação positiva entre renda e
despesas médicas ocorre até faixa
em torno de 15 salários mínimos,
quando a relação se inverte. Ainda
assim, a renúncia em proporção da
renda total é muito baixa – irrisó-

rios 0,14% no global do IRPF. Tal
razão passa de 0,1% para quem
ganha entre 5 e 7 salários, para o
maior benefício proporcional de
0,34% para ganhos entre 15 e 30
salários, e fica abaixo da média
para renda acima de 60 salários.
Para os muito ou muitíssimo ricos,
as deduções médicas têm pouca relevância em termos de renúncia, ao
contrário da classe média que proporcionalmente mais se beneficia
dessa dedução. Evidencia-se que
é preciso muito cuidado na leitura
da regressividade, que certamente
não é uma verdade absoluta e aplicada a todos os contribuintes. Os

declarantes de menor renda, até 3
salários, não se beneficiam dessa
renúncia simplesmente porque não
devem imposto de renda. Os que
mais se beneficiam estão nas faixas
que devem concentrar os maiores salários pagos por governos,
empresas estatais e poucas entidades privadas.
A concentração de renda no
Brasil é tão acentuada que, por
mais que muito gastem com saúde e possam deduzir livremente do
IRPF, ainda assim esse gasto é irrelevante diante de sua renda total –
aliás, na qual predominam retiradas de lucros e ganhos de capital,

Proporção do tipo de plano de saúde por faixa de salário mínimo do beneficiário
empregados do setor privado - 2013
85,9%

83,5%

83,7%

79,6%

77,5%

% do total

62,7%

37,3%

16,5%

14,1%

de 1 até 2

de 2 até 3

20,4%

16,3%

de 3 até 5

de 5 até 10

22,5%

de 10 até 20

Salários mínimos
Plano de saúde via empregador

Plano de saúde de custeio direto

Linear (plano de saúde via empregador)

Linear (plano de saúde de custeio direto)

Elaboração própria. Fonte primária: PNS/IBGE.
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e menos contam os rendimentos
tributáveis com salários. No outro
extremo, é preciso alertar que parcela majoritária dos assalariados,
que recebem até 3 salários mínimos, não se beneficia diretamente
da renúncia no seu imposto de renda (a maioria sequer está obrigada
a declarar), mas em muito dependem da dedução realizada para o
mesmo fim por seu empregador do
IRPJ e da CSLL – ou seja, não se
captará e poderá analisar o benefício que chega aos mais trabalhadores de menor renda analisando
apenas a DIRPF. Isto sem contar
que apenas o empregador que declara pelo lucro real é que usufrui
desse benefício – ainda que sejam
as maiores empresas, elas representavam apenas 3% do total de
pessoas jurídicas do país.12
O debate de equidade deve
avaliar antes de tudo qual seria
o impacto de reduzir ou eliminar
o gasto tributário com saúde dos
empregadores. O custeio dos planos de saúde coletivo empresarial
continuaria existindo? Se extinto,
qual o perfil do trabalhador que
mais seria afetado? Evidências dos
microdados da PNS13 mostram que
seriam os trabalhadores de menor
renda que sofreriam mais os efeitos, conforme gráfico.
Infelizmente, não é possível
realizar mais inferências sobre a
questão, pois está desatualizada a
divulgação pela RFB da consolidação das fichas da DIPJ – a última
que foi divulgada refere-se ao ano
de 2013. Isso além de debilitar a
análise, ainda suscita dúvidas sobre a fidedignidade das estimativas
de gasto tributário empreendida
pela RFB: como a RFB consegue

realizar essa conta sem sequer ter
consolidado as fichas da DIPJ após
2013? Quais parâmetros foram
utilizados para concluir que o gasto tributário total do IRPJ/CSLL
continuou se expandindo em meio
a uma crise econômica e fiscal de
2014-2016?
Em suma, os números do gasto
tributário não soam tão contundentes assim quando se põe na balança a relação custo-benefício destes.
Há uma série de análises pormenorizadas e de simulações que precisariam ser feitas antes que este tipo
de política seja atacada. Qualquer
pessoa com senso mínimo de justiça fiscal não consideraria razoável um cidadão pagando menos IR
devido ao abatimento de uma aplicação de botox. Isso deve ser combatido. Contudo, colocar todos os
gastos tributários em um mesmo
“pacote” sem avaliar o que é ou
não importante para o país parece
uma atitude temerária – uma “caça
às bruxas” sob o pretexto de salvação. Em todos os casos há exageros
e políticas malconduzidas, o que
não significa que o instrumento em
si seja um problema. É uma questão de avaliação e correção, como
deveria ocorrer com qualquer política pública.

Receita Federal apura o gasto tributário por
estimativa e em bases efetivas, divulgando
resultados e metodologia em uma página
específica de seu portal: https://goo.gl/OPselY.

1

2

Disponível em: https://goo.gl/KzLT64.

3

Disponível em: https://goo.gl/r1C9Ef.

4

Disponível em: https://goo.gl/k1mfzy.

5

Disponível em: https://goo.gl/mvkyy7.

6

Disponível em: https://goo.gl/kiscf4.

7

Disponível em: https://goo.gl/uVikvT.

Conceito
oZ6EJh.

8

disponível

em:

https://goo.gl/

Essa tese vale para além do que já ocorreu
com a explosão do desemprego decorrente da
recessão, mas também por fator permanente,
como a conversão de emprego formal em
trabalho independente.
9

Ademais, os planos de saúde perderam 3,15
milhões de beneficiários entre dezembro de
2014 e junho de 2018, obviamente a maior parte
por conta do aumento do desemprego (60% da
queda no número de beneficiários é explicada
pelos planos coletivos empresariais).
10
É interessante comentar à parte que, na última
consolidação das declarações do IRPF publicada
pela RFB, para ano-calendário de 2016 (ver em:
https://goo.gl/bkg4XW), foram declarados
pagamentos de R$ 61,7 bilhões para planos
de saúde no Brasil, contra R$ 14,3 bilhões para
hospitais, clínicas e laboratórios nacionais, e tão
somente R$ 5,3 e 2,1 bilhões com dentistas e
médicos no Brasil, respectivamente, seguidos
de outros gastos (inclusive no exterior), que
totalizam R$ 86,5 bilhões.

Na apuração do imposto, por quem optou pela
declaração completa, foi descontado a título
de despesas médicas um montante menor,
de R$ 70,2 bilhões – ou seja, se pagou 23% a
mais do que se abateu do imposto – porque
provavelmente alguns contribuintes tinham
renda tributável submetida à declaração inferior
aos pagamentos declarados (caso, por exemplo,
de aposentados ou de assalariados na faixa de
isenção e possivelmente contribuintes de maiores
rendimentos oriundos de fontes não tributáveis).
11
Gasto tributário federal para 2019, estimado
pela RFB (ver em: https://goo.gl/MpX5qh),
com saúde monta a R$ 41,3 bilhões. Dos
quais, R$ 15,5 bilhões (ou 37.5% do total) são
contados como despesas médicas a reduzir
o IRPF, e R$ 5,6 bilhões (ou 13,6% do total)
como assistência médica aos empregados
que diminuem o IRPJ – ou seja, as deduções
dos impostos de renda ficam aquém de
metade da renúncia vinculada à saúde
(isenção de entidades filantrópicas e para
medicamentos são outros itens que muito
pesam para tanto).

Em 2014, último ano publicado pela RFB,
havia 136 mil declarantes no regime do lucro
real, de um total de 4.5 milhões de pessoas
jurídicas no país (ver mais dados em: https://
goo.gl/j0jcqz).

12

13

Disponível em: https://goo.gl/fmGhkr.
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Sob nova direção
Nelson Marconi
Professor da FGV EAESP

A partir de 1 de janeiro, o governo
federal estará sob direção de um
grupo bem distinto daqueles que se
alternaram na Esplanada dos Ministérios nos últimos 24 anos. Seus
integrantes encontrarão um país que
continua crescendo pouco, com inflação relativamente controlada e
muitos desequilíbrios econômicos a
serem sanados. Qual será sua estratégia para lidar com as dificuldades
que se avizinham e os impactos derivados de suas escolhas?
Para discutir essas questões, primeiramente precisamos traçar um
quadro geral da situação econômica
no país. O indicador combinado do
nível de atividade, que estruturei a
partir da combinação de três índices
mensais do IBGE (produção física da
indústria de transformação, volume
de vendas do comércio ampliado e
volume de serviços), mostra relativa
estabilidade desde meados de 2017,
justamente após o estímulo oriundo
dos saques do FGTS. Continuamos
patinando em um nível de atividade
cerca de 10% inferior ao observado
em 2014, conforme pode se observar
no gráfico. Esses três setores contemplados no indicador combinado
do nível de atividade representam
2 6 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | D e z e m b r o 2 018

aproximadamente 45% do PIB e são
relevantes como preditores do comportamento desse último. Adicionalmente, a taxa de desemprego vem
caindo lentamente, mas ainda é, no
trimestre julho-setembro de 2018,
75% superior à taxa média de 2014;
o país tem 24% da força de trabalho
classificada como subutilizada e o
pequeno crescimento do emprego se
dá mais intensamente no grupo dos
sem carteira; o número de pessoas
físicas endividadas gira em torno de
60 milhões e, mesmo com o desemprego elevado, a inflação acumulada
em 12 meses está um pouco acima da
meta, alcançando 4,5%, devido ao
impacto da greve dos caminhoneiros
de meados do ano sobre os preços.
Portanto, o cenário passa longe de
uma recuperação consistente.
Do lado fiscal, a dívida bruta encontrava-se em 77% do PIB em setembro, sendo que quase um quarto
desse total (23%) é utilizado para
lastrear operações compromissadas
(grosso modo, de overnight), fato
incompatível com um cenário de inflação baixa como o nosso. A taxa
nominal média que incide sobre essa
dívida bruta é de 8,7% ao ano, o que
equivale a uma taxa real de juros, ex-

post, de 4% ao ano. O déficit nominal do setor público atingiu 7,2% do
PIB em setembro, sendo 5,9% devido
ao pagamento de juros e 1,3% devido
ao resultado primário negativo. Há
uma tendência de redução do déficit
primário do governo central, pois as
receitas estão crescendo a um ritmo
maior que as despesas, mas o resultado negativo, apesar de declinante,
continua significativo – em torno de
R$ 100 bilhões, bastante pressionado
pelas contas da Previdência.
O quadro exige ampla combinação
de medidas para retomar o nível de
atividade e reduzir o déficit e a dívida.
Os integrantes da equipe de transição
do futuro governo têm dado algumas
pistas da estratégia que adotarão para
combater esses problemas. Primeiro,
sobre a questão fiscal. A equipe parece apostar suas fichas em um resgate
de parte do estoque da dívida pública
por meio de receitas de privatizações,
fato que também abriria espaço para
a redução da taxa de juros. Sem entrar no mérito sobre a sua pertinência, o alcance da medida é limitado,
pois será difícil o governo privatizar
as empresas de maior valor. Segundo,
mesmo que seja possível, o déficit não
será eliminado apenas com essa me-

CONJUNTURA MACROECONOMIA

Indicador combinado do nível de atividade (inclui indústria de transformação,
comércio ampliado e serviços) – calculado a partir das pesquisas do IBGE
Com ajuste sazonal (2014 = 100)
110,0
105,0
100,0
95,0
90,0
85,0
80,0
75,0
jan/11

jul/11

jan/12

jul/12

jan/13

dida – ainda que a despesa com juros
diminua. É preciso reduzir o fluxo de
despesas e elevar o de receitas. Nesse
quesito, a futura equipe econômica
parece colocar suas fichas no combate
à despesa com pessoal e Previdência.
Em relação à primeira, sua redução no
curto prazo é muito difícil; será viável
apenas a médio prazo, visto que um
grande número de servidores se aposentará nos próximos anos e, se uma
revisão dos processos de trabalho e um
planejamento adequado do quadro de
funcionários forem levados a cabo,
será possível efetuar uma reposição de
servidores proporcionalmente menor
que o número de desligamentos. Em
relação à Reforma da Previdência, não
está claro o modelo que será proposto;
é fundamental, de toda forma, considerar que há um desequilíbrio nos sistemas rural e dos servidores da ordem
de aproximadamente R$ 200 bilhões
que um regime de capitalização puro,
ou próximo disso, não solucionaria.

jul/13

jan/14

jul/14

jan/15

jul/15

jan/16

É importante definir uma fonte de financiamento para esse desequilíbrio,
e nada foi falado sobre essa questão
até o momento. Não há também, até
o momento, uma proposta clara de
reforma tributária ou de reformatação
das operações compromissadas, que
também pressionam a dívida pública.
Além disso, Paulo Guedes e sua
equipe almejam reduzir a carga
tributária, indicando a opção por
uma estratégia pelo lado da oferta,
visando à diminuição de custos de
produção através de menores encargos. Espera-se por consequência um
retorno do crescimento econômico
que prescindiria de uma elevação
compensatória de outros tributos.
Essa estratégia, quando testada nos
EUA e recentemente na Argentina,
não mostrou o resultado desejado,
sendo insuficiente para estimular o
investimento e implicando elevação
do déficit público. É muito semelhante à que Meirelles adotou, lem-

jul/16

jan/17

jul/17

jan/18

jul/18

brando que o sopro do crescimento
em seu mandato no Ministério da
Fazenda veio de uma medida que
estimula a demanda, qual seja, os saques do FGTS.
Por fim, os dados apresentados
no início do texto transparecem a
continuidade de um cenário de insuficiência de demanda agregada.
Sem uma solução estruturada para
o endividamento dos consumidores
e empresas e a definição de estímulos ao investimento, o surto positivo de confiança inicial, a exemplo do que aconteceu no início do
governo Temer, logo será neutralizado pela fraca demanda. A esperança de uma retomada advém
da possibilidade de um programa
de concessões de obras de infraestrutura. Vamos torcer para que o
novo governo consiga implementálo. Do contrário, permaneceremos
em um cenário muito parecido com
o atual, infelizmente.
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Propostas à mesa
Grupo de economistas lança documento com recomendações
para o novo governo visando ao crescimento sustentado
Solange Monteiro, do Rio de Janeiro
Em novembro, um grupo de economistas apresentou um documento
com propostas para o próximo governo federal voltadas ao encaminhamento do Brasil a uma trajetória de
crescimento em bases sustentáveis.
Chamado “Carta Brasil”, o texto
reúne mais de cem assinaturas – entre elas, a dos pesquisadores do FGV
IBRE Silvia Matos, Samuel Pessôa e
Fernando de Holanda Barbosa Filho
– e condensa as principais ideias debatidas pelos signatários no decorrer
do ano em um grupo de WhatsApp.
Claudio Frischtak, diretor da consultoria InterB, um dos redatores do
texto final, ressalta que a Carta não
reflete a concordância de todos os
participantes sobre os caminhos a seguir, mas a convergência sobre eixos
centrais de reformas que precisam ser
atacadas para resgatar o país da situação de baixo crescimento, estancamento da produtividade e fragilidade
fiscal. Flavio Ataliba, diretor do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, administrador do
grupo, ressalta o caráter apartidário
da iniciativa, destacando a participação voluntária de cada especialista,
“produzindo uma rica gama de infor2 8 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | D e z e m b r o 2 018

mações que podem ser úteis para o
país”, afirma. “É um movimento amplo, e esperamos que a Carta possa
estimular ainda mais o debate – quem
sabe, com novas contribuições à carta”, diz Silvia Matos, coordenadora
do Boletim Macro do IBRE.
As recomendações do Economistas do Brasil – como é batizado o
grupo de discussão online – se dividem em 13 diretrizes, distribuídas
em quatro áreas: políticas macroeconômicas, microeconômicas, sociais e
de sustentabilidade.
No campo macroeconômico, as
medidas focam dois principais desafios: fazer um superávit primário sustentável próximo de 3% do PIB ao
longo dos próximos anos, e incentivar
a melhora na alocação e uso dos recursos. Para isso, os economistas listaram
tarefas que vão da autonomia do Banco Central à busca por ganhos de efi
ciência na gestão do Estado e no sistema tributário. Eles ressaltam no texto
o desafio de ajustar o gasto público ao
ciclo econômico, e apontam a necessidade de uma reforma na estrutura do
funcionalismo público que mexa na
estabilidade, nos privilégios de categorias específicas e na falta de adaptação

do serviço público a padrões de produtividade. Também, da flexibilização do orçamento público, eliminando a vinculação de qualquer despesa
ao salário mínimo. No aspecto tributário, a recomendação é migrar para
a unificação e simplificação do sistema, mitigando distorções alocativas,
regressividade e cumulatividade dos
tributos indiretos. No documento, o
grupo ressalta a necessidade de combater aspectos daninhos do sistema
atual que levam ao desincentivo ao
trabalho formal e à baixa atratividade do Brasil como polo de investimento. Os economistas também
ressaltaram no texto a importância
de atacar o elevado grau de prote-
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cionismo da economia brasileira que
inibe as correntes de comércio do país,
reduzindo e simplificando a estrutura
tributária – com apenas quatro níveis
de tarifa de importação, de zero, 5%,
10% e 15% –, avançando em acordos
comerciais, e reestruturando o Mercosul para voltar à categoria de área de
livre-comércio, permitindo a liberdade
de negociação dos países membros
com outras economias.
Na área microeconômica, o texto
enfatiza a necessidade de promover
um ambiente de negócios atraente e
competitivo. Para tanto, defendeu o
fortalecimento das agências reguladoras garantindo um quadro dirigente
estável, sem substituição simultânea,
redução da influência política e orçamento independente do Executivo –
este último, único elemento ausente no
projeto de lei das agências reguladoras
que tramita no Congresso (6.621/16)
– bem como do Cade. Também defendeu a necessidade de ampliação e melhora da eficiência dos investimentos
de infraestrutura, sugerindo o fortalecimento de uma política de Estado que
aprimore o planejamento, estimule a
participação da iniciativa privada, o
financiamento através do mercado de
capitais e a privatização das estatais
hoje incapacitadas de liderar programas de privatização por limitações
como captura política, baixa autonomia do gestor público e imperativo fiscal. Desse grupo de propostas também
fazem parte políticas que estimulem o
desenvolvimento de atividades de alto
valor agregado e maior produtividade,
a partir do incentivo ao investimento
em tecnologia, ciência e inovação. Entre as medidas citadas no documento
estão a eliminação de barreiras tarifárias e não tarifárias para a importação
de equipamentos, insumos e serviços

Principais orientações da Carta Brasil
Macroeconomia
• Autonomia formal do Banco Central, com mandatos fixos não coincidentes.
• Reforma da Previdência com migração ao regime de capitalização.
• Substituição em dez anos dos atuais tributos para um IVA.
• No comércio exterior, simplificação da estrutura tarifária e mudança do status do Mercosul para zona de livre-comércio.
Microeconomia
• Aprovar projeto de lei das agências reguladoras e fortalecer o Cade.
• Criar uma política de Estado para a infraestrutura; privatizar estatais.
• Fortalecer políticas de ciência e tecnologia; baratear importação de equipamentos e serviços de P&D.
Políticas sociais
• Reavaliar programas sociais; unificar Bolsa Família e BPC, abono salarial e
salário família, e FGTS com seguro desemprego.
• Ter um índice de efetividade que condicione repasses do Fundeb; restringir
recursos do Fies às faculdades mais bem-avaliadas.
• Criar metas de desempenho para as polícias; revisar Código Penal e Lei de
Execução Penal.
Políticas de sustentabilidade
• Cumprimento das metas do Acordo de Paris.
• Incluir taxa de carbono no sistema tributário.

usados em P&D, regulamentar o marco legal da ciência, tecnologia e inovação, e garantir orçamento público
para P&D, com avaliação de impacto
dos gastos nessa área.
No âmbito social, as recomendações dos Economistas do Brasil se focam na priorização de ações voltadas a
crianças e jovens pobres e na frequente avaliação e redimensionamento das
políticas. Na área de educação, sugerem uma mudança no Fundeb, que
permita condicionar as transferências
conforme um índice de efetividade do
investimento, e no Fies, para que o sistema de crédito para alunos carentes
se concentre em faculdades bem-ava-

liadas pelo MEC. No caso das políticas voltadas ao mercado de trabalho,
a sugestão é unir Bolsa Família e BPC,
FGTS e seguro desemprego, e abono
salarial com salário família, visando
a uma rede de proteção que também
estimule a reinserção no mercado formal. Já no conjunto de políticas de
sustentabilidade, o foco é gerar as condições para que o país consiga crescer
inserindo-se na economia do carbono
neutro. As orientações vão ao encontro de um manejo florestal e desenvolvimento agropecuário adequados,
estímulo às energias renováveis, bem
como maior eficiência e eficácia no licenciamento ambiental. 
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“O Ministério do Trabalho
não dispõe de mecanismos
para induzir investimentos
e elevar a produtividade”
José Pastore
Professor da FEA/USP
Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Conjuntura Econômica – A reforma

O crescimento do emprego in-

em novas modalidades de contra-

trabalhista completou um ano em

formal e do trabalho por conta

tação flexível: tempo parcial de 26

novembro, com o país registrando

própria se explica pelas incertezas

ou 36 horas por semana, o traba-

um alto nível de desemprego, ligei-

que ainda reinam no setor pro-

lho a distância, o intermitente, o

ramente mitigado pela criação de

dutivo em relação à retomada da

autônomo etc.

vagas informais/conta própria. Po-

atividade econômica de modo sus-

Além disso, a nova lei criou inú-

dia-se esperar que a reforma impul-

tentado. Para “tatear”, pequenas e

meros estímulos ao sistema de mé-

sionasse mais geração de vagas?

médias empresas buscam contra-

rito com consequente elevação da

Nenhuma lei tem força suficien-

tar serviços informais para aten-

produtividade do trabalho, como

te para gerar empregos. Se assim

der suas necessidades imediatas.

é o caso de atribuição de prêmios,

fosse, não haveria desemprego no

E os que não conseguem emprego

abonos e outros estímulos sem en-

mundo. A geração de empregos

(formal ou informal) entram para

cargos sociais.

depende de investimento e cresci-

o trabalho por conta própria, lem-

Ou seja, lei sozinha não cria empre-

mento robusto – ambos ausentes

brando-se que cerca de 25% dessa

go, mas cria condições que favorecem

no primeiro ano de implantação da

mão de obra já está formalizada no

a criação de empregos protegidos.

reforma trabalhista. Mesmo assim,

Programa do Microempreendedor

nos primeiros nove meses de 2018

Individual (MEI).

A MP que previa ajustes à reforma

foram gerados cerca de 720 mil

Com a esperada retomada do

caducou. Quais itens considera que

postos de trabalho formais con-

crescimento econômico, a nova lei

eram importantes para garantir o

tra 245 mil no mesmo período em

trabalhista ajudará a acomodar as

sucesso da reforma? O novo gover-

2017. Nada desprezível.

pessoas em trabalhos protegidos

no deveria retomá-los?
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Penso que a contratação do trabalho

desta pasta garantindo a função de

tais funções poderão ser mais bem-

intermitente deveria ser simplifica-

proteção ao trabalhador? O que po-

exercidas dentro de um Ministério

da. Durante a discussão do projeto

deria torná-la mais eficiente?

da Economia. E a elevação da pro-

de lei da reforma trabalhista, a pri-

A proteção do trabalhador depende

dutividade do trabalho é uma das

meira ideia foi criar um trabalho in-

da aplicação das leis vigentes e dos

necessidades mais cruciais para ala-

termitente bem flexível como ocorre

acordos e convenções coletivas ne-

vancar o crescimento econômico.

nos Estados Unidos, no Japão e na

gociados entre as partes. Mecanis-

Sobra a questão do registro das

Europa. Por exemplo, o estudante

mos de indução de compliance são

entidades sindicais. Mas, com a indi-

daqueles países que decide trabalhar

necessários. O Ministério do Traba-

cação do novo governo de promover

10-18 horas por semana em um res-

lho e o Ministério Público do Tra-

uma reforma sindical com base na

taurante tem de apresentar apenas

balho fazem isso com cerca de 2,3

pluralidade sindical, a atual burocra-

o seu social security para o devido

mil auditores e 770 procuradores,

cia seria muito simplificada e as enti-

recolhimento previdenciário, nada

respectivamente. Tais funções, no

dades sindicais como entes de defesa

mais. Os técnicos da Previdência So-

de interesse poderão ser registradas

cial foram contra essa ideia – o que

nos cartórios de direito privado.

encaminhou o assunto para uma contratação formal complexa que exige,
por exemplo, um gozo de férias sem
dizer claramente qual é o empregador (entre muitos) que concederá as
férias e arcará com seu custo.
Como avalia a redução do número
de ações trabalhistas desde a entrada em vigor da nova lei?
Houve uma queda de quase 40%
nas ações trabalhistas. Isso significa
uma redução fantástica de despesas,
uma injeção de redução de custo
Brasil na veia. O que acontece agora

Houve uma queda de

Qual sua opinião sobre a proposta

quase 40% nas ações

carteira de trabalho verde-amarela,

trabalhistas. Isso

azul por restringir os direitos garan-

do presidente eleito de criar uma
que se diferenciaria da tradicional
tidos aos constitucionais, abrindo o

significa uma redução

restante à livre negociação?

fantástica de despesas,

da carteira verde-amarela é estender

uma injeção de redução

ção da liberdade de negociação intro-

de custo Brasil

que está restrita a trabalhadores com

Pelo que pude entender, a proposta
para todos os trabalhadores a aplicaduzida na nova lei trabalhista, mas
nível superior que ganhem acima de

é que nova lei exige uma regra que já

R$ 11 mil. Pode ser uma coisa boa,

existia no plano civil e em outros ra-

mas é preciso ter cautela. A reforma

mos do direito, para que as pessoas

trabalhista já deu o primeiro passo.

que movimentam a máquina judicial

meu entender, terão de ser exercidas

O ideal, agora, seria esperar dois, três

o façam com responsabilidade, pois

por esses profissionais, estejam onde

anos para ver como isso funciona e,

isso custa dinheiro. Para entrar numa

estiverem – até mesmo no Ministério

se for bem, estender a regra gradual-

ação, agora se pensa duas vezes.

da Economia.

mente para outros níveis de renda.

Onix Lorenzoni, ministro-chefe da

encontrou grande limitação no Mi-

O FGTS vem sendo foco de diversas

Casa Civil do presidente Jair Bol-

nistério do Trabalho. É um órgão

propostas de reformulação. O se-

sonaro, anunciou a extinção do

que não dispõe de mecanismos para

nhor defende alguma?

Ministério do Trabalho. Considera

induzir investimentos e elevar a pro-

Há muito tempo defendo a ideia

possível reordenar as atribuições

dutividade do trabalho. Penso que

de fundir o FGTS com o seguro de-

A geração de empregos sempre
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semprego com novas regras de uti-

potenciais transformações?

lização e remuneração de mercado.

O Brasil deu um grande passo ao

Hoje cerca de um terço da força

Vejo que, recentemente, o Banco

criar as novas formas de contratação

de trabalho dos países avançados está

Mundial fez essa proposta ao go-

com a reforma trabalhista – trabalho

nessa situação e isso aumenta também

verno federal.

em tempo parcial, teletrabalho, in-

no Brasil em decorrência, principal-

termitente, autônomo etc. Todavia,

mente, do uso das novas tecnologias –

Na área de proteção social, também

para todas essas formas de contra-

digitalização, robotização, inteligência

se fala no fim ou na reforma do abo-

tação, a proteção só é garantida e a

artificial, sistemas de impressão 3D,

no e do seguro desemprego. A defesa

contribuição previdenciária é arreca-

big data, biotecnologia e outras.

é de evitar duplicidades e focar em

dada quando há vínculo empregatí-

um sistema que privilegia a capaci-

cio. Isso precisa mudar.

tação e reinserção do trabalhador no
mercado. O senhor está de acordo?

de forma descontinuada ou errática.

Relações sem vínculo empregatício têm características bastante di-

Reconheço que o trabalho com

ferentes do emprego convencional:

vínculo empreatício continuará pre-

são fluidas, voláteis e, por isso, não

O seguro desemprego é essencial,

formam base fixa da qual se possam

mas precisa ser modulado. Não tem

extrair contribuições para aposenta-

cabimento pagar o mesmo valor do

dorias e pensões.

benefício para um jovem desempregado solteiro e um adulto desempregado casado e com cinco filhos. Essa
modulação precisa ser aprovada e
implementada no Brasil.
Mas, é claro, nunca foi tão urgente investir na capacitação dos seres
humanos. As novas tecnologias desempregam quem tem pouca qualificação e versatilidade e premiam
os mais qualificados e capazes de
se ajustar às demandas do trabalho
moderno. Nesse campo, não haverá
saída: teremos de promover novas

Não tem cabimento

Entre os profissionais que trabalham sem vínculo empregatício,

pagar o mesmo

é comum a migração de uma mo-

valor do seguro

zigue-zague. Muitas vezes, eles pas-

desemprego para um

pregos convencionais e vice-versa.

jovem solteiro e um

lhos ao mesmo tempo e de forma

adulto casado e com

claro, a Previdência Social terá de

cinco filhos

nanciamento para poder garantir as

dalidade para outra, num contínuo
sam de trabalhos atípicos para emOutras vezes fazem muitos trabavariada. Nessa nova realidade, é
encontrar uma forma segura de finecessárias proteções aos trabalha-

formas de treinamento e a educa-

dores. Tais proteções terão de ser

ção continuada, pois as mudanças

atreladas às pessoas, e não aos empregos. Por isso, elas precisam ter

tecnológicas são muito mais velozes
do que a capacidade de as escolas

valecendo por muito tempo no Brasil

portabilidade para acompanhar as

convencionais reformularem currí-

e no mundo. Mas ao lado dele cres-

pessoas ao longo da vida em todas

culos e retreinarem professores. Para

cem, a cada dia, as novas maneiras

as situações de trabalho.

acompanhar as mudanças, será ne-

de trabalhar. É o caso dos autôno-

cessário estudar a vida toda.

mos, dos que trabalham por projeto

Qual sua expectativa para o merca-

que tem começo, meio e fim, dos que

do de trabalho em 2019?

Pensando no futuro das relações

trabalham por demanda, dos que fa-

Se houver reformas, o mercado po-

de trabalho mudado pela evolução

zem trabalhos compartilhados, dos

derá se aquecer. Se estas não saírem,

tecnológica, o que falta no debate

que trabalham na gig economy, que

acho difícil esperar um salto do em-

brasileiro para adequá-lo a essas

incluem trabalhos casuais realizados

prego no ano que vem. 
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Muito a fazer
Reforma da Previdência é chave,
mas não é única para estados
recuperarem o controle fiscal e sua
capacidade de crescimento
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Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Entre os temas que disputaram a
atenção do economista Paulo Guedes
no início de dezembro, marcado pelo
intenso processo de transição de governo, ganharam destaque as negociações no Senado para a divisão do
bônus do leilão de transferência dos
direitos de exploração em campos do
pré-sal, da Petrobras a outras empresas, conhecido como cessão onerosa.
Em jogo, estava o repasse de parte
desse valor, estimado em R$ 100 bilhões, a estados e municípios.
A preocupação procedia. Com
esses bilhões garantidos (nenhum
acordo havia sido feito até o fechamento desta edição), Guedes
baixaria alguns graus da tensão em
uma das questões inevitáveis de sua
agenda como ministro da Fazenda
de Jair Bolsonaro, a partir de janeiro: como ajudar os estados – que
no final do primeiro quadrimestre
do ano somavam uma dívida de
R$ 835 bilhões, além de manter um
resiliente desequilíbrio entre receitas e despesas – em seu longo caminho para reequilibrar as contas sem
colapsar seu funcionamento.
Claudio Hamilton dos Santos,
técnico do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), lembra que
desse grupo fazem parte alunos com

notas boas e más em matéria de ajuste, mas todos mergulhados na mesma dinâmica de baixa recuperação
da atividade econômica depois da
última recessão. “Quando fizeram a
repactuação do pagamento da dívida em 2016, certamente imaginavam
uma economia muito melhor dois
anos depois”, diz. Mas não foi assim,
e este ano os estados se viram em más
condições para ampliar seu superávit
no nível necessário à retomada do
pagamento do serviço da dívida, conforme acordado na renegociação.
Levantamento de coautoria de Santos aponta que a receita de mais da
metade dos estados ainda se encontra
em nível inferior à de 2014. Entre os
casos mais graves estão Rondônia,
Espírito Santo e Rio de Janeiro, que
nos 12 meses encerrados em agosto de
2018 registravam, respectivamente,
receita corrente líquida 23%, 12,9%
e 9,1% inferior ao mesmo período de
2014. Em contrapartida, as despesas
com pessoal ativo e inativo no agregado dos estados continuam crescendo,
representando um aumento de 9% em
média em 2017. Neste ano, de acordo
à Secretaria do Tesouro Nacional, o
aumento do aporte do Tesouro dos estados para cobrir o déficit previdenciário foi de 14% para o total dos entes

em relação a 2016, chegando a 21%
no Rio de Janeiro, 46% no Mato
Grosso do Sul e 94% no Paraná.
Esse quadro foi desastroso para
o grupo fiscalmente mais comprometido. No último trimestre do
ano, governadores de estados como
Minas Gerais, Rio Grande do Sul e
Goiás refaziam contas e estratégias
para conseguir honrar a folha de
pagamento dos funcionários públicos e entregar seus cargos livres de
uma ação penal, como previsto na
Lei de Responsabilidade Fiscal. E os
que estavam em melhores condições
reconheciam que, sem reformas estruturais para acomodar as despesas
dentro de sua capacidade de arrecadação, mais cedo ou mais tarde seguiriam pelo mesmo caminho. “A
falência dos estados está se agravando e espalhando, a ponto de não se
repassar corretamente aos municípios nem mesmo a cota-parte constitucional”, diz José Roberto Afonso,
pesquisador do FGV IBRE. “Sempre
alertamos que o Rio de Janeiro não
era exceção, mas antecipava o que
ocorreria nos demais estados.”
O Rio serve como exemplo dos
vários problemas que até agora envolvem o esforço do ajuste. O estado,
que decretou calamidade financeira
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às vésperas das Olimpíadas sediadas
em sua capital, negociou um regime
de recuperação fiscal em 2017, que
permitiu suspender o pagamento da
dívida com a União de R$ 29,4 bilhões por três anos, prorrogáveis pelo
mesmo período, e receber aval para
crédito. Das contrapartidas exigidas
pelo governo federal, entretanto,
pouco se avançou, e os exemplos são
vários. A privatização da companhia
de saneamento estadual (Cedae), prometida como garantia para um empréstimo de R$ 3,5 bilhões, tem sido
sucessivamente barrada pelo Legislativo (Alerj) – que por sua vez aprovou este ano um reajuste de 5% para
servidores do Judiciário, Ministério
Público e Defensoria Pública. O aumento da alíquota previdenciária de
11% para 14% foi motivo de embate
entre o Judiciário carioca e o STF, que
no final decidiu por sua manutenção.
E o programa de demissão voluntária nas estatais previsto no regime de
recuperação fiscal ainda não saiu, ficando à escolha do próximo governador seguir com o projeto.

“Será preciso construir um
espaço nacional de diálogo,
com líderes de governo
e poderes, e a partir
daí se adotar uma
agenda de reforma”
José Roberto Afonso – FGV IBRE

Tamanha resistência ao acordo,
mesmo com um abismo fiscal pela
frente, pode derivar de um governo
fragilizado por acusações de corrupção, cujo líder, Luis Fernando Pezão,
foi preso no final de novembro por
denúncias de recebimento de propina
referentes à gestão anterior, de Sérgio
Cabral, de quem foi vice. Ainda assim, joga sombras sobre sua eficácia

para outros entes, como o Rio Grande do Sul, que negocia sua adesão ao
plano. “Dadas as atuais condições
de deterioração das contas no Rio
Grande do Sul, acho que será preciso
um longo período de alívio no pagamento da dívida, que o regime de
recuperação fiscal poderia trazer”,
diz Aod Cunha, ex-secretário da
Fazenda desse estado (2007-2009),
membro do comitê de investimentos
da WeCapital. “Mas isso precisa estar condicionado a medidas fortes de
ajuste por parte do estado.”
Para Ana Carla Abrão, ex-secretária da Fazenda de Goiás, sócia da
consultoria Oliver Wyman, o caso
fluminense aponta à necessidade de
que as discussões em torno a planos
de ajuste envolvam o Legislativo,
lembrando outros casos, como o de
Minas Gerais, em que os deputados
aprovaram em novembro reajuste
para os servidores públicos com impacto anual de R$ 122 milhões. Nesse estado, a despesa com pessoal já
alcança 80% da receita corrente líquida. “É preciso gerar instrumentos

Lenta recuperação das receitas após a recessão
Receita corrente líquida de estados selecionados (acumulado em 12 meses; valores reais de ago/18 em bilhões)
657

615

628

-8,7

15

60
13

-9,1

-5,7

-12,9
13

Espírito Santo

60

56

Minas Gerais

62

53

174

Fonte: RREO, elaboração Ipea.

3 6 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | D e z e m b r o 2 018

Ago/16

-1,4

160

56

Rio de Janeiro
Ago/14

156

36

São Paulo
Ago/18

37

36

Rio Grande do Sul

Variação real (%) 2018-14

Total Brasil
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para que as reformas efetivamente se
concretizem”, diz. “Antes de negociar
uma ajuda, acho que será preciso
construir um espaço nacional de diálogo, com líderes de governos e poderes, e a partir daí se adotar uma agenda federativa e republicana de reforma
do poder público”, reforça Afonso.

Histórico negativo
O apelo é feito por especialistas que
acompanham de perto as idas e vindas de 20 anos de renegociações dos
estados com o governo federal, bem
como a tímida contribuição destas
para a mudança de hábito fiscal dos
governos. A primeira grande renegociação remonta de 1997, época
de explosão da dívida pública, com
o acordo promovido no governo de
Fernando Henrique Cardoso que envolveu a federalização de empresas
estatais, como bancos, e a promessa
de reequilíbrio das contas. O período de aceleração econômica vivido no governo Lula que se seguiu,
entretanto, engordou a arrecadação
dos estados e jogou uma cortina de
fumaça sobre a urgência do tema.
Fernando Abrucio, professor da
FGV Eaesp, lembra que desde 2000
a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelecia metas para esses entes, mas
o mau funcionamento das instâncias
de controle deixou brechas para diversas interpretações da lei, que esconderam o real problema dos estados. “Inacreditável que nos últimos
20 anos os tribunais de contas não
tenham apresentado relatórios alertando de forma peremptória que os
governadores precisavam resolver o
problema dos inativos”, diz.
Mas a recessão escancarou o que
a maquiagem nos dados escondia, e

Ajuste em gastos com pessoal se concentra nos ativos
Estados selecionados

Ativos
Crescimento médio
Evolução (%) dos gastos
anual (%) do número set/17 a ago/18 em relação
de servidores 2014-17
a 12 meses anteriores
Ceará

-1,9

7,43

Pernambuco

-0,8

-2,45

-4

10,14

Espírito Santo

-4,1

-2,04

Minas Gerais

4,2

1,55

Rio de Janeiro

-3,3

1,94

0

-1,04

Rio Grande do Sul

-5,3

1,97

Brasil

-1,6

0,88

Goiás

São Paulo

Inativos
Crescimento médio
Evolução (%) dos gastos
anual (%) do número set/17 a ago/18 em relação
de servidores 2014-17
a 12 meses anteriores
Ceará

3,3

4,2

Pernambuco

4,2

10,9

Goiás

0

10,1

Espírito Santo

4

5,1

Minas Gerais

4,4

7,9

Rio de Janeiro

2,1

15

São Paulo

5,4

5,7

Rio Grande do Sul

2,8

5,9

Brasil

5,6

8

Fonte: Ipea.

em 2016 os governadores tiveram
que voltar à porta da Presidência.
“Novamente, porém, a renegociação só tratou do endividamento, e
não do foco do problema”, diz Ana
Carla. “Em princípio, a ideia era
usar esse tempo de alívio para fazer
reformas estruturais. Então, quando
chegasse o momento de retomar o

pagamento das dívidas, já estariam
em condições adequadas de caixa.”
O que ocorreu, entretanto, foi que a
maioria continuou consumindo cada
vez mais recursos próprios com despesas correntes. “Agora muitos não
cumpriram o teto de gastos, e o que
a gente tem é uma volta à situação
anterior, só que agravada.”
D e z e m b r o 2 018 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 3 7
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Santos, do Ipea, aponta o impacto da crise nos investimentos.
Até agosto deste ano, diz, esse gasto somou R$ 16,7 bilhões, o menor
de praticamente toda a década com
exceção de 2017, quando foi de
R$ 15,3 bilhões no período. “E estamos em ano eleitoral, quando a
tendência é de expansão. Em 2010 e
2014, por exemplo, os investimentos
cresceram 50% em relação a períodos não eleitorais”, compara. Outra
repercussão nefasta está na deterioração da qualidade dos gastos. Levantamento da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) sobre
a alocação orçamentária do estado
mostrou que as despesas previdenciárias saltaram de uma participação
de 21,35% em 2014 para 37,43%
em 2017, enquanto os gastos com a
máquina pública caíram de 29,95%
para 24,95%; os com transporte, de
6% para 2%, e os de habitação de
2% para 0,21%. “Nesse período,
enquanto o gasto com funcionários

“É muito claro que
precisa haver reforma da
Previdência, uma boa
calibragem dos incentivos
fiscais e uma reforma
administrativa”
Ana Carla Abrão – Oliver Wyman

“O fato é que, como maiores provedores de serviços básicos, não dá
para simplesmente deixar os estados
quebrarem, e por isso o que se precisa agora é inverter a situação”, diz
Ana Carla, enumerando a lista de tarefas que esses entes têm de assumir.
“É muito claro que precisa haver uma
reforma da Previdência, que em parte
depende do governo federal, em parte não. Também uma boa calibragem
dos incentivos fiscais, pois muitos estados exageraram e abriram mão de
muita receita por muito tempo. E, claro, uma reforma administrativa.”

Dura na queda
ativos retraiu 4%, a despesa com
inativos e pensionistas subiu 13%,
para R$ 18 bilhões”, diz Jonathan
Goulart, da Gerência de Estudos Econômicos da Firjan, lembrando que o
contingente de aposentados e pensionistas do serviço público representa
1% da população do estado.

No caso das despesas de pessoal, o
Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais divulgado pelo Tesouro
em novembro não deixa dúvidas de
que a situação é grave para todos.
Pela Lei de Responsabilidade Fiscal,
os gastos com pessoal não podem
exceder 60% da receita corrente lí-

Relação entre a dívida consolidada e a receita corrente líquida
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
2016
Fonte: Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal/Tesouro Nacional.

3 8 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | D e z e m b r o 2 018

2017

CAPA ESTADOS

Foto: Bianca Gens

quida. Na mediana dos estados, esse
percentual está em 60,56%.
O secretário de Fazenda do Espírito Santo, Bruno Funchal, conta
que no estado – que registra um dos
mais baixos percentuais (54,63%) –,
o programa de ajuste na despesa com
pessoal foi severo, para contrapor o
aumento orgânico tanto dos ativos em
sua progressão de carreira quanto dos
inativos. As medidas incluíram redução de cargos comissionados, suspensão de concurso público e a vedação
de reajustes salariais de 2015 a 2017.
“Buscamos ser o mais transparentes
possível, para mostrar que aumentos
gerariam um buraco, que não conseguiríamos pagar salários e fornecedores”, diz. Funchal reconhece que
o processo sofreu resistências. “Teve
manifestações de auditores fiscais, de
servidores da segurança. Mas o que
o governador mostrou é que, naquele
momento, o que tínhamos a oferecer
era o diálogo, e não recursos”, diz.
Hoje o estado é o único com
nota máxima (A) de capacidade de
pagamento avaliada pelo Tesouro,
que o permite receber recursos da
União para novos empréstimos.
“Com recuperação da receita em
2018 e despesa controlada, agora
retomamos o investimento. Do total de R$ 1,2 bilhão que fizemos
este ano, R$ 800 milhões são com
recurso próprio, sem aumentar endividamento”, diz Funchal. Ele ressalta, entretanto, que, sem uma reforma da Previdência, o horizonte
de recuperação ficará limitado. “Se
separo os gastos da folha, o crescimento nominal deste ano será de
2% nos ativos e de 10% nos inativos”, compara.
No Piauí, cuja prudência fiscal
resultou este ano numa melhora da

nota de crédito avaliada pelo Tesouro, de C para B, alcançando o
grupo de elegíveis para receber garantia da União, o controle do tema
previdenciário tem sido feito por
várias frentes. Para o longo prazo,
o estado garantiu a reforma do sistema igualando o teto de aposentadoria do regime geral e garantindo
o braço de previdência complementar, aderindo à PrevNordeste, que
congrega vários estados da região.
“Para conseguirmos esse arranjo,
dobramos a contribuição patronal
ao regime (para 28%), que passa a
valer para os entrantes ao funcionalismo em 2018, bem como a adesão
voluntária dos demais”, conta o governador reeleito Wellington Dias.
Dias ressalta que o equilíbrio do
sistema, entretanto, só acontecerá por
volta de 2044, e por isso o estado coordenou medidas para conter a pressão
de gastos no curto prazo. A primeira
delas foi o aumento da alíquota previdenciária para 14% em 2016. “Também criamos um abono de incentivo à
permanência do funcionário na ativa,
e corrigimos algumas distorções na

Bruno Funchal, secretário da Fazenda
do Espírito Santo: ajuste no estado
incluiu suspensão de concurso público
e vedação a aumentos salariais

aplicação do benefício a dependentes
e pensionistas. Com isso, reduzimos a
previsão de déficit previdenciário para
este ano de R$ 1,3 bilhão para R$ 1
bilhão”, conta Dias. Outra frente a
que o governador se dedica é à criação
do que chama de terceira receita, um
fundo lastreado por recebíveis e bens
imóveis, com o qual pretende financiar

Capacidade de investir encolhe
Estados selecionados (R$ milhões de out/18)
2000

2010

2016

Variação
2010-2000

Variação
2016-2010

ES

580,38

2335,77

553,45

302,46

-76,31

GO

1.239,62

1.292,28

643,60

4,25

-50,20

MG

1.788,94

5.715,47

2.376,38

219,49

-58,42

RJ

5.091,76

7.143,14

2.453,75

40,29

-65,65

RS

2.424,27

2.996,95

859,98

23,62

-71,30

SP

3.601,43

16.671,72

8.312,27

362,92

-50,14

44.273,03

71.231,72

35.448,20

60,89

-50,24

Total Brasil

Fonte: STN. Elaboração FGV IBRE.
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Wellington Dias, governador reeleito
do Piauí: estado investe na formação de
um fundo exclusivo para financiar seu
déficit previdenciário

o déficit com inativos. Segundo o governador, o fundo já está estruturado,
e agora passa pela fase de seleção de
um gestor, “provavelmente a Caixa”,
que buscará atividades que gerem receita, como a exploração do potencial
de geração eólica e solar. “Por exemplo: temos uma área no município de

Lagoa do Barro com cerca de 30 mil
hectares, na qual uma empresa está
instalando uma planta eólica, e nos
paga R$ 2,4 mil mensais por torre instalada. São atividades como essa que
vão gerar uma receita permanente no
longo prazo, para que o estado possa
sobreviver a essa fase até o equilíbrio
da Previdência.” A formatação do
fundo foi apoiada pelo economista
Raul Velloso, que tem projetos similares para Minas Gerais e Rio de Janeiro
– este último, com proposta prevista
para ser apresentada na Assembleia
Legislativa em dezembro. “O fundo é
concebido para cessar o passivo atuarial do estado, com as receitas arrecadadas através da securitização. É
uma medida efetiva para abrir espaço
nos orçamentos, além de dar o tempo
necessário para que os efeitos de uma
reforma previdenciária comecem a
surgir”, diz Velloso.
José Roberto Afonso amplia a lista
de medidas de apoio à sustentabilidade do sistema previdenciário. “Apoio
que o mesmo regramento que se
aplica à previdência privada comple-

Investimento dos estados fica abaixo do
registrado em outros anos eleitorais
Acumulado no primeiro semestre, em R$ milhões de agosto de 2018
39,5
36,2

16,7

2010

2014

Fonte: RREO. Elaboração Ipea.
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mentar também seja aplicado à dos
servidores públicos”, diz. Ele lembra
que em fundos que hoje apresentam
déficit, incluindo os maiores, das
empresas estatais, está sendo cobrada uma contribuição extraordinária,
tanto dos trabalhadores em atividade, quanto dos já aposentados. “O
mesmo preceito deveria ser aplicado
na Previdência dos servidores, inclusive com cálculo atuarial diferenciado, em cada plano, de cada governo,
de modo a buscar repartir com os interessados parte da conta que hoje é
paga por toda sociedade.”

Menos rigidez
Pelo lado dos gastos com pessoal
ativo, a principal recomendação dos
especialistas é por uma reforma administrativa que reduza a rigidez e
corrija as distorções presentes na estrutura de trabalho desse grupo, especialmente a má alocação e distribuição
de salários. “A gente precisa de uma
reforma que implante meritocracia,
que valorize os servidores que de fato
trabalham e entregam, mas que possa
demitir servidores que de forma contínua não desempenham, aparecem
no trabalho, cometem faltas graves”,
defende Ana Carla. “Dessa forma,
conseguimos reverter a própria insatisfação dos servidores aos quais hoje
faltam condições de trabalho e capacitação, enquanto a qualidade da entrega do serviço básico se deteriora,
prejudicando o cidadão.”
Fernando Abrucio ressalta que conciliar a prestação de serviço e a fragilidade fiscal dos estados será ainda mais
difícil nos próximos anos, lembrando
o potencial contingente de servidores
aptos a se aposentar. “Há dois anos fiz
um levantamento para o Todos pela
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Foto: Divulgação

Educação que indicava que metade
dos professores dos estados brasileiros poderia se aposentar até 2020. Em
2018, o número de aposentadorias já
foi maior que em 2017, confirmando a
tendência de que isso se acelere”, diz.
Outro exemplo dessa tendência é o Ceará. Do time dos fiscalmente responsáveis, o estado teve um controle severo
da expansão de servidores ativos nos
últimos anos com uma retração média anual de 1,9% no crescimento do
número de funcionários no período de
2014 a 2017, de acordo a levantamento do Ipea. Nos 12 meses encerrados
em agosto, entretanto, a evolução dos
gastos com ativos, de 7,43% demonstra uma mudança de tendência. Maia
Júnior, secretário de Planejamento e
Gestão do Ceará, afirma que nos últimos anos o estado observa uma corrida
por aposentadorias que tem ampliado
a demanda por reposição de quadros.
“Hoje temos 60 mil servidores ativos
e 82 mil pensionistas e inativos, e há
outros 12 mil servidores aguardando a
homologação de seus pedidos de aposentadoria”, conta.
Abrucio lembra que, nesse contexto, “governadores e o presidente
precisam sempre se conscientizar que,
além da necessidade de cortar gastos,
há uma população pobre que necessita dos serviços públicos”. Para ele, a
única forma de interromper esse ciclo
daninho dentro do funcionalismo é
mudando o regime jurídico único de
contratação dos servidores – paradoxalmente aprovado no governo Fernando Collor, notado pela defesa do
Estado mínimo. “Com essa mudança
voltaríamos ao sistema pré-Constituição de 1988, diferenciando a carreira
de Estado do serviço público, submetendo os trabalhadores deste último a
contratos no modelo da CLT”, descre-

ve. Essa alternativa consta da Emenda
Constitucional 19, de 1998, que Luiz
Carlos Bresser Pereira liderou quando
ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, dentro do último grande
impulso de reforma da administração
pública no país. A abertura para se estabelecer formas diferentes de admissão conforme a natureza do cargo, entretanto, gerou grita e chegou ao STF
acusada de inconstitucionalidade. Dez
anos após a promulgação da emenda,
o Supremo suspendeu sua redação.
“Talvez a melhor alternativa, para dar
segurança jurídica, seja com uma nova
emenda que crie o emprego público
diferente do regime jurídico único. O
importante é que precisamos retomar
essa bandeira, evitar o engessamento
em futuras contratações que serão
profundamente necessárias para os estados”, diz. “Temos que evitar o legado negativo do regime jurídico único,
que é insuportável não só do ponto de
vista financeiro quanto do gerenciamento dos recursos humanos.”
Abrucio ainda ressalta que, com
essa medida, o país se alinharia aos
avanços observados na experiência
internacional de gestão pública. Em
levantamento realizado para a Confederação Nacional das Indústrias
(CNI), Abrucio identificou três principais tendências: flexibilização, responsabilização e capacitação. No caso
da busca por maior flexibilização, o
pesquisador aponta que essa tem sido
observada em todas as etapas do processo, como a seleção. “Grandes concursos públicos não funcionam mais
nem na Suécia. Se em Sobral (CE) vemos avanços na educação, por exemplo, esse resultado também é reflexo
da decisão de escolher diretores das
escolas através de processos modernos
de recrutamento”, diz. Já a responsa-

Maia Jr., secretário de Planejamento
do Ceará: prudência fiscal para
amortizar a pressão de gastos com
novos pedidos de aposentadoria

bilização e a capacitação precisam estar casadas em um mesmo processo de
desenvolvimento profissional. “Isso,
infelizmente, ainda não acontece no
Brasil. Nossos mecanismos de avaliação, quando existem, são mal executados, e não acompanham a preocupação em capacitar esse servidor para
um serviço público mais eficiente.”
Nelson Marconi, professor da
FGV Eaesp, complementa que uma
reforma administrativa, para ser
bem-sucedida, precisa ter um bom
planejamento com ponto de partida. “Um órgão público que delegar
a execução de parte de seus serviços
a organizações sociais, por exemplo, demandará um profissional com
qualificações diferentes do que se ele
próprio operar todas as atividades”,
alerta. “Sem um plano de rota bem
traçado, qualquer decisão sobre a
alocação de seu capital humano pode
ser contraproducente.” Ou, como diz
o bom e velho ditado: não há vento
bom para barco sem rumo.
D e z e m b r o 2 018 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 41
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Tarefa de incluir
Qual a fórmula perseguida pelos estados para reduzir a
vulnerabilidade da população de baixa renda
Solange Monteiro e Claudio Conceição, de Fortaleza e do Rio de Janeiro
Um dos elementos mais daninhos
da volatilidade econômica é que,
no momento de baixa, carrega a
população mais suscetível de volta
à situação de pobreza e extrema pobreza. Entre 2014 e 2016, período
em que o país viveu uma das piores
recessões de sua história, o Banco
Mundial indicou que a parcela de
pobres – classificada como a que
vive com uma renda per capita familiar inferior a US$ 5,5 por dia –
cresceu quase três pontos percentuais. Outro levantamento, da LCA
Consultores com dados da Pnad
Contínua, mostrou que somente
em 2017, quando o PIB brasileiro
voltava tropegamente ao terreno
positivo, o número de pessoas em
situação de extrema pobreza ainda
se manteve na curva ascendente:
cresceu 11,2% em relação a 2016,
somando 18,43 milhões.
Esses números descem quadrados pela garganta de qualquer gestor público que viveu a década de
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ouro encerrada em 2014, em que
a pobreza no Brasil caiu 23 pontos
percentuais, de 41,7% para 17,9%
– ainda pelas contas do Banco
Mundial. Mas também tem incentivado muitos a perseverar na revisão crítica de programas sociais,
para checar sua efetividade e propor aprimoramentos.
“Nesse exercício, o objetivo não é
se apegar ao programa, mas ao resultado”, diz Andrezza Rosalém Vieira,
secretária do Trabalho, Assistência e
Desenvolvimento Social do Espírito
Santo. O ciclo econômico desse estado tem se caracterizado por amplificar o movimento do PIB brasileiro:
em 2014, a atividade capixaba expandiu 3,3%, contra 0,4% da marca
nacional; já em 2016, retraiu 5,3%,
contra 3,3% do PIB do país. Andrezza lembra que colaboraram para esse
resultado o ciclo
de commodities
e a paralisação

da planta da Samarco no estado, devido ao desastre ambiental em Mariana (MG) em novembro do ano
anterior. O tombo se refletiu na taxa
de desocupação, que fechou o último trimestre daquele ano em 8,5%,
e na pobreza, que saltou de 19,1%
em 2014 para 22,3% em 2016, somando 842 mil capixabas. “Diferentemente de outros estados como no
Nordeste, em que as transferências
têm mais peso na renda da população, no Espírito Santo a renda do
trabalho foi o grande motor de redução da pobreza”, lembra a secretária, justificando tal variação.
A mudança de ventos na economia chegou no momento em que o
governo consolidava a orientação
de sua política social para um foco
multidimensional – que integra a
oferta de políticas de apoio dispersas em diversas pastas como
saúde, educação e assistência social –, aliando-se à evolução das
práticas internacionais de com-
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bate à pobreza. Ao Bolsa Capixaba – que desde 2011 garante renda
complementar a famílias com filhos
de 0 a 6 anos, atendendo hoje a 25
mil famílias, com desembolso anual
de R$ 24,3 milhões –, somou-se em
2012 o Programa Incluir, que integrou projetos e ações tendo como
eixo o acompanhamento de famílias, especialmente aquelas em condição de extrema pobreza. E que,
em 2015, ganhou nova reestruturação, enfatizando a qualificação
profissional, inclusão produtiva e
melhorias na gestão das políticas.
“Sabemos que a receita é essa,
mas não conseguimos resultados
na velocidade que gostaríamos”,
lamenta Andrezza. Em seminário
promovido pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do
Ceará (Ipece) em novembro, que
reuniu em Fortaleza gestores de
políticas sociais do Brasil, Argentina, Chile e Colômbia, a secretária
elencou os entraves que, somados à
desaceleração econômica, comprometeram o ritmo desses avanços.
Entre eles, a falta de estrutura dos

Programas tendem a priorizar a família como eixo de desenvolvimento do
indivíduo, com destaque para a primeira infância, como no Ceará (foto)

municípios em executar as políticas propostas. “Identificamos que
em 66 municípios (do total de 78),
os recursos em caixa se acumulavam. Em alguns, dos R$ 7 milhões
transferidos, os repasses efetivos
não superavam os R$ 2 milhões”,
conta. Andrezza cita casos em que
as equipes complementares contratadas para fazer o acompanhamen-

to das famílias eram desviadas para
outras funções dentro das secretarias municipais, e outros em que
descontinuidades em programas
municipais articulados com a ação
proposta pelo estado comprometeram o atendimento às famílias.
“Também observamos a falta de
sistematização dos formulários de
acompanhamento”, acrescenta, o

Influência da atividade
Evolução do PIB e da pobreza no Espírito Santo
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Fonte: Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do ES.
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que impediu engrossar o banco de
dados do estado, fundamental para
ampliar sua capacidade de análise.
Este ano, o governo capixaba determinou não fazer novos repasses
até que os municípios organizassem sua infraestrutura para receber
os programas. “Aprendemos que,
se queremos uma intersetorialidade
de fato, temos que considerar que
alguns municípios precisarão de suporte, sob risco de comprometer os
resultados. E que sempre é preciso
melhorar a sistemática de avaliação
e monitoramento”, diz.

Alma do negócio
Leticia Reis, coordenadora do Programa Família Paranaense, conta
que nesse estado o desafio de com-

prometer os municípios com as metas pretendidas se deu a partir do
atrelamento dos repasses de verba
ao grau de aderência destes aos objetivos dos programas. “Mensuramos essa aderência a partir de dez
indicadores, como quantas reuniões
de comitê fizeram, e se atualizaram
o cadastro único ao menos uma vez
no ano. Só assim conseguimos verificar a consistência dessa atividade”, explica.
No Paraná – que entre 2009 e
2014 foi o estado das regiões Sul
e Sudeste que mais reduziu a pobreza extrema (57%), bem acima
da variação nacional (39,8%) – o
trabalho começa com a identificação das famílias em alta vulnerabilidade social. Para evitar discricionariedade na seleção, o governo

desenvolveu em 2012, com a ajuda
do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social
(Ipardes), um índice de vulnerabilidade a partir de dados do cadastro único, formado por quatro dimensões: condições habitacionais,
perfil e composição familiar, acesso a trabalho e renda e condições
de escolaridade.
Definido o grupo beneficiário, a
administração do Programa Família Paranaense começa pela unidade gestora estadual, composta por
12 secretarias e órgãos de governo,
que se comunica com 22 comitês
regionais, que por sua vez recolhem
as informações dos comitês locais,
onde estão os técnicos que atuam
com as famílias, conselhos tutelares, órgãos de saúde e educação,

Chile: olhar multidimensional
Quando conseguiu reduzir os índices de
pobreza e pobreza extrema a menos da
metade do registrado no início dos anos
2000, o Chile decidiu que era hora de
avançar para uma medição multidimensional, que revelasse as vulnerabilidades
escondidas ao se observar a pobreza
apenas do ponto de vista da evolução da
renda. Ao incluir em seus cálculos dados
relacionados à educação, saúde, trabalho
e seguridade, condições habitacionais e
outras determinantes sociais como segurança, foi como se o país tivesse retrocedido abruptamente: o percentual de pobres
saiu de invejáveis 8,6% para voltar aos dois
dígitos, chegando a 20,7% em 2017.
O passo atrás nas estatísticas, entretanto, foi o impulso para uma nova fase nas
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políticas sociais do país.“Estávamos felizes
com as conquistas registradas nas três
últimas décadas. Mas a pobreza observada pelo nível de renda – cuja redução se
explicou principalmente pela geração de
emprego e aumento salarial – é apenas
um fragmento entre as muitas carências
da população mais vulnerável”, diz Patricia
Díaz Domingues, subdiretora de Gestão
de Programas do Fundo de Solidariedade
e Investimento Social (Fosis).
Para fazê-lo, o governo optou por mudanças na estrutura institucional. Em abril,
criou uma subsecretaria da infância, subordinada ao Ministério de Desenvolvimento
Social. E, em julho, o Executivo apresentou
um projeto de lei para ampliar as atribuições dessa pasta para Ministério da Famí-

lia e Desenvolvimento Social, reforçando
a ideia de ter a família – sendo essa definida como um grupo de pessoas unidas
não necessariamente por seu parentesco
– como ponto de partida para se compreender a pobreza e sobre o qual atuar
visando à emancipação socioeconômica.
Outra frente foi a criação de um Mapa
da Vulnerabilidade, com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID). Essa iniciativa envolveu o trabalho
de mais de mil pessoas que fizeram o
levantamento de 16 grupos – como saúde, segurança, educação, justiça e obras
públicas – nos quais “encaixar” as famílias
conforme sua situação.“Dessa forma, poderemos desenhar linhas de ação mais
específicas para chegar a grupos espe-
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entre outros. “Cada família tem
um plano de ação individualizado
composto por seis eixos – saúde,
educação, trabalho e renda, assistência social, habitação e segurança
alimentar e nutricional –, de acordo à sua necessidade”, descreve Leticia. Esses planos já derivaram em
281 mil atividades, que atenderam
a 54 mil famílias em 156 municípios considerados prioritários. “O
acompanhamento familiar é a alma
do negócio, e só um trabalho estruturado, com protocolos, é que permitirá checar resultados e decidir
por sua graduação (desligamento)
do programa”, diz.
A expectativa de Leticia agora
se concentra na segunda fase de um
levantamento de campo de grande
porte, envolvendo o Ipardes, uma

cíficos”, diz Patrícia, dando o exemplo da
população carcerária. “Hoje temos cerca
de 100 mil pessoas no sistema penitenciário sem ajuda para reabilitação, e sem
acompanhamento do contexto de vida
de seus cônjuges e filhos”, diz.
Patrícia classifica o momento do país
como revolucionário. “Fomos capazes
de gerar alianças e o compromisso da
academia e do setor empresarial em
colaborar com esse trabalho.” Para ter
sucesso na nova empreitada, a coordenadora espera garantir a articulação
dos programas já existentes e os novos, e avançar no monitoramento e nas
formas de garantir a saída dos beneficiários que conseguiram melhorar sua
condição graças à ajuda do Estado.

Investimentos do programa Família Paranaense
(R$ 230 milhões)
56.5 mi
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fonte: Governo do Estado do Paraná.

consultoria terceirizada e mais de 5
mil famílias, que avaliarão em que
medida o Família Paranaense melhorou sua qualidade de vida. “A primeira fase foi realizada entre janeiro

e abril de 2017, e agora no início de
2019 buscaremos retomar o contato com o maior número de famílias
para fazer a comparação”, descreve,
ressaltando que o programa prevê

No Chile, novo cálculo revela pobreza que a análise
de renda não mostrava
(% da população)
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3,5

8,6
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Fonte: Governo do Chile.
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Colômbia: inclusão produtiva
Diferentemente do caso de Brasil e Argentina, a Colômbia não teve a macroeconomia jogando contra seus esforços de erradicação da pobreza. O país se caracteriza por um nível estável de crescimento – em 112 anos, só registrou três com
PIB negativo, na década de 30 e em 1999 –, e desde 1999, com a implantação do
regime de metas e da autonomia do Banco Central, tem sua inflação acomodada,
com raras exceções, abaixo dos dois dígitos.
Alejandra Corchuelo Marmolejo, ex-diretora de Desenvolvimento Social do
governo da Colômbia, conta que a estratégia do país – que ainda se encontra no
topo da desigualdade entre as economias latino-americanas – seguiu o manual
aplicado na região. O programa Unidos buscou desenvolver políticas com foco
geográfico e populacional, visando à extrema pobreza; bem como a formação
de capital humano, com cuidados que vão da primeira infância – faixa em que a
pobreza foi reduzida de 36,3% para 20,5% em seis anos – à formação de jovens.
Com bolsas que beneficiam 40 mil jovens, o país conseguiu ampliar em 53% o
acesso dos mais pobres à universidade entre 2010 e 2017.
“Agora, persistimos no foco de ampliar as oportunidades no mercado de trabalho, pois sem oferta qualificada os esforços realizados nos outros eixos serão
desperdiçados”, diz Alejandra. Nesse campo, ela destaca a importância de algumas medidas fora do campo da assistência, como a reforma tributária feita pelo
país em 2012, que reduziu o custo de contratação de empregados formais em
13,5 pontos percentuais – de 40% para 26,5%. Com isso, a participação do emprego formal no mercado de trabalho foi se ampliando até se equiparar à fatia dos
informais em 2016, e superá-la a partir de 2017.
Alejandra afirma que desde 2014 o percentual de colombianos dentro da
classe média superou os pobres, e o objetivo é de que esta continue ganhando
terreno da camada vulnerável, que ainda é maioria.“Entre 2010 e 2017, reduzimos
a pobreza multidimensional em 44%, e precisamos persistir nesses ganhos. ”

Evolução de classes na Colômbia, 2002-2017
39,9

40,3
34,4

30,9

23,2
26,9

2,3

2,1
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2010
Pobre

2011

2012

2013

Vulnerável

Fonte: Governo da Colômbia.
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2014
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dois anos de acompanhamento, coincidindo com o intervalo da pesquisa.
“Sabemos que temos muito ainda a
caminhar, mas acho que vamos pelo
caminho certo”, diz.

Desaﬁo cearense
Paraná e Espírito Santo são alguns
dos exemplos nos quais o Ceará tem
se inspirado para montar seu plano
de ataque contra a pobreza. “Comparativamente a esses estados, nossa
pobreza é muito mais alta, por isso
temos que acelerar o passo para
combatê-la”, diz João Mário Santos
de França, diretor de Estudos Sociais
do Ipece. Este ano, o Instituto inaugurou um novo braço, o Centro de
Análise de Dados e Avaliação de Políticas Públicas (Capp), encarregado
de propor ao governo um redesenho
para as políticas de combate à pobreza, com base em três eixos. O primeiro é o de pobreza rural e agricultura
familiar, que no estado já possui um
histórico de programas de apoio que
remonta à década de 1980, com uma
secretaria própria para atender às demandas. O segundo e o terceiro são
a primeira infância e a juventude,
que devem complementar o trabalho bem-sucedido do estado com as
crianças na fase do ensino básico, fechando o ciclo integral de formação
do indivíduo, focando uma maior inclusão produtiva. “Se observarmos o
sistema de proteção social do Brasil,
veremos uma alta concentração no
trabalho e na previdência, deixando esse grupo menos assistido”, diz
França, ressaltando que hoje o estado
apresenta índices preocupantes em
ambas as faixas de idade.
No caso da primeira infância, é
nesse intervalo, do 0 aos 5 anos, que
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o Ceará concentra um dos maiores
níveis de pobreza extrema, chegando
a 11,9% em 2017 – ou a 86,67 mil
crianças –, colocando o estado em
nono lugar entre os piores índices nacionais. “Carências nos anos iniciais
podem acarretar consequências para
o resto da vida, e precisam ser mitigadas”, diz Jimmy Oliveira, analista de
políticas públicas do Ipece, lembrando
que as boas condições de desenvolvimento de um bebê envolvem desde
moradia e saneamento básico adequados à nutrição e educação.
Nesse eixo de trabalho, o Ipece
deve coordenar as ações de forma a
garantir o acesso a vários programas
já existentes, como o de redução da
mortalidade infantil e o Mais Infância Ceará, de 2015, que congrega
ações que vão de serviços a formações para fortalecimento de vínculos
familiares e incentivo aos pais para
o desenvolvimento de seus filhos
à infraestrutura adequada, com a
construção ou qualificação e centros

de educação infantil. Na Síntese de
Indicadores Sociais (SIS) divulgada
pelo IBGE em dezembro, o Ceará
despontava como estado com maior
proporção de crianças de 0 a 5 anos
frequentando escolas ou creches, com
97,8% do total, contra 52,9% na média brasileira. Além disso, em janeiro,
o governo pretende reativar o Cartão
Mais Infância Ceará, de transferência
de renda complementar ao Bolsa Família, voltado a famílias com crianças de 0 a 6 anos. O programa havia
sido lançado no final de 2017, mas
foi suspenso pelo governador Camilo
Santana (PT) por recomendação da
Procuradoria Eleitoral, que apontou
a execução do programa durante o
ano eleitoral como conduta vedada,
mesmo estando previsto na lei orçamentária de 2017.
“O programa previa um benefício
de R$ 85 por mês, que poderá sofrer
reajuste, para R$ 89, acompanhando o reajuste do benefício básico do
Bolsa Família”, descreve França. O

programa deverá atender a 55 mil
famílias por um período de 24 meses, podendo ser prorrogado por
mais 12. “Os beneficiários do cartão
deverão ter atendimento preferencial
aos programas de estado, bem como
condicionalidades para sua manutenção no programa”, diz Oliveira.
O analista conta que a tarefa do Ipece agora é aprimorar os sistemas de
avaliação e indicadores que determinarão a permanência ou desligamento de uma família do programa.

Romper o ciclo
Outro eixo de ação prioritária do
governo cearense é reverter o aumento do grupo de jovens conhecido como nem-nem, ou seja, que
não trabalham nem estudam. Essa
é uma preocupação comum aos
países latino-americanos. Informe
divulgado pela OCDE no início de
dezembro aponta que esse grupo
soma 21 milhões de jovens na Amé-

Percentual de pessoas em situação de extrema pobreza
(renda domiciliar per capita até R$ 85) por faixa etária – Ceará – 2017
14
Evidência: 11,9% das crianças cearenses de 0 a 5 anos viviam em situação de extrema pobreza, o que
correspondia a 86.677 crianças.
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Fonte: Ipece.
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Argentina: foco nos jovens
Uma das fotografias mais tristes da América Latina é a que enquadra a quantidade de jovens em idade ativa, no melhor momento demográfico da região,
que nem trabalham, nem estudam. Levantamento do BID lançado este mês, feito
com nove países da região entre jovens de 15 a 24 anos, aponta que 21% se enquadravam no time dos nem-nem..
Na Argentina, estima-se que esse grupo representa 22% da população entre
18 e 25 anos – cerca de 1 milhão de jovens. Uma realidade que alimenta o círculo
vicioso da pobreza, que nos últimos 40 anos persiste na casa dos 30% no país. “E
cuja melhora não aparece no radar, já que estamos mergulhados em uma nova
crise, com a perspectiva de fechar o ano com uma inflação próxima dos 50%”, diz
Cecilia Battisutti, secretária de Desenvolvimento Social de Santa Fé.
Na cidade de Santa Fé, de 420 mil habitantes, os jovens somam 59 mil, dos quais
18 mil são de baixa renda, dos quais 61% não completaram o ensino médio e apenas
29% tinham uma ocupação. Nos últimos cinco anos o governo passou a levantar
dados e realizar entrevistas (focus groups) para conhecer qualitativamente esses jovens, identificando as principais falências que impediam seu desenvolvimento. “São
pessoas que demandavam um canal de diálogo, com experiências de abandono e
violência, muitos dos quais são pais que não conseguiram montar uma estrutura familiar”,descreve Cecilia. Outra conclusão apontada nas entrevistas é que a maioria não
conhecia ou não acedia a programas sociais devido à distância de suas casas, problemas na comunicação dessas políticas, e excesso de burocratização para se inscrever.
Tais informações foram a ponta de lança para uma reforma, que começou
com a construção de prédios modernos em que esses jovens passaram a receber acompanhamento de orientadores especializados, com facilidade de
acesso aos serviços e abordagem
interdisciplinar. “Nosso objetivo era
Escolaridade em Santa Fé
reduzir os níveis de violência registrados entre esse grupo e melhorar
as condições de empregabilidade,
Ensino
com uma abordagem que incentimédio
38%
Universitário
completo
vasse o papel ativo de cada um em
sua trajetória”, descreve Cecilia. De
1%
2016 até agora, o programa conseguiu atender 5 mil jovens, dos quais
4,43 mil receberam treinamento
Menos que
profissional, 248 registraram ganhos
o ensino
61%
médio
em anos de estudo, e 160 conseguicompleto
ram um emprego formal. “Buscamos
trabalhar como facilitadores entre
eles e o mercado de trabalho, como
também incentivar o empreendeCidade de Santa Fé
Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Social de Santa Fé.
dorismo”, conta Cecilia.
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rica Latina e Caribe, cerca de 21%
da faixa entre 15 e 24 anos. E que,
diferentemente da ideia de estagnação, muitos buscam trabalho ou
realizam atividades aquém de seu
potencial, como atividades do lar
ou em negócios familiares.
No Ceará, o grupo nem-nem varia conforme a faixa etária. A mais
preocupante é entre os 20 e 29 anos,
em que a participação dos jovens
que não trabalham nem estudam
não fica abaixo de 30%. “É algo
grave, pois esse quadro pode contribuir para a manutenção da pobreza
e da desigualdade de renda. Como
não se capacita, o estoque de capital
humano desse grupo é muito baixo e não vai gerar riqueza quando
chegar à idade adulta”, diz Victor
Hugo de Oliveira, analista de Políticas Públicas do Ipece. “Ao formar
uma família, a tendência é de que
um jovem nem-nem perpetue esse
comportamento”, diz, destacando
ainda a relação, ainda que não definitiva, desse grupo com o aumento
da criminalidade e da violência.
Entre os nem-nem cearenses, 50%
completaram o ensino médio. E
60% são mulheres – em geral, mães
em idade escolar. “Para esse grupo
são necessárias políticas preventivas,
bem como a atenção necessária para
que esta não abandone os estudos
devido à maternidade”, conta Hugo
de Oliveira.
Outra linha de ação prevista pelo
governo cearense é a de influenciar positivamente na alocação de
tempo desse jovem. “É algo mais
complicado, pois sua decisão de
abandono da escola pode ser fruto
tanto da influência da família, que
pode não dar tanto valor ao tempo
investido em educação, quanto de
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Condição do jovem na escola e no mercado de trabalho
por idade no Ceará, 2017
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Atividade de estudantes do ensino médio na Assembleia Legislativa do Ceará:
influenciar na alocação do tempo dos jovens

seu grupo social, da violência que
impede o acesso à escola, do desestímulo devido à repetência, e até da
baixa perspectiva quanto às oportunidades de trabalho”, enumera.
Para reter os alunos na escola, o
governo está ampliando a oferta
de ensino médio profissionalizante
e em tempo integral. Ainda no aspecto educacional, conta com um
programa de bolsa para universitários de baixa renda custearem os
primeiros meses de estudo – de um
salário mínimo por seis meses, ou
meio por um ano.
Já na ponta do mercado de trabalho, a principal ação promovida
pelo governo é o programa Primeiro
Passo, que incentiva o engajamento no mercado de trabalho através
de estágios. Nesse campo, Hugo de
Oliveira reconhece dificuldade em
fazer o setor privado cumprir com
a oferta de vagas prevista na Lei do
Aprendiz Legal, que prevê que toda
empresa com ao menos sete empregados contrate jovens de 14 a 24
anos como aprendizes, por até dois
anos. “Mas temos buscado forma
de ampliar essa aproximação”, diz.
Outro fator que Hugo de Oliveira
destaca como importante para a
eficiência dos trabalhos no eixo da
juventude é o desenvolvimento de
um sistema de avaliação de impacto das políticas, bem como de um
modelo de governança nos moldes
do Comitê Consultivo Intersetorial
das Políticas de Desenvolvimento
Infantil, criado em 2013 por sugestão do Banco Mundial para a
articulação de políticas voltadas à
primeira infância, que reúne mais
de dez órgãos de governo e promove parcerias com outras instâncias
da sociedade civil. 
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Mobilidade em transição:
desafios para políticas energéticas
Joisa Dutra
Diretora do Centro de Estudos em Regulação e
Infraestrutura (FGV CERI) e doutora pela FGV EPGE

Diogo Lisbona e Gregório Luz
Pesquisadores do FGV CERI

A Agência Internacional de Energia
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30% da geração de eletricidade, 12%

Pesquisa Energética (EPE) já projeta

de aquecimento e 4% da demanda de

participação de 21% da bioenergia

combustíveis para transporte.

para 2027, expandindo as renová-

O Brasil ostenta a matriz ener-

veis para 48% da matriz.

gética mais limpa entre os países

A maior participação dos bio-

com maior consumo. Nas proje-

combustíveis na matriz energética

ções da Agência, a participação de

brasileira se insere no contexto de

renováveis no país alcançaria 45%

transição energética, constituindo

em 2023. Esse número considera a

esforço do país para redução de

proeminência da hidroeletricidade e

emissões de gases de efeito estufa,

do consumo de bioenergia nos trans-

frente à elevada contribuição dos

portes e na indústria.

transportes (42%) para as emissões

Responsável por metade da ener-

(454 MtCO2eq em 2015). O ponto

gia renovável consumida globalmen-

de partida do Brasil na busca por

te em 2017, a bioenergia (excluindo

redução de emissão de carbono é,

usos tradicionais para aquecimento

para muitos países, ponto de che-

e cocção) deve responder por 30%

gada, face à significativa partici-

do aumento das fontes renováveis,

pação de renováveis já alcançada.

seguida por eólica e solar. Enquan-

Esta característica torna a tran-
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sição brasileira peculiar e sugere
reflexões sobre as possíveis trajetórias a serem percorridas.
Um dos instrumentos do país para
cumprir os compromissos firmados
no Acordo de Paris (COP21), o pro2

grama RenovaBio prevê metas anuais
compulsórias de redução de emissões
para as comercializadoras de combustíveis, com adoção de sistema de
créditos de descarbonização (CBio).
A importância da bioenergia no país
se apoia em políticas públicas voltadas para fomento da demanda, como

limitado avanço tecnológico da épo-

A AIE prevê aumento

ca. Pesquisas do UK Department for

de 30% da produção

ção com autonomia e infraestrutura de

brasileira de etanol, para

para a disseminação desses veículos. A

36,5 bilhões de litros

Transport3 reportam que a preocupacarregamento são as maiores barreiras
conquista desses atributos está na gênese do renascimento dos VEs.
A eletrificação de outros usos, a

em 2023, liderando

exemplo da mobilidade, é um dos pi-

o incremento da

economia de baixo carbono. Os efeitos

produção mundial

lares da transição energética para uma
dessa escolha ultrapassam esse objetivo. Os veículos elétricos representam

frota de carros flex-fuel (mais de 70%

a “plataformização” (novos modelos

da frota) e determinação de adição de

de negócio) de três segmentos mate-

etanol à gasolina (27%) e de biodiesel

rializados em um único ativo: 1. meio

ao diesel (10%). Nesta direção, o pro-

Ainda que a aposta brasileira nos

físico para transportar passageiros e

grama RenovaBio, a ser implementa-

biocombustíveis se revele contribui-

cargas; 2. um recurso energético distri-

do em 2020, pode dar novo fôlego ao

ção para atender aos compromissos

buído com autonomia estendida capaz

setor. A intenção é reverter um longo

com acordos climáticos, é recomen-

de prover serviços à rede de eletricida-

período de retração do setor, reflexo

dável pensar em políticas estruturan-

de, ajudando a absorver uma crescente

da política de controle de preços de

tes para a cadeia de valor do trans-

participação de energias renováveis; e

derivados no país, cuja distorção de

porte a médio e longo prazo, quando

3. conexão às redes inteligentes permi-

preços relativos não beneficiou uma

o horizonte aponta para eletrificação

tindo prover novos serviços. Os VEs

maior penetração do álcool.

da mobilidade.

expandiram o conceito de armazena-

A aposta nos biocombustíveis

mento distribuído apoiados na digi-

para redução das emissões represen-

talização embarcada que promove o

ta uma nova contribuição da indús-

Oportunidades e desafios

acesso e provimento de serviços a ní-

tria de etanol. O Pró-Álcool, inicial-

Na virada do século XIX para o XX,

veis não previstos. Essa transformação

mente concebido como instrumento

havia nos Estados Unidos mais veícu-

torna a legislação e regulação multisse-

orientado à substituição de importa-

los elétricos (VEs) do que com moto-

toriais obsoletas, demandando adap-

ções de petróleo em meados de 1970,

res a combustão. Embora considera-

tação em um contexto integrado.

promoveu ganhos de competitivida-

dos mais seguros, limpos e silenciosos,

A mobilidade elétrica atinge uma

de nos últimos 40 anos, gerando va-

a prevalência da combustão interna se

dimensão que requer avaliação mul-

lor para o agronegócio. A disponibi-

deu pela maior autonomia e flexibili-

tidisciplinar e articulada. Envolve ca-

lidade interna de recursos (terra, por

dade dos combustíveis fósseis. Na ver-

deias de produção de bens e serviços,

exemplo) combinada com inovações

dade, a indústria do petróleo introdu-

que demandam alinhamento de polí-

tecnológicas, e em condições compe-

ziu há cerca de cem anos o conceito de

ticas e regulações setoriais, inclusive

titivas para padrões internacionais

armazenamento distribuído de ener-

de planejamento urbano moderno,

contribuem ainda para o objetivo de

gia, proporcionado longa autonomia

que ainda não incorpora Recursos

segurança do suprimento. Esse é o

ao transporte, o que não era viável

Energéticos Distribuídos (RDE). Por

caso no Brasil e nos Estados Unidos.

à indústria de eletricidade devido ao

exemplo, do ponto de vista da enerD e z e m b r o 2 018 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 5 3

CONJUNTURA INFRAESTRUTURA

Razões para não se adquirir um veículo elétrico
Disponibilidade de carregadores

45%

Autonomia do veículo

39%

Custo

28%

Falta de informação

13%

Tecnologia não comprovada

11%

Desempenho, praticidade e estética

10%

Opções limitadas

9%

Não sabe

6%

Segurança

5%

Revenda/valor residual

4%

Nenhuma

3%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Fonte: UK Department for Transport (2016), N= 649 motoristas.

gia, a capacidade de armazenamento

sim, maximizar os benefícios para os

público, delivery e mobilidade com-

de eletricidade contribui para a melho-

setores de energia, transporte, servi-

partilhada, a eletrificação da mobili-

ra da gestão da demanda e suprimento

ços e para o consumidor (cliente) e a

dade pode se tornar economicamen-

de eletricidade auxiliando a integração

sociedade como um todo.

te viável mais cedo.4 Os veículos de

de recursos renováveis intermitentes,

Do ponto de vista de eficiência

alta utilização, diferentemente dos

gerenciamento da rede de distribuição

energética, os VEs são naturalmente

particulares que permanecem 95%

etc. Nesse contexto, a redução de cus-

mais eficientes que os de combustão

do tempo parados, podem chegar

tos, introdução de mobilidade urbana

interna. Significa dizer que a energia

a ficar 16 horas em operação. Des-

de forma mais ampla, acesso a serviços

elétrica que vai ser usada para mo-

sa forma, eletrificando uma parcela

através da conexão a redes inteligen-

vimentar essa frota não tende a au-

menor de veículos (alta utilização),

tes, o desenvolvimento de uma infraes-

mentar o volume de emissões. Essa

é possível atingir reduções significa-

trutura de carregamento, aumento da

característica é potencializada pela

tivas de emissões, ao mesmo tempo

autonomia potencializam a geração de

natureza renovável da matriz elétri-

em que se utiliza a infraestrutura viá

valor na transição energética.

ca brasileira (74%), no caso de não

ria de modo mais racional ao prio-

haver uma carbonização da produ-

rizar veículos de maior capacidade

ção de eletricidade. Esse não é o caso

e/ou taxa de ocupação. Apesar do

Articular políticas

dos países em que a maior parte da

investimento ou custo de aquisição

Dadas as oportunidades que os veí-

produção de eletricidade se dá a par-

ser maior no caso de VEs, principal-

culos elétricos e os biocombustíveis

tir de combustíveis fósseis.

mente em face dos elevados preços

trazem consigo, cabe avaliar como

No caso de veículos de alta uti-

de bateria, seus custos de manuten-

estas podem se complementar e, as-

lização, como frotas de transporte

ção e operação (66%5) são significa-
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tivamente inferiores, o que aumenta
a eficiência financeira.
Os motores a combustão interna
nos veículos particulares provavelmente continuarão representando
uma parcela significativa da frota
de veículos por algum tempo. Isso
devido à menor eficiência financeira
deste segmento e à insuficiência de
carregadores em todo o território.
Poder-se-ia dizer que o futuro próximo será híbrido e 100% elétrico
– a coexistência de combustíveis fósseis, biocombustíveis e eletricidade

transportes, fazendo uso de vanta-

Os motores a combustão

gens competitivas.
A transição energética explicita e

interna nos veículos

aprofunda a relação entre energia,

particulares provavelmente

bano. Referidas indústrias podem

continuarão representando

desenvolvimento do país no espaço

uma parcela significativa

sódios como a greve dos caminho-

da frota de veículos por
algum tempo

transportes e desenvolvimento urser ou gargalos ou vetores para o
urbano. Para deixar no passado epineiros e navegar rumo às projeções
da AIE é necessário criar ambiente
de investimentos adequado. Neste
contexto, soluções ou apostas únicas

num contexto de redução gradual de

perdem espaço para políticas hori-

emissões, e não uma revolução. Essa

zontais e construção de ambientes

abordagem parece ser válida para o

competitivos capazes de gerar sina-

transporte rodoviário de cargas.

que consideram as interdependências

lização adequada a todos os agentes

Resta claro o desafio de articular

entre indústrias e segmentos. A rea-

e recursos, existentes ou potenciais.

políticas de energia, transporte, desen-

ção da população francesa à elevação

Esse exercício é complexo e requer

volvimento urbano e industrial (fabri-

do preço do diesel e da gasolina, pelo

novos arcabouços e instrumentos

cantes de veículos leves). Cabe avaliar

aumento do preço internacional e in-

que deem conta dessas interdepen-

de modo pragmático e articulado as

cidência de imposto de carbono, foi

dências de modo efetivo. Mas é fun-

opções disponíveis em sua capacidade

estopim semelhante à paralisação dos

damental para promover ganhos de

de contribuir para o alcance desses ob-

caminhoneiros no Brasil. A concessão

competitividade e bem-estar dentro

jetivos. A priorização de modalidades

de subsídio ao diesel e o tabelamento

de um delicado equilíbrio entre con-

mais eficientes em termos energéticos,

dos fretes desde junho no Brasil já

sumidores e a sociedade.

que permitam transportar mais pes-

contabilizam cerca de R$ 13 bilhões

soas/carga gastando menos energia e

ao Tesouro.

poluindo menos, aponta também para

A transição para a eletrificação

soluções de modalidades compartilha-

dos transportes não é um processo

das e coletivas. Essas opções conside-

imediato; ao contrário, demanda

ram o elevado nível de urbanização no

tempo de adaptação e construção

país, com espaço viário urbano limita-

das infraestruturas. No caminho

do, escasso e mal utilizado.

da completa eletrificação da mobilidade, pode haver uma parada,

1
International Energy Agency, Renewables
2018 – Analysis and Forecast to 2023

O Brasil se comprometeu a reduzir, até 2025,
37% das emissões de gases de efeito estufa
registradas em 2005. Adicionalmente, prevê
expandir a participação da bioenergia para
18% da matriz energética até 2030.

2

Conclusões

veículos híbridos. A curto e médio

3
World Economic Forum (2018). Electric
Vehicles for Smarter Cities: The future of Energy
and Mobility. World Economic Forum Reports.

A greve dos caminhoneiros no Brasil

prazo, a utilização de veículos hí-

4

e a manifestação dos coletes amarelos

bridos alimentados por biocom-

(gilets jaunes) na França ilustram a

bustíveis é um diferencial competi-

complexidade do contexto atual para

tivo, permitindo ao país percorrer

formulação de políticas articuladas e

uma transição energética limpa nos

ainda que parcial, na estação dos

Bloomberg New Energy Finance (2018) –
Electric Buses in Cities: Driving Towards Cleaner
Air and Lower CO2.
Lima e Portugal (2018) – Perspectivas para
o desenvolvimento da eletrificação dos
transportes.
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Agenda múltipla
Setor energético aguarda definições
que influenciarão os rumos de sua expansão
Solange Monteiro, do Rio de Janeiro
A virada para 2019 será de grande expectativa para o setor energético, que acompanhará
a troca de mando nacional no Executivo e Legislativo com uma série de decisões pendentes, e nada triviais. Do rumo dos planos de
desinvestimentos da Petrobras e o futuro da
participação do gás na matriz à sequência de
regulações para conectar o Brasil à locomotiva da geração distribuída, responsável por dar
um novo horizonte à produção elétrica mundial, são muitas as escolhas que influenciarão
os investimentos de expansão do setor, bem
como o nível e a competitividade da oferta futura de energia, fundamental para alimentar o
crescimento econômico do país.
No início de novembro, seminário realizado pela FGV Energia e a Câmara Americana
de Comércio (Amcham), no Rio de Janeiro,
aqueceu o debate sobre alguns itens dessa
agenda. Entre eles, como ficará a política de preços do diesel quando a atual
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subvenção acabar, no final de dezembro. Esse
tema foi abordado na Conjuntura Econômica
de novembro, na Carta do IBRE, que analisou
os impactos fiscais do subsídio oferecido pelo
governo federal para dar fim à greve dos caminhoneiros deflagrada em maio e apontou alternativa de modelo de suavização de preços do
combustível que poderia substituir essa política, amenizando os excessos de volatilidade. No
evento, por sua vez, o foco da discussão concentrou-se nas implicações que a manutenção dessa
subvenção teria para o futuro do investimento
no setor de refino e abastecimento. Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), apontou que a decisão de subsidiar
o diesel interrompeu uma dinâmica positiva
inaugurada em 2016 com a liberação do pre-

CONJUNTURA INFRAESTRUTURA

ço dos combustíveis, e que já havia
se refletido no downstream, com o
aumento de participação de mercado
de distribuidoras regionais e de postos bandeira branca, graças à maior
competição entre o produto nacional
e o insumo importado. “Com a liberdade de preços, a concorrência estava
vindo para o mercado brasileiro. Mas
o governo cedeu de forma equivocada
e trouxe três fantasmas de volta, que
achávamos que não veríamos mais:
tabelamento, congelamento e ressarcimento”, diz.
Pires lembra que o momento prégreve também foi positivo para os
ativos de refino incluídos no plano
de desinvestimento da Petrobras,
detentora de quase a totalidade do
refino nacional. Desde 2016 – com
a adoção da paridade internacional
de preços com reajustes mensais, que
um ano depois passaram a ser diários
– essas operações viviam uma curva
de valorização, interrompida com o
anúncio de subvenção para os caminhoneiros. O projeto de venda de
60% de participação da estatal em
ativos de refino e logística – divididos em dois clusters, Nordeste e Sul
– foi paralisado em julho, depois de
decisão cautelar do ministro do STF
Ricardo Lewandowski apontando a
necessidade de que essa venda passasse por decisão legislativa. Mas o
setor está otimista de que essa agenda seja retomada a partir de 2019.
Em suas primeiras declarações como
futuro presidente da Petrobras nomeado por Jair Bolsonaro, o diretor
do Centro de Estudos em Crescimento e Desenvolvimento Econômico da
FGV, Roberto Castello Branco, sinalizou a preocupação em concentrar
o foco da companhia na exploração
do pré-sal, indicando que as demais

áreas da empresa seriam avaliadas,
podendo ser vendidas.
“O primeiro desafio do novo
governo, entretanto, será fazer
com que o mercado volte a acreditar que o Brasil terá preços em
paridade com o dos combustíveis
importados e que vão refletir a variação cambial. Se não conseguir
convencê-lo disso, será difícil atrair
novos investimentos, inclusive vender refinarias”, alerta Pires. Guilherme França, gerente executivo
de Marketing e Comercialização da
Petrobras, reforça o coro. “A pre-

cificação dos combustíveis é crítica
porque a baixa geração de recurso
no setor de refino leva à falta de
investimento, obsolescência, ou à
necessidade de financiamento externo. Ou seja, o downstream passa
a consumir renda ao invés de gerála”, diz. “Praticando preços livres,
mantém-se a saúde financeira do setor, viabilizam-se projetos, geração
de emprego e tecnologia, promovendo competitividade da indústria
nacional e local”, completa.
Leonardo Gadotti, presidente da
Plural, associação nacional de dis-

Dependência externa de derivados de petróleo
Déficit de gasolina (bilhões de litros)
2015

2016

-2,5

-2,9

2017

2026

2030

-4,5

-11,5

-23,6

Déficit de óleo diesel (bilhões de litros)
2015

-6,9

2016

2017

2026

2030

-7,9
-13,0

-11,8

-24,6
Fonte: Dados de ANP; 2026 e 2030 = projeções.
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tribuidoras de combustíveis (ex-Sindicom), ressalta que apenas a venda
dos ativos da Petrobras não será suficiente para garantir competição no
mercado de refino, “pois cada cluster atende a uma região diferente”.
Para que isso aconteça, é preciso investimento novo, bem como condições adequadas para a importação,
diz Luis Carvalho, diretor executivo
do UBS, “pois sequer temos tempo
hábil para construir refinarias que
atendam à demanda doméstica”. As
projeções da Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) são de que em 2030 o
déficit de gasolina no país represente 20% da demanda (23,6 bilhões
de litros), contra 4,5% em 2017;
já o do diesel saltará de 11% para
20% no mesmo período, somando
24,6 bilhões de litros. Felipe Kury,
diretor da ANP, reconhece o papel
da importação para atender ao consumo interno desde que, ressalta, se

prevemos investimentos potenciais
em torno de US$ 672 bilhões, sendo
US$ 58 bilhões em refino. São montantes muito acima da capacidade
de uma só empresa, por isso é preciso atrair muitas, como está acontecendo no pré-sal”, afirma Kury.
Para que isso aconteça, diz o executivo, governo e indústria terão que
garantir diversidade, uma regulação
que aprimore o modelo de distribuição e comercialização; a redução,
simplificação e uniformização dos
tributos – esforço que inclui medidas
contra fraude e sonegação – além de
estabilidade e transparência na política de preços. “Também precisamos
que o setor esteja bem coordenado
com a atividade de exploração. Esperamos dobrar a produção de petróleo na próxima década, para mais
de 5 milhões de barris/dia, e isso exigirá uma série de modificações tanto
no parque de refino quanto no mercado do gás”, diz.

O governo cedeu de
forma equivocada e
trouxe três fantasmas
de volta: tabelamento,
congelamento e
ressarcimento
Adriano Pires – CBIE

mantenha em um nível que não prejudique investimentos internos. “As
importações podem ficar entre 20%
e 25%. E a manutenção da paridade
de preços ajudaria a organizar esse
mercado e materializar projetos”,
diz. “Para os próximos dez anos,

Evolução da importação de diesel

2005

2006

2007

2009

2010

2011

2012

*Até setembro. Fonte: Secretaria de Comércio Exterior (Secex) - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
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8.160.950

12.955.230
7.918.324

6.940.100

11.275.109

10.283.044

9.332.789

7.970.204

5.829.309
2008

3.515.042

2004

5.099.406

9.006.996
2003

3.545.075

3.818.362

6.369.902
2002

2.371.306

2001

2.694.702

2000

6.585.300

5.800.873

(em m3)

2013

2014

2015

2016

2017

2018*
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Gás: regulação pendente
Para a indústria de gás natural, hoje
o principal impasse na consolidação de um mercado de fato está no
Congresso, onde a reforma do marco regulatório, batizada de Gás para
Crescer, tramita há um ano. Especialistas reunidos no seminário da
FGV Energia/Amcham ressaltaram a
importância de se dar condições adequadas para ampliar a competição
na oferta e organizar o setor frente
às futuras mudanças: de um lado, na
matriz elétrica brasileira, onde cresce
a participação de fontes renováveis
intermitentes; e, de outro, o aumento da produção de petróleo, possibilitando maior disponibilidade de gás
associado – além do potencial ainda
a ser explorado do gás em terra.
As projeções da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) são de que
a produção eólica saltará de 7% do
total da capacidade instalada na matriz elétrica brasileira em 2017 para

12% em 2027; já a solar sairá de uma
participação ínfima para 4%. “Para
suprir as intermitências dessas fontes,
e levando em conta que as novas hidrelétricas não possuem capacidade
de regularização, a participação das
térmicas a gás é chave para a garantia
de abastecimento”, diz José Mauro
Ferreira, diretor da Empresa de Pesquisa Energética (EPE).
Francisco José Arteiro, diretor
do Operador Nacional do Sistema
(ONS), reforça que planejar o setor
não se limita a buscar o melhor preço, e que nessa transição para uma
matriz energética mais limpa também
é preciso assegurar o abastecimento.
“Caso contrário, o custo efetivo de
operação pode ficar maior do que
o estipulado nos leilões, como já vimos acontecer no Nordeste, em que
a energia de uma eólica não custou o
que foi dado no leilão, mas a somatória desse preço com o da margem de
reserva de potência mais o despacho

2018 – Subvenção ao diesel negociada pelo governo

jun/18

jul/18

ago/18

473.050

737.135

mai/18

714.466

abr/18

670.083

mar/18

736.526

fev/18

1.158.434
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de geração térmica.” Arteiro reforça
que esses arranjos são fundamentais
também para se conter o crescimento do custo da geração térmica, que
hoje “varia de R$ 250 o MW/h a até
R$ 1,4 mil”, diz – nesse último caso,
boa parte alimentada por diesel, mais
poluente que o gás. “Estamos propondo inclusive um leilão diferenciado, para a Região Nordeste, para que
possamos pegar 2,5 MW de contratos que vencem em 2022-26 e alinhar
essa curva de preço para uma média
em torno dos R$ 300 o MW/h.”
A estimativa da EPE é que a parte
do gás nessa matriz suba de 8% para
11% em uma década, “com a possibilidade de abocanhar uma fatia adicional dos 6% previstos de acréscimo
de geração alternativa para a ponta”,
completa Ferreira. A questão pendente, entretanto, é como essa expansão
se dará. A EPE discute a realização
de leilões regionais, além de leilões de
térmicas para operar na base, “mas
ainda não há nada concluído”, afirma
Ferreira. Celso Silva, da Golar Power,
ressalta que tais definições são fundamentais para os investidores, que
reconhecem o potencial do mercado
brasileiro, mas ainda não identificam
um horizonte claro. “Desde 2005 o
país somou 24 projetos de térmicas
a gás natural vencedores de leilão,
com 13 GW contratados, e em outubro abriu-se consulta pública para
outros 13 GW. Quais oportunidades
surgirão daí? Como o investidor poderá se posicionar?”, questiona Silva,
que estende o exemplo para o mercado brasileiro de importação de GNL.
Hoje o país conta com três terminais
e outros dois em construção. “Além
desses, hoje existem mais 15 terminais
de importação de GNL em estudo no
Brasil, 85% dos quais dependem de
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uma termelétrica de grande porte para
se ancorar. É muito projeto. Para se ter
uma ideia, dos 30 terminais que atualmente existem no mundo, somente
três países concentram mais de um:
Argentina, Egito e Indonésia”, compara, questionando a sustentabilidade
dessas iniciativas, em um contexto que
ainda soma a projeção de aumento da
produção doméstica. “Muitos desenvolvedores nos procuram para entender como isso se dará. Temos que
planejar, senão recursos serão gastos
em projetos sem racionalidade econômica”, afirma.
A essa falta de clareza entraves
regulatórios e burocráticos, fiéis
mantenedores da alcunha custo Brasil, que encarecem ainda mais os
investimentos. “Difícil não é a implantação de uma térmica em si, em
que pese tudo o que envolve, mas
problemas com legislação, desembaraço aduaneiro, licenciamento”, diz
Carlos Baldi, diretor de Implanta-

instalar um projeto no Egito de 14,5
GW em 27 meses. Isso no Brasil é
praticamente impossível”, lamenta.
No caso da Golar, a alternativa para
escapar do maior número possível
de entraves foi optar por um projeto
integrado de GNL e geração termelétrica (UTE Porto Sergipe I, com
site de 1.500 MW previsto para entrar em funcionamento em janeiro
de 2020 e outros 1.800 MW já licenciados) no formato stand alone.
“O projeto envolve gasoduto, navio
e térmicas, e não está ligado à malha, devido a todas as idiossincrasias
já mencionadas.”
Frente ao impasse na aprovação
do Gás para Crescer, a ANP tem buscado avançar no campo infralegal,
com tomadas públicas sobre temas
como desverticalização, acesso à infraestrutura de transporte. “O mais
importante hoje é que exista uniformização de procedimentos”, diz Silva, da Golar, citando a falta de homo-

A precificação dos
combustíveis é crítica
porque a baixa geração
de recurso no setor de
refino leva à falta
de investimento
Guilherme França – Petrobras

ção e Operação da Gás Natural Açu
(GNA), que desenvolve dois projetos de térmicas a gás natural de 3
GW tendo o porto do Açu como
hub, com início de funcionamento previsto para 2021 e 2023. “A
Siemens, nossa parceira, acabou de
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Balanço de gás natural da malha integrada
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geneidade nas regulações estaduais.
“Se cada uma apontar para um lado,
fica difícil. E também é preciso pensar na perpetuidade da regra. Não se
pode mudar a regulação ao sabor dos
ventos. Melhorias são sempre bemvindas, mas é preciso lembrar que o
investimento é de longo prazo.”

energia gerada pelos consumidores
garantindo preços atrativos, por um
lado, e a viabilidade da atividade das
distribuidoras por outro, que com
essa expansão perdem parte de sua
arrecadação, demandando uma reformulação de seu modelo de negócio. “Precisamos dar as ferramentas
corretas ao mercado para que essa
geração se desenvolva com eficiên-

cia, modicidade, e as distribuidoras
explorem a oferta de uma nova cadeia de serviços”, diz André Pepitone, diretor-geral da Aneel.
“A preferência de um operador
também é por uma geração concentrada, da qual se tem mais visibilidade e controle. Mas a geração
distribuída é um caminho inevitável, e nesse caso o melhor é avançar

Geração para todos
Outra frente de importância capital
para o mercado de energia brasileiro
são os rumos a serem traçados para
a expansão da geração distribuída.
Em 2019 está prevista uma nova revisão da resolução normativa 482,
de 2012, que rege a instalação de
centrais de geração elétrica em unidades consumidoras – como painéis
solares em residências e comércios,
permitindo ao usuário vender energia para a rede quando há excedente
–, e que foi tema de consulta pública capitaneada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no
segundo semestre. O principal objetivo da revisão é viabilizar o crescimento desse mercado definindo a
melhor forma de compensação da

Painéis solares e redes inteligentes permitem aos
consumidores gerar energia e reduzir sua conta de luz
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Potência instalada (MW) dos micro e minigeradores distribuídos
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bem”, diz Luiz Eduardo Barata, diretor-geral do Operador Nacional
do Sistema (ONS). Os atores desse mercado reconhecem que não é
uma tarefa fácil. Barata cita o caso
da Itália, em que a adesão à geração
distribuída disparou rapidamente,
chegando a 35% da carga total, e
a falta de planejamento para acompanhar esse rápido crescimento
chegou a comprometer a operação.
“Hoje praticamente toda a Europa
já está superando seus problemas.
E podemos evitar isso aprendendo
com eles, identificando e verificando como vamos proceder como
aglutinadores de carga. Porque o
avanço se dará na medida em que o
consumidor puder não só fazer seu
balanço de crédito e débito, mas
ele próprio puder comercializar a
energia”, afirma.
Os benefícios dessa produção são
vários. “Além da modicidade tarifária, reduz perdas técnicas ao aproximar a geração da carga, e pode estimular uma nova cadeia produtiva em
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torno de tecnologias voltadas a esse
mercado”, cita Fernando Henrique
Schuffner, diretor da Cemig/ABC
Energia. Este ano a Cemig lançou um
Atlas Solarimétrico de Minas Gerais,
feito com base em informações de
satélites meteorológicos, que revelou
que o potencial de irradiação solar
no território mineiro é praticamente
o dobro do observado na Alemanha,
um dos países líderes na adoção da
geração distribuída, que já conta com
metade do mercado elétrico descentralizado. Entre os temas que deveriam constar da revisão da normativa
para o setor, Schuffner defende a ampliação do uso da geração compartilhada, hoje possível entre consórcios e
cooperativas, para a geração remota;
ampliar o prazo de uso de créditos de
energia por consumidores, no modelo que permite o uso entre empreendimentos de um mesmo consumidor
e até a comercialização; equalização
de benefícios tributários, cuja gestão
hoje varia conforme o estado; e ampliação das linhas de crédito. Outro

tema que está em pauta é a possibilidade de mudança da tarifação atual
para um binômio que diferencia os
consumidores por fase de atendimento e/ou faixa de consumo, de forma a
garantir a remuneração da infraestrutura de fio.
“Hoje registramos uma nova conexão de geração distribuída a cada
70 minutos. É algo que já pegou,
está na loja de material de construção, nos programas habitacionais
do governo federal. Temos que lidar
com isso para criar um mercado adequado”, diz Luís Henrique Ferreira,
vice-presidente da CPFL, que desenvolve com a Unicamp experiências
de GD. Sergio Jacobsen, diretor da
Unidade de Negócios Digital Grid
da Siemens, afirma que a tecnologia
já não é problema. “A descentralização torna a operação complexa, mas
o terceiro D desse trinômio – descarbonização, descentralização, digitalização – permite o gerenciamento
de dados necessário para viabilizar
os projetos”, conclui.

COMÉRCIO EXTERIOR

Abertura comercial
e o Mercosul
Lia Baker Valls Pereira
Pesquisadora do FGV IBRE e professora da Faculdade de Ciências Econômicas da Uerj

Faz parte do programa divulgado durante a eleição a proposta de
avançar na abertura comercial do
novo governo que irá assumir a presidência a partir de janeiro de 2019.
Ao mesmo tempo têm circulado nos
meios de divulgação por diferentes
analistas, comentários que culpam
o Mercosul pelo atraso no processo
de abertura. E a partir dessa última
observação parte-se para o argumento da irrelevância do Mercosul.
No entanto, nem todos que comungam com a proposta de abertura comercial são contrários ao Mercosul.
Considero que o processo de integração sul-americana traz benefícios
para o Brasil e, logo, num primeiro
momento as duas questões devem
ser tratadas de forma distinta.
Em edição desta revista (Conjuntura Econômica, maio de 2017) analisamos a relação entre abertura comercial e produtividade. Mostramos
que o Brasil, como outros países em
desenvolvimento, fez reformas de
redução nas tarifas de importações
no início dos anos de 1990. Depois,
através de realização de acordos e
livre-comércio e/ou medidas unilaterais promoveram novas rodadas
de abertura comercial.
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O Brasil não avançou, como ilustrado no gráfico que registra as médias
das tarifas de importações. Em 2015,
essas médias eram: Brasil, 13,5%;
Índia, 13,2%; África do Sul, 7,4%;
México, 7,1%; Colômbia, 5,7%; e
Peru, 2,4%. A proximidade das tarifas de importações da Índia mascara
diferenças importantes em relação
ao Brasil. Enquanto na Índia as tarifas incidentes sobre bens de capital e
bens intermediários caíram de 60%
para 10,8% e de 79,6% para 8,7%,
respectivamente, entre 1989 e 2014,
as do Brasil reduziram de 39,3%
para 13,3% (capital) e de 46,7% para
14,3% (intermediários), no mesmo
período. O esforço de liberalização da
Índia foi maior e chegou a tarifas menores que as do Brasil.
O exemplo acima é relevante, pois
um dos efeitos positivos esperados
da abertura é que o acesso a bens intermediários e bens de capital reduza os custos de produção e permita
acesso a bens que incorporem novas
tecnologias. Em suma, tenham um
impacto positivo sobre a produtividade da economia.
A abertura é uma condição, mas
não é suficiente para assegurar o impacto positivo sobre a produtividade,

como mostram alguns estudos. Destacamos o de Sebastian Levy sobre o
México (Under rewarded efforts: the
elusive quest for prosperity in Mexico – Esforços sub não-recompensados:
a indescritível busca do México por
prosperidade – disponível no site do
Banco Interamericano de Desenvolvimento: https://flagships.iadb.org/en/
Under-Rewarded-Efforts. O autor argumenta que o México fez todas as reformas esperadas, mas não conseguiu
elevar a sua produtividade. Esse resultado estaria associado à institucionalidade da política pública de seguridade
social, mercado de trabalho e outros
programas que acabam por fazer que
as empresas mais eficientes paguem
pelas menos eficientes. Em outras palavras, apesar da abertura comercial,
outras questões criam um cenário que
eterniza a vida das empresas ineficientes e pouco produtivas.
No caso do Brasil, haveria semelhanças com o México no tema da
institucionalidade das políticas públicas, o que independe do Mercosul. No entanto, pode ser argumentado que a opção pelo formato de
uma união aduaneira com a tarifa
externa comum (TEC) é um obstáculo para a abertura comercial.

CONJUNTURA COMÉRCIO EXTERIOR

A TEC é um instrumento fruto das
negociações dos membros do Mercosul. Ela se torna um obstáculo se não
há consenso quanto a sua estrutura
em direção a novas rodadas de redução tarifária. Nesse caso, as diretrizes
da política comercial dos governos
brasileiros não eram promotoras de
abertura comercial. O problema em
si não era a presença da Venezuela,
que apenas expressava essas diretrizes. No momento atual, a leitura é de
concordância quanto a preferências
por políticas de liberalização, independente da política partidária. O
ministro da Economia Danilo Astori do Uruguai já expressou que para
uma economia pequena como o Uruguai é preciso um regime mais aberto
de comércio.1 Logo, uma reforma da
TEC em direção a um maior grau de
abertura comercial seria, em princípio, possível. Essa opção, porém,
pode retardar o processo, pois a busca de consenso nem sempre é fácil.
Além disso, nossa hipótese, porém, é
que provavelmente as maiores resistências viriam de setores brasileiros

onde a estrutura industrial é mais
ampla e diversificada que a dos parceiros do Mercosul. Fazer a abertura
unilateral pode facilitar o processo,
o que significa que cada país poderá
escolher a sua estrutura tributária.
O Mercosul, porém, não é só TEC.
Como analisado na edição de novembro, o acordo de livre-comércio Chile
e Brasil inaugurou uma nova etapa na
agenda de acordos brasileiros. É um
acordo abrangente que inclui serviços,
questões de concorrência, questões de
convergência regulatória de normas
técnicas, entre outras. A Argentina
continua sendo o nosso terceiro principal parceiro comercial e o primeiro/
segundo principal mercado das manufaturas brasileiras (alterna com os
Estados Unidos). Fazer um acordo até
mais abrangente com os parceiros do
Mercosul é interesse do Brasil.
Ressalta-se também que o tema da
presença chinesa que tem ganhado espaço nas declarações de alguns componentes do novo governo é uma área
que une os países sul-americanos. O
objetivo não deve ser antagonizar a

Média simples das tarifas nominais de importações
45,0
38,7

40,0
35,0
30,0
25,0
20,0

10,0

13,5

13,4

15,0
10,2

13,2

12,2

7,4

14,7
7,1

5,7

5,0

13,4

China, cuja tensão comercial com
os Estados Unidos tem raízes além
do comércio e se insere no contexto
das transformações da configuração
politica, econômica e tecnológica no
mundo. Entretanto a presença dos investimentos chineses em setores estratégicos da infraestrutura não precisa
seguir necessariamente projetos que
privilegiem a forma como os países
da região desejam a sua integração.
No ano 2000, o governo brasileiro
lançou a Iirsa (Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional
Sul-Americana) que pretendia criar
uma rede de integração energética,
de telecomunicações e de transportes nos três modais (rodovias, ferrovias e hidrovias). Posteriormente foi
incorporada na Casa (Comunidade
Sul-Americana das Nações, 2014)
e, que, a partir de 2008 passou a se
constituir na Unasul (União das Nações Sul-Americanas).
Questões de gestão do projeto Iirsa, financiamento, desenho do projeto
e a própria forma como os governos
da região trataram o assunto explicam o pouco avanço do projeto original. Seria o momento de os países sulamericanos traçarem os seus planos
de integração física e energética em
conjunto para uma negociação com
a China. Esse exercício pode começar
pelos países do Mercosul.
Em suma, ampliação dos acordos
na região criando novas institucionalidades e melhoria na infraestrutura
são fatores que podem colaborar para
que os aspectos positivos da abertura
comercial se tornem presentes. 

2,4

0,0
África do Sul

Brasil

Colômbia
1996

2006

Índia
2010

2015

México

Peru

ht tps : //e conomia.uol.com. br/noticias /
afp/2018/05/24/ministro-da-economia-do-uruguai-defende-abertura-comercial-do-pais.htm

1

D e z e m b r o 2 018 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 6 5

O BRASIL TEM
8,5 MILHÕES
DE QUILÔMETROS
QUADRADOS.
ESSE É O
TAMANHO DA
NOSSA SALA
DE AULA.

MBA FGV ONLINE_
VO C Ê C O N E C TA D O À F G V.
• Referência no mercado com presença em todo o país
• Networking com os melhores profissionais
• Acesso por tablets e smartphones
para você levar a FGV aonde for
Fa ç a o M B A q u e a co m p a n h a
a sua vida.

fgv.br/mbaonline

fgv.br/mba

QUANDO VOCÊ FALA,
AS PESSOAS
OUVEM VOCÊ
OU O SEU CARGO?

credibilidade
O QUE FAZ VOCÊ QUERER MAIS?

CONHEÇA OS CURSOS

É MAIS QUE MBA. É FGV.

