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6 A Constituição de 1988 no contexto da  

crise fiscal estrutural 

Uma das grandes discussões nacionais têm sido sobre 

até que ponto a Constituição de 1988, em que pesem 

suas grandes e comprovadas virtudes na seara da 

democracia e da inclusão social, poderia ser um fator a 

brecar o dinamismo econômico do país. A parte 

talvez mais relevante desse debate é referente  

às contas públicas. 

Ponto de Vista
10 O paralelismo entre a PEC 241 e o Plano Real

A PEC 241, se aprovada, deve 

gerar uma queda da despesa 

federal de 0,5 ponto percentual 

do PIB ao ano, levando a um 

superávit primário de 3,5% 

em 2026, se tudo der certo. Se 

houver um boom de receita, pode-se discutir o tema 

da transferência para estados e municípios. Ou seja, se 

houver sobra de dinheiro, a União poderá empregar  

este excesso para adiantar a agenda sempre atual de 

rever o pacto federativo.

Entrevista
12  “A PEC 241 pode ser aperfeiçoada para  

evitar conflitos ao máximo”

Oscar Vilhena Vieira, professor da FGV Direito SP, 

defende que a fixação de um teto horizontal de  

gastos deve preservar despesas com educação,  

saúde e assistência social. “Minha preocupação é  

que, ao não se fazer uma devida diferenciação entre 

direitos fundamentais e privilégios, alguns desses 

direitos venham a ter que ceder espaço no orçamento 

em favor de interesses de grupos historicamente  

muito bem articulados em face da classe política.” 

Capa | Crescimento
30 Calibrar expectativas

Depois de verem frustradas as 

esperanças de um sinal mais 

consistente de recuperação da 

atividade no terceiro trimestre, 

abrindo espaço para um final de 

ano mais auspicioso, economistas 

passam a desenhar suas projeções de como se dará o final da 

recessão em 2017. Em sua paleta de cores, nada tão brilhante, 

tampouco tão cinzento. Pela estimativa da FGV/IBRE, do lado 

da oferta, todos os setores com crescimento positivo. Pelo 

lado da demanda, entretanto, muitas dúvidas sobre quem 

terá fôlego para comandar uma retomada significativa, em 

um cenário com muitos ajustes ainda por fazer. 

Mercado de Trabalho
42 Atalhos para reformas

Nos últimos meses, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem 

lançado faíscas de esperança para os empregadores do país. 

Em uma sequência de atos, a Corte vem discordando de 

interpretações e súmulas expedidas pelo TST que intensificam 

a já forte rigidez do ordenamento do trabalho no Brasil, 

implicando custos adicionais para muitos negócios. Com isso, 

a expectativa é de que se abra caminho no Legislativo para 

um modelo de flexibilização que adeque direitos laborais 

às diferentes características de cada ocupação e garanta 

segurança jurídica para as empresas contratantes.

Saneamento
48 Desafios para o BNDES e a iniciativa privada

Com a experiência de quem coordenou, nas décadas 

de 1980 e, principalmente, de 1990, entrando pela 

primeira década deste século, a maior parte dos grandes 

processos de privatização ou de concessão de serviços 

públicos ao setor privado no país, o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) recebeu 

a incumbência de utilizar essa experiência em uma nova 

tentativa de atacar uma das principais chagas dos serviços 

públicos brasileiros: o déficit em saneamento básico, 

especialmente em coleta e tratamento de esgoto.
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Após uma onda de otimis-
mo que tomou conta do 
mercado sobre um cres-
cimento mais rápido da 
economia, com a recupe-

ração da confiança de consumidores e empresários 
observada nas sondagens da FGV/IBRE, ainda per-
siste uma grande incerteza em relação às expecta-
tivas de uma melhora sinalizada por essa onda de 
otimismo. Pelo andar da carruagem, nenhum sinal 
mais consistente sugere que no terceiro trimestre do 
ano, como muitos previam, a economia tenha saído 
da sua letargia, abrindo espaço para que, no último 
trimestre do ano, já houvesse fortes indícios de re-
cuperação econômica.

Havia grande expectativa com relação ao desem-
penho da indústria em setembro, como motor para 
que as expectativas se confirmassem. No entanto, o 
crescimento de 0,5% foi tímido, longe de ser sufi-
ciente para vitaminar a economia. Em certa medida, 
como a crise que atravessamos é profunda, qualquer 
coisa que indique um elemento de otimismo, mes-
mo que seja para não piorar mais ainda o quadro 
econômico, é interpretado como um sinal de melho-

ra. Nossa reportagem de capa se debruça sobre essa 
questão, mostrando as incertezas que ainda pairam 
sobre a velocidade de recuperação da economia bra-
sileira. Que são muitas.

Nessa linha, a crise fiscal, um dos principais com-
ponentes do fundo do poço em que a economia se 
encontra, muitas vezes é associada à Constituição de 
1988, que estaria brecando um maior dinamismo eco-
nômico. A Carta da Conjuntura concluiu que a atual 
crise fiscal provém, em boa parte, do aprofundamento 
da democracia e da inclusão social, muito mais do que 
apenas uma predeterminação constitucional.

Com a União sem caixa, o BNDES recebeu a incum-
bência de atacar uma das principais chagas do país: a 
do saneamento básico, com planos de privatizar con-
cessionárias na busca de parceiros na iniciativa priva-
da. Atualmente, a iniciativa privada atende apenas 9% 
dos 5.570 municípios brasileiros com apenas 73 em-
presas de saneamento básico. No país existem 1.511 
empresas, segundo estudo da FGV/Ceri.
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claudio.conceicao@fgv.br
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CARTA DA CONJUNTURA

A Constituição de 1988 é um im-

portante marco da história institu-

cional, política, econômica e social 

brasileira recente. As suas conse-

quências são expressivas e condicio-

naram a lenta e laboriosa construção 

do modelo brasileiro de democracia 

inclusiva e economia de mercado. A 

economia, entretanto, não logrou 

nas últimas décadas crescer num rit-

mo semelhante ao de alguns países 

emergentes que vêm caminhando 

para o padrão de renda das nações 

avançadas. Assim, uma das gran-

des discussões nacionais têm sido 

sobre até que ponto a Constituição 

de 1988, em que pesem suas gran-

des e comprovadas virtudes na seara 

da democracia e da inclusão social, 

poderia ser um fator a brecar o di-

namismo econômico do país.

A parte talvez mais relevante desse 

debate é referente às contas públicas. 

Nos últimos dois ou três anos, forta-

leceu-se o diagnóstico sobre as maze-

las oriundas do descompasso entre o 

crescimento real da despesa pública 

e do PIB no Brasil. Desde pelo menos 

o final da década de 90, o gasto real 

cresce em média a aproximadamen-

te 6% ao ano, o dobro do ritmo da 

economia. Aumentos da carga tribu-

tária legal, da arrecadação e do en-

dividamento público permitiram que 

o país avançasse, mesmo com aquele 

descompasso, embora a trajetória 

da economia tenha sido pontilhada  

por  turbulências.

A atual crise, contudo, já não tem 

mais como ser “tocada com a barri-

ga”. Não é possível contar com uma 

expansão da despesa em velocidade 

maior que a do PIB. Os três mecanis-

mos mencionados acima, que permi-

tiram conviver com essa anomalia, já 

estariam esgotados, por razões eco-

nômicas ou políticas. Assim, o país 

está sendo forçado a um grande ajus-

te fiscal pelo lado da despesa, cujos 

desdobramentos são vividos no dia 

a dia das discussões sobre que ações 

poderiam vir a ser implementadas. 

Em algumas das narrativas que 

emergem dessa interpretação, a 

Constituição de 1988 aparece como 

a origem e o principal fator condi-

cionante do descompasso estrutural 

que só hoje, quase três décadas após 

a sua promulgação, veio desaguar 

numa crise definitiva e incontorná-

vel. Nada mais natural, portanto, que 

as reformas para desatar o nó sejam 

propostas de emenda constitucional 

(PEC), como o limite dos gastos da 

União e a reforma da previdência.

Luiz Guilherme Schymura

Doutor em Economia pela FGV/EPGE

A Constituição de 1988  

no contexto da crise  

fiscal estrutural
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do gasto entre 1997 e 2015 derivou 

de decisões políticas ao longo deste 

período, e não foi consequência dire-

ta da Constituição. O ponto central 

deste debate diz respeito à política de 

valorização do salário mínimo. O po-

der de compra do mínimo atualmente 

situa-se num nível aproximadamente 

31% superior à média histórica entre 

1940 e 2015, e 54% acima da média 

entre 1988 e 2015. Aproximadamen-

te metade da elevação de quase 5 p.p. 

do gasto primário entre 1997 e 2015 

foi causada por aumentos reais do 

salário mínimo durante todos os go-

vernos deste período. A razão é que 

piso previdenciário, benefícios assis-

tenciais (BPC/Loas), abono salarial e 

seguro-desemprego são indexados a 

variações do mínimo nacional. 

A Constituição de 1988, entretan-

to, apenas determina que o valor de 

compra do salário mínimo seja manti-

do ao longo do tempo, isto é, que seja 

corrigido pela inflação. Os  aumentos 

Uma pergunta pertinente, porém, 

é se de fato a Constituição de 1988 é 

a grande “culpada” pelos problemas 

fiscais que o Brasil enfrentou e enfren-

ta. Em outras palavras, foram os cons-

tituintes que criaram um arcabouço 

institucional que tornou inevitável que 

a despesa pública crescesse sempre à 

frente da renda e da produção do país? 

Bráulio Borges, pesquisador associado 

da FGV/IBRE, debruçou-se sobre esta 

questão recentemente, e chegou a al-

gumas conclusões interessantes.

Ele aponta inicialmente que, se-

gundo dados do Tesouro Nacional – 

retrabalhados para excluir despesas 

não recorrentes (criação do Fundo 

Soberano em 2008, capitalização 

da Petrobras em 2010 etc.) e “pe-

daladas” e “despedaladas” a partir 

de 2001 –, a despesa primária do 

governo central cresceu anualmente 

0,3 ponto percentual (p.p.) do PIB 

em média ao longo dos últimos 19 

anos. Desta forma, saiu de 14% do 

PIB em 1997 para 18,9% em 2015. 

O governo central inclui o governo 

federal, o INSS e o Banco Central.

Para muitos analistas, foi a Cons-

tituição de 1988, por meio da deter-

minação de benefícios previdenciá-

rios, assistenciais e vinculações de 

gastos em saúde e educação, entre 

outros mecanismos, que criou a ten-

dência de crescimento do gasto que 

resultou na mencionada expansão de 

0,3 p.p. do PIB ao ano (pelo menos 

a partir de 1997; esta análise não re-

cua mais no tempo porque há lacu-

nas em termos das séries de  dados).

Na visão de Borges, entretanto, 

uma avaliação mais detalhada apon-

ta que a maior parcela da ampliação 

Nos últimos dois ou 

três anos, fortaleceu-se 

o diagnóstico sobre as 

mazelas oriundas do 

descompasso entre o 

crescimento real da despesa 

pública e do PIB no Brasil
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reais do salário mínimo desde o Plano 

Real decorreram de decisões políticas 

do Executivo e do Legislativo, e não 

de determinações constitucionais. En-

tre 1997 e 2015, o mínimo real cres-

ceu a uma média de 4,2% ao ano, 

em decisões discricionárias saídas das 

negociações políticas. Em 2008, foi 

adotada informalmente a atual regra, 

válida até 2019, que reajusta o salá-

rio mínimo pela variação real do PIB 

de dois anos antes (se positiva) acres-

cida da inflação do INPC do ano  

antecedente. A partir de 2011, esta 

regra se tornou lei.

Além da valorização real do salá-

rio mínimo, outras políticas públi-

cas também contribuíram de forma 

relevante para o aumento do gasto 

como proporção do PIB entre 1997 

e 2015. A criação do Bolsa Esco-

la em 2001 e, poucos anos depois, 

do Bolsa Família gerou um gasto 

federal adicional que cresceu até  

0,5 p.p. do PIB. Também foi fator de 

pressão a despesa efetiva com saúde 

e educação muito superior aos mí-

nimos constitucionais, representan-

do aproximadamente 1 p.p. do PIB 

a mais de gasto público federal. Na 

educação, este aumento incluiu a 

criação do Fundeb em 2007 e a am-

pliação do Fies/Pronatec em 2010, 

entre outras iniciativas. 

Finalmente, estabeleceu-se em 

2011 a “desoneração da folha”, 

política que foi sendo ampliada até 

2014, com um impacto no gasto fe-

deral de aproximadamente 0,55 p.p. 

do PIB. Ainda que se trate de uma 

renúncia tributária, a desoneração 

é considerada despesa primária do 

governo federal. A razão é evitar 

que esta política afete o resultado da 

arrecadação do INSS em termos de 

contabilidade pública.

Quando são somados todos os fato-

res mencionados acima, chega-se a um 

aumento de 4,5 p.p. do PIB do gasto 

público federal entre 1997 e 2015 que 

não decorre diretamente da Constitui-

ção de 1988. Em outras palavras, po-

de-se dizer que 90% da ampliação da 

despesa nesse período deveu-se a deci-

sões que não foram predeterminadas 

pelos parlamentares constituintes. 

Uma visão alternativa no âmbito 

do IBRE sobre esse tema, entretanto, 

é defendida pelo pesquisador Fer-

nando Veloso. Na sua interpretação, 

o fato de a Constituição ter vincula-

do tanto o piso previdenciário como 

os benefícios assistenciais ao salário 

mínimo nacional criou uma situação 

de fato em que se tornou quase ine-

vitável uma parcela significativa do 

aumento da despesa pública federal 

que viria a ocorrer.

Além da valorização 

real do salário mínimo, 

outras políticas também 

contribuíram de forma 

relevante para o aumento 

do gasto como proporção 

do PIB entre 1997 e 2015
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A economia política do período 

da redemocratização indicava que o 

salário mínimo provavelmente cres-

ceria em termos reais, pelo fato de ter 

sido comprimido em seu valor duran-

te o regime autoritário, especialmente 

na sua crise econômica final, e tam-

bém nos primeiros e caóticos anos da 

Nova República. Efetivamente, desde 

que o Plano Real pôs fim à hiperin-

flação e criou um ordenamento mí-

nimo da economia brasileira, a pres-

são política e social pelos aumentos 

reais do salário mínimo foi intensa e 

a concessão da melhoria no benefício 

mostrou-se inexorável. 

No entendimento dos constituin-

tes, porém, o salário mínimo se tor-

nou um piso de renda a que têm di-

reito não somente os participantes do 

mercado de trabalho, mas também 

todos os brasileiros que recebam be-

nefícios previdenciários, e boa parte 

dos que são recipientes de benefí-

cios sociais (mas não todos, como 

no caso do Bolsa Família). Hoje, 

de fato, para cada R$ 1 de elevação 

do salário mínimo, há um aumento 

anual de R$ 330 milhões da despesa 

primária do governo central.

Na interpretação de Veloso, ao au-

mentar o escopo do salário mínimo 

para benefícios que são basicamente 

transferências governamentais – para 

além do seu papel tradicional de ins-

trumento de intervenção no mercado 

de trabalho –, a Constituição de 1988 

moldou um arcabouço institucional 

que, dada a economia política do 

país, inevitavelmente levaria a uma 

grande expansão do gasto público.

Contudo, seja qual for a visão sobre 

essa questão – a de Veloso, a de Borges 

ou outras – resta ainda o fato de que 

cerca de metade do crescimento do 

gasto federal como proporção do PIB 

desde 1997 deriva de decisões sem ne-

nhuma ligação com a Constituição de 

1988, como a criação do Bolsa Famí-

lia e a expansão dos gastos em saúde 

e educação. Na verdade, a atual crise 

fiscal provém em boa parte do apro-

fundamento da democracia e da inclu-

são social, que foi uma das principais 

marcas de todo o recente período de-

mocrático, muito mais do que apenas 

uma predeterminação constitucional. 

O desafio hoje é reequilibrar as contas 

públicas para garantir a continuidade 

do virtuoso processo de avanço social 

das últimas décadas.  

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

Pelo menos metade do 

crescimento do gasto 

federal como proporção 

do PIB desde 1997 

deriva de decisões sem 

nenhuma ligação com a 

Constituição de 1988
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No mês passado, a Câmara aprovou 

em dois turnos o projeto de emenda 

constitucional (PEC) que estabelece 

a limitação do crescimento do gasto 

primário da União à inflação do ano 

anterior – ou, mais precisamente, 

à inflação acumulada de agosto do 

ano retrasado a julho do ano ante-

rior. É comum se afirmar que a PEC 

cortará os gastos com saúde e edu-

cação. Evidentemente este não é o 

caso. Não há corte real dos gastos, 

mas simplesmente limitação do cres-

cimento do gasto agregado.

No caso da saúde e educação, se-

tores mais sensíveis, a determinação 

da PEC é de que o piso dos gastos, a 

valer a partir de 2018, seja o dispên-

dio do ano anterior corrigido pelo 

IPCA. O Brasil gasta hoje 6% do 

PIB em educação. O orçamento do 

Ministério da Educação é de R$ 100 

bilhões, ou cerca de 1,5% do PIB, re-

presentando 25% do gasto público 

na área. A PEC, portanto, não incide 

sobre a maior parte do gasto do go-

verno em educação. 

O Fundeb, por exemplo, que 

repassa recursos da União para a 

educação básica de estados, não é 

afetado pela PEC 241. O Fies, pro-

grama de financiamento subsidiado 

ao estudante universitário, que não 

representa gasto primário, também 

está fora. O mesmo ocorre com o 

ProUni, que aloca estudantes po-

bres em vagas ociosas no ensino su-

perior privado, e é financiado com 

renúncia tributária. 

Assim, o que será atingido de 

fato pela PEC é apenas o piso mí-

nimo da educação no governo fe-

deral, isto é, 18% da receita de im-

postos menos transferências. Este 

ano este valor é R$ 45,5 bilhões, 

mas o gasto será de R$ 61 bilhões. 

Há vários anos o dispêndio é bem 

acima do mínimo constitucional, o 

que deve se repetir em 2017. As-

sim, vai se partir de uma base bem 

maior do que o piso mínimo.

No caso da saúde, houve uma mu-

dança a partir de 2015, que trocou a 

regra de que o orçamento  tinha de 

crescer todo ano na mesma medida 

do PIB nominal pela vinculação à re-

ceita corrente líquida em percentuais 

crescentes até se atingir 15% em 

2020. A PEC antecipou os 15% para 

2017, o que significou um ganho de 

R$ 10 bilhões na partida. 

A PEC 241, se aprovada, deve ge-

rar uma queda da despesa federal de 

0,5 ponto percentual (p.p.) do PIB ao 

ano, levando a um superávit primário 

O paralelismo  
entre a PEC 241  
e o Plano Real

Samuel Pessôa

Pesquisador associado da FGV/IBRE
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de 3,5% em 2026, se tudo der certo. 

Se houver um boom de receita, pode-

se discutir o tema da transferência 

para estados e municípios. Ou seja, 

se houver sobra de dinheiro, a União 

poderá empregar este excesso para 

adiantar a agenda sempre atual de re-

ver o pacto federativo, cujo principal 

ponto é uma reforma tributária de 

ICMS, PIS, Cofins e IPI na direção da 

redução do custo de conformidade.

Vários analistas afirmam que a 

PEC 241 somente se sustentará se, 

em seguida à sua aprovação, inú-

meras reformas forem feitas. Este 

argumento, entretanto, está mal co-

locado. Na verdade, a PEC foi dese-

nhada exatamente para forçar ou es-

timular a sociedade a processar essas 

inúmeras reformas.

Dito de outra forma, a PEC não 

limita o gasto público, nem estabele-

ce um teto. É muito provável que o 

gasto venha a ultrapassar o limite. A 

PEC foi desenhada somente para esta-

belecer consequências quando o limi-

te for excedido. Quando isto ocorrer, 

não se poderá contratar, aumentar o 

salário de servidores, ampliar acima 

da inflação o salário mínimo e reno-

var subsídios, entre outras restrições. 

Assim, a ideia da PEC é que essas res-

trições causem problemas e que, em 

função destes problemas, criem-se 

apoio popular e maioria parlamentar 

favoráveis às reformas.

Também é interessante pensar em 

até que ponto a PEC 241 guarda se-

melhanças com o Plano Real. Numa 

dimensão, não há semelhança: o Pla-

no Real foi basicamente constituído 

por um conjunto de medidas técnicas 

de enfrentamento da hiperinflação, 

tomadas principalmente no âmbito 

do Ministério da Fazenda. É verdade 

que, um ano antes, foi constituído o 

Fundo Social de Emergência com a 

DRU (desvinculação de receitas da 

União), que produziu forte superávit 

primário em 1994, de aproximada-

mente 4% do PIB. A construção des-

te superávit requereu medidas legis-

lativas importantes, como a própria 

DRU. Mas, de fato, no ambiente 

hiperinflacionário que antecedeu o 

lançamento do Plano Real, aumen-

tar o superávit não era tão complica-

do – bastava atrasar alguns meses o 

pagamento dos gastos do governo.

Diferentemente, o ajuste fiscal em 

condições de estabilidade de preços 

– do qual a PEC é um primeiro passo 

– requer que toda a Esplanada dos 

Ministérios e o Congresso Nacional 

se comprometam com ele. Ou seja, 

o desafio político do governo Temer 

é muito maior do que o do governo 

Itamar. E isto ocorre exatamente por-

que temos agora, num ambiente de 

estabilidade, uma economia política 

que está nos levando para o abismo 

inflacionário. Este é um argumen-

to padrão extraído do trabalho do 

economista Mancur Olson: grupos 

de pressão organizados conseguem 

colocar na legislação suas sinecuras 

e privilégios e o interesse difuso – a 

quem a estabilidade de preços inte-

ressa – não tem voz.

Numa segunda dimensão, no en-

tanto, há proximidade entre o Plano 

Real e a PEC: ambos são muletas que 

tentam acelerar processos sociais, 

mas fazendo-o de forma controlada. 

No Plano Real, gerou-se uma hipe-

rinflação controlada na moeda velha, 

em função de termos uma nova moe-

da que acabou por eliminar a antiga. 

Na PEC, temos um mecanismo que 

tenta disciplinar nosso conflito distri-

butivo – explicitando-o e de alguma 

forma, potencializando-o –, mas com 

o cuidado para que este não acabe 

comprometendo o interesse difuso, o 

que seria a volta da inflação.

Se vai ou não funcionar, não sabe-

mos. Talvez não funcione, pois tal-

vez não haja mais tempo. A PEC 241 

teria vindo tarde demais. A dívida 

pública já estaria muito elevada e já 

estaríamos próximos demais da do-

minância fiscal. No entanto, trata-se 

de chance de arrumação de casa que 

não podemos deixar passar. 

Vários políticos e analistas são con-

trários à PEC. Há certa coincidência 

entre aqueles que são contra a PEC e 

os que, no passado, foram contrários 

ao Plano Real e à Lei de Responsa-

bilidade Fiscal. Oxalá estejam errados 

hoje como estiveram no passado! 

A PEC 241, se aprovada, 

deve gerar uma queda 

da despesa federal de 0,5 

ponto percentual do PIB 

ao ano, levando a um 

superávit primário de 3,5% 

em 2026, se tudo der certo
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Conjuntura Econômica — Como o 

senhor avalia a PEC 241?

Não há dúvida de que há um preocu-
pante crescimento dos gastos públicos 
que vêm ano a ano onerando o país, 
que isso tem forte repercussão sobre o 
desempenho da economia, e por isso é 
preciso contê-los. Entendo que a PEC é 
um modelo muito criativo e inteligente, 
ao estabelecer um teto para os gastos e 
transferir ao Congresso a palavra final 
sobre quem ficará com qual parte do 
orçamento – pois, ainda que cada um 
dos poderes apresente sua proposta, a 
aprovação se dará pelo parlamento. 
Muito embora seja uma ideia engenho-
sa, entretanto, ela tem alguns proble-
mas. Quando a Constituição estabele-
ce direitos, políticas públicas, funções 
públicas, ela cria necessariamente uma 

A PEC 241 apresentada pelo governo Michel Temer para conter a trajetória do 

gasto público precisa de ajustes para não abrir precedentes que a inviabilizem e, 

de quebra, aumentem a insegurança jurídica no país, diz Oscar Vilhena Vieira, pro-

fessor da FGV Direito de São Paulo. Vilhena, que foi procurador do Estado, diretor 

executivo do Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para Prevenção do 

Crime (Ilanud), e fundador e diretor da organização Conectas Direitos Humanos, 

defende que a fixação de um teto horizontal de gastos deve preservar despesas 

com educação, saúde e assistência social. “Minha preocupação é que, ao não se 

fazer uma devida diferenciação entre direitos fundamentais e privilégios, alguns 

desses direitos venham a ter que ceder espaço no orçamento em favor de inte-

resses de grupos historicamente muito bem articulados em face da classe políti-

ca; o que pode resultar eventualmente numa precarização de políticas públicas 

essenciais à população mais pobre”, afirmou à Conjuntura Econômica, ressaltando 

que as suas respostas refletem apenas suas opiniões pessoais.  

Oscar Vilhena Vieira
Professor da FGV Direito SP

Foto: Divulgação

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

“A PEC 241 pode ser 
aperfeiçoada para 

evitar conflitos  
ao máximo”
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da arrecadação tributária deveria estar 
vinculado à realização desses direitos. 
A Constituição, portanto, estabeleceu 
um regime de precedência fiscal para 
esses direitos. Isso não significa que 
eles não possam ser impactados por 
uma reforma em momento de crise, 
mas que eles devem ter um tratamento 
preferencial. Essa preferência é que me 
parece não estar devidamente preser-
vada. Minha preocupação é que, ao 
não se fazer uma devida diferenciação 
entre direitos fundamentais e privilé-
gios, alguns desses direitos venham 

a ter que ceder espaço no orçamento 
em favor de interesses de grupos his-
toricamente muito bem articulados 
em face da classe política; o que pode 
resultar, eventualmente, numa precari-
zação de políticas públicas essenciais à 
população mais pobre. O constituinte 
desconfiava que o sistema político po-
deria vir a não cumprir as promessas 
constitucionais, por isso fixou, no caso 
de educação e saúde, limites mínimos 

série de despesas. A questão é que nem 
todas as despesas públicas, decorrentes 
ou não da Constituição, têm relevân-
cia equiparável. Aquelas que decorrem 
de direitos fundamentais deveriam ter 
prioridade sobre as demais. A lógica 
da PEC, no entanto, é que essa rela-
ção de precedência estabelecida pela 
Constituição de 1988 poderá ser mi-
nimizada pelos parlamentares e, dado 
o histórico de nosso parlamento, isso 
pode ser um problema. Minha preocu-
pação é que as despesas com educação 
e saúde saiam prejudicadas do conflito 
distributivo que será aberto pela PEC 
241, caso aprovada sem os devidos 
cuidados que a Constituição original-
mente tomou. 

Quais direitos deveriam ter prote-

ção diferenciada na PEC?

A Constituição brasileira, como todas 
as constituições social-democratas, 
assegura alguns tipos de direitos que 
demandam políticas públicas distri-
butivas, como assistência social, Previ-
dência Social, educação, saúde etc., e 
fixa distintos critérios de justiça para a 
distribuição de cada um desses blocos 
de direitos. No caso da Previdência So-
cial, o princípio que rege essa relação 
entre o beneficiário e o Estado é o da 
contribuição. Ou seja, eu não tenho 
um direito universal ou ilimitado ao 
que eu imagino que seja o meu bene-
fício previdenciário. O benefício está 
vinculado à “contribuição” que se ve-
nha a realizar. Então, embora seja um 
campo politicamente mais difícil, juri-
dicamente é onde mais ajustes podem 
ser feitos. Já no caso do bloco de direi-
tos formado por educação e saúde, a 
Constituição estabeleceu um outro cri-
tério, que foi a “universalidade”. Mais 
do que isso, desconfiada dos políticos, 
determinou que um percentual mínimo 

para os gastos, para que em um mo-
mento de aperto, esses direitos não 
viessem a ser amesquinhados.  

Essa ausência torna a proposta in-

constitucional? 

É uma formulação que se poderá 
eventualmente fazer frente ao Supre-
mo. Na linguagem do direito significa 
invocar a cláusula da não regressivi-
dade dos direitos sociais. Evidente que 
o governo poderá apresentar argu-
mentos muito fortes e convincentes de 
natureza econômica para justificar o 
teto. Nesse caso, o contra-argumento 
deverá ser: demonstre que os cortes 
nos campos dos direitos à educação e 
saúde tiveram um tratamento diferen-
ciado, foram menores, do que aqueles 
realizados em outras despesas públicas 
não protegidas como direitos funda-
mentais. Esse tipo de argumento deve-
rá ser formulado por alguns setores da 
sociedade junto ao Supremo Tribunal 
Federal (STF). Ele vai conceder? Não 
sei, mas ele fica mais robusto especial-
mente quando invocado em conjunto 
com o artigo 227 da Constituição, 
que diz que os direitos da criança e 
adolescente, entre eles educação e saú-
de, têm “absoluta prioridade”. Então, 
quando houver implicações em saúde, 
saneamento, educação, e isso impac-
tar negativamente a criança e o ado-
lescente, isso poderá gerar, sim, um 
embaraço constitucional. 

Como se poderia mitigar esse risco?

Há um artigo importante da PEC, 
que é o 102, parágrafo sexto, que ex-
clui do teto certas despesas – que têm 
que ser poucas, caso contrário você 
fura toda a lógica da emenda. Edu-
cação e saúde poderiam estar melhor 
protegidos aqui. Poderia haver uma 
demonstração de que estas despesas 

O que acontecerá 

quando o princípio da 

irredutibilidade dos 

vencimentos for impactado 

pela PEC 241? Ou quando 

subsídios e isenções  

forem interrompidos?
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belecidas por um regime jurídico, que 
prevê certos benefícios futuros; direi-
tos adquiridos, ou seja, algo que já se 
incorporou ao patrimônio do benefi-
ciário; e, por último, benefícios inde-
vidamente adquiridos, como salários 
acima do teto constitucional hoje já 
existente. Isso poderá gerar uma dis-
cussão muito dura, tanto do ponto de 
vista jurídico como político, e exigirá 
dos tribunais uma reflexão que a meu 
ver até hoje os magistrados não foram 
obrigados a fazer de maneira clara e 
sistemática. Por isso, me parece que a 

PEC pode ser aperfeiçoada para evitar 
conflitos ao máximo. Quanto maior 
for a clareza a respeito desses elemen-
tos, menor vai ser a necessidade de 
você recorrer a uma solução judicial; 
e, ainda que se busque o Judiciário, a 
resposta será mais rápida e mais clara. 

Há consenso de que no Brasil as 

fontes de insegurança que com-

prometem o ambiente de negócios 

têm preferência sobre outras áreas. 
Isso obrigaria o sistema político a ser 
ainda mais rigoroso na contenção de 
outras despesas que não decorrem de 
direitos tão relevantes como esses, es-
pecialmente para a população mais 
vulnerável, voltando sua mira para 
privilégios, isenções fiscais injustifica-
das ou subsídios ineficientes. 

O senhor também já mencionou o 

risco de que a PEC, como está, pode-

ria suscitar intermináveis batalhas 

judiciais. Em quais áreas?

Além dessa questão de direitos funda-
mentais, outro elemento de risco são 
as lutas corporativas. Ou seja, você 
tem uma série de expectativas de ou-
tros setores públicos e privados que 
vão esbarrar no que entendem que 
seus interesses serão contidos por um 
período de tempo muito grande (20 
anos). O que vai acontecer quando o 
princípio da irredutibilidade dos ven-
cimentos, por exemplo, for impacta-
do pela PEC? Ou quando subsídios, 
isenções e outras formas de transfe-
rência de recursos do setor público 
forem interrompidos. Isso vai gerar 
ações judiciais? O que acontecerá se 
uma decisão judicial declarar incons-
titucional uma parte da PEC? Quan-
do eu falo que existirão batalhas ju-
diciais, tenho em vista especialmente 
as ações que serão movidas pelos se-
tores corporativos dentro do Estado, 
mas também outros interesses como 
os que se beneficiam de empréstimos 
com juros subsidiados, ou de alguma 
forma de benefício fiscal. 

Um problema jurídico importante 
que vai surgir desses embates é que o 
Supremo vai ter que diferenciar três 
coisas distintas, mas que muitas vezes 
recebem tratamento indistinto, quais 
sejam: expectativas de direito, esta-

extrapolam o ambiente econômico. 

Em sua opinião, qual a fatia de res-

ponsabilidade do Poder Judiciário 

nesse diagnóstico e como este deve 

contribuir para mitigá-la? 

No caso do Poder Judiciário brasilei-
ro, este carece, pelo menos desde sua 
origem republicana, em 1891, de um 
mecanismo de hierarquização das 
decisões judiciais. Em países de com-
mon law, há uma ordenação, em in-
glês chamada stare decisis, que guia 
a atividade do juiz com base em suas 
próprias decisões anteriores ou ainda 
com base nas decisões dos tribunais 
que lhe sejam superiores. No Brasil, 
quando montamos nosso sistema de 
Justiça, que modelamos a partir do 
sistema norte-americano, por influên-
cia de Rui Barbosa, não trouxemos 
esse mecanismo. Isso significa que em 
nossa tradição o juiz decide conforme 
sua própria convicção, que deve ser 
fundamentada, mas não se vê limitado 
por decisões passadas ou superiores. 
Isso cria instabilidade, inconsistência 
e mesmo desigualdade, uma vez que 
casos semelhantes podem vir a receber 
tratamento muito distinto, por distin-
tas esferas da Justiça. Advogados têm 
demonstrado crescente preocupação 
com o fato de que há uma enorme dis-
tinção no modo como questões seme-
lhantes vêm sendo tratadas muitas ve-
zes por um mesmo juiz ou uma turma 
de um tribunal. No caso dos tribunais, 
a transferência de responsabilidades 
decisórias para um largo conjunto de 
assessores, em algumas circunstâncias, 
agrava este problema. Diferentes as-
sessores propõem soluções distintas 
para um mesmo problema que se não 
forem devidamente harmonizadas 
por desembargadores, por exemplo, 
podem se transformar em preceden-
tes contraditórios, e criar uma tensão 

Em nossa tradição, o 

juiz não se vê limitado 

por decisões passadas 

ou superiores. Isso 

cria instabilidade, 

inconsistência e  

mesmo desigualdade
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tribunal e a razão que levou o tribunal 
a tomá-la. Esse tipo de decisão estabe-
lece um autêntico precedente que pode 
servir para guiar decisões futuras. A 
partir dela todos saberemos qual o 
direito que vigora e quais os seus fun-
damentos. Hoje as decisões dos tribu-
nais, inclusive o STF, são, no mais das 
vezes, fruto da somatória aritmética da 
maioria que votou contra ou a favor 
num determinado caso, e não de um 
consenso da maioria sobre a melhor 
forma de apresentar a decisão e seus 
fundamentos. Esse tipo de sentença 

não servirá bem como um parâmetro 
para casos futuros. No Brasil, como a 
corte não é capaz de produzir as jus-
tificativas colegiadas para as decisões 
que toma, isso cria uma dificuldade 
para que sua jurisprudência sirva para 
ordenar o sistema jurídico, fomentan-
do muita insegurança ao invés de favo-
recer a estabilização de expectativas. 

Para aprimorar todo esse processo, 
a Justiça brasileira precisa mudar sua 

muito grande entre as diversas instân-
cias judiciais brasileiras. 

Com a reforma do Judiciário de 
2005 (Emenda Constitucional 45), 
seguida pela reforma do Código de 
Processo Civil (2013), tem se buscado 
corrigir em alguma medida esses pro-
blemas, dando ao Supremo o poder de 
dar força vinculante às suas decisões 
ou mesmo emitir súmulas vinculan-
tes – ou seja, depois de tomar várias 
decisões em um sentido, emite uma sú-
mula que é vinculante dos tribunais in-
feriores, inclusive os juízes de primeira 
instância. Mas ainda vai demorar para 
realmente se mudar o comportamento 
da magistratura brasileira, dos advoga-
dos, pois isso demanda uma mudança 
muito forte de natureza cultural pela 
qual enxergamos a função jurisdicio-
nal e mudar a cultura, como se sabe, é 
mais difícil do que mudar as regras. 

O Supremo está bem posicionado 

para essa transição?

Para que isso possa ocorrer, para que 
as sentenças do tribunal possam servir 
para a determinação de conduta dos 
demais magistrados, da administração 
pública, do setor privado, seria ne-
cessário que as sentenças do tribunal 
pudessem ser mais bem elaboradas 
– e isso não é uma crítica aos minis-
tros, mas sim à estrutura institucional 
que impõe que decidam muitos mais 
casos que o humanamente possível, e 
não têm como elaborar sentenças que 
sejam uma verdadeira representação 
do consenso alcançado pela maioria. 
Na maioria dos tribunais do mundo, 
como na suprema corte americana, na 
corte constitucional alemã, os minis-
tros discutem uma questão, chegam a 
uma conclusão e o ministro que lide-
rou a posição vencedora redige a opi-
nião da corte, que contém a decisão do 

cultura sobre o que significa uma de-
cisão judicial, de forma a se acomodar 
as mudanças feitas pela Emenda 45 e 
pelo Código de Processo Civil, dando 
mais integridade e consistência ao sis-
tema de justiça. Uma das formas de se 
fazer isso é que passemos de um mo-
delo onde cada um dos juízes dá o seu 
voto, com sua justificativa, para outro 
modelo em que a maioria do tribunal 
conceba a decisão, com a respectiva 
justificativa, e os que perderam apre-
sentem os seus votos e as justificativas 
de por que estão em desacordo. Isso 
porque uma decisão, especialmente 
de um tribunal superior, não se presta 
apenas para resolver um caso concreto, 
mas para concretizar regras gerais que 
organizam a sociedade. É fundamen-
tal que no Brasil os juízes busquem, 
portanto, uma forma de trabalhar 
que seja mais holística. Num sistema 
pouco sincronizado como o nosso, há 
muito espaço para que casos seme-
lhantes recebam tratamento desigual, 
e todos fiquemos esperando por uma 
decisão final de um tribunal superior, 
o que pode demorar muito. A função 
dos tribunais superiores deve ser a de 
harmonizar o sistema de justiça, o que, 
em outras palavras significa contribuir 
para que a lei seja aplicada de maneira 
mais imparcial e igualitária. 

O mensalão estimulou o envolvi-

mento da opinião pública sobre as 

ações do STF – algo que até então 

parecia mais difícil, já que são mi-

nistros vitalícios, que não depen-

dem de voto direto, e tratam de te-

mas de demorada resolução. Qual o 

balanço que o senhor faz hoje dessa 

relação, passados dois anos da Ope-

ração Lava Jato?

O Supremo se tornou tão proeminen-
te por uma série de razões de natureza 

A corte precisa se 

tornar mais colegiada, 

ser capaz de produzir 

decisões que sejam 

o resultado de um 

processo de deliberação 

mais consistente
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institucional. O processo do mensalão 
apenas deu maior visibilidade a essa 
proeminência. A primeira dessas razões 
está associada ao fato de que adotamos 
uma Constituição ubíqua e muito am-
biciosa. A Constituição significou uma 
espécie de compromisso maximizador, 
que incorporou os interesses de todos 
aqueles que estavam bem posiciona-
dos em 1988. Desconfiada do corpo 
político, legislou sobre tudo. Essa ubi-
quidade, na definição de meu colega 
Daniel Sarmento, gera necessariamen-
te um amplo campo de conflitualida-
de constitucional. Qualquer disputa 
de natureza tributária, previdenciária, 
econômica, financeira, processual civil 
ou penal tem enorme potencial de se 
tornar uma demanda constitucional. 
Como o Supremo é o guarda da Cons-
tituição, mais dia menos dia esses con-
flitos chegam ao Supremo. 

O segundo motivo, a meu ver, é que 
a Constituição ampliou o acesso ao 
Supremo. A partir de 1988, o acesso 
que no passado era dado só ao procu-
rador-geral da República foi bastante 
ampliado. Hoje esse acesso é dado a 
governadores, partidos políticos, or-
dem dos advogados, confederações 
etc. E ao que assistimos nos últimos 
28 anos? Que os setores derrotados 
na disputa majoritária no parlamento 
são os primeiros a recorrer ao Supre-
mo. O partido que mais recorreu ao 
Supremo nas gestões Itamar-Cardoso 
foi o PT; nas gestões Lula-Dilma, fo-
ram (PFL) DEM e PSDB. Ao lado dos 
partidos políticos, os governadores 
são os outros grandes demandantes 
no Supremo. Toda vez que a União 
faz uma medida que eles consideram 
prejudicial, correm para lá. 

O terceiro motivo é que, além de 
servir como corte constitucional, o 
Supremo manteve a função de tri-

bunal de recursos de todos os outros 
tribunais, o que gerou uma explosão 
de litígios no tribunal, o que não en-
contra paralelo em outras partes do 
mundo. Somado a isso, ampliou o seu 
papel de corte especial, com jurisdição 
primária para julgar atos de pessoas 
importantes, que é o que chamamos 
de foro por prerrogativa de função. 
E não é só criminal, como passou a 
perceber a partir do mensalão. Um 
mandado de segurança contra um ato 
do presidente da Câmara também vai 
para o Supremo. Imagine, o presidente 

da Câmara realiza mil atos por mês. E 
toda vez que uma minoria parlamen-
tar se sente desconfortável, recorre ao 
Supremo. Ele é um tribunal especial 
que julga atos administrativos de al-
tas autoridades e julga criminalmente 
uma quantidade enorme de autorida-
des; todos os membros do parlamen-
to, ministros, presidente. Isso torna o 
Supremo mais poderoso que tribunais 
equivalentes em outros países. 

Aqui no Brasil você tem um tri-
bunal que, além de fazer três tarefas 
distintas – constitucional, de apela-
ção e especial – ainda tem uma par-
ticipação muito importante no TSE e 
no CNJ. Então o Supremo desempe-
nha muitos papéis. Por isso ele está 
todos os dias nos jornais. E, para ter-
minar, ele passou a fazer tudo isso à 
frente das câmeras de TV. 

Em sua opinião, qual o impacto des-

se aumento de exposição para a ati-

vidade do Supremo?

É difícil responder. Em primeiro lugar, 
em um país onde não sabemos como 
funcionam os processos decisórios, 
sou entusiasta do fato de o Supremo 
ter que tomar suas decisões em públi-
co, pois isso gera mais transparência. 
O Supremo, que já foi chamado de 
“outro desconhecido” por um de seus 
ex-ministros, hoje é observado por 
muita gente que escreve, analisa, cri-
tica, e isso é positivo. O lado negativo 
foi a exacerbação das individualida-
des. De fato, há muitos ministros que 
entendem que precisam dar respostas 
diretamente ao público. O tamanho 
das decisões aumentou, porque os 
ministros justificam seus votos pela 
TV. Já existem propostas claras sobre 
isso, entre elas, a de limitar o tempo 
de apresentação dos votos para 15 
minutos cada. Se seguíssemos o princí-
pio que mencionei de ter a decisão do 
tribunal escrita pelo ministro que lide-
rou a maioria, isso também reduziria 
de forma substantiva o protagonismo 
individual. A corte precisa se tornar 
mais colegiada, precisa ser capaz de 
produzir decisões que sejam o resulta-
do de um processo de deliberação mais 
consistente. Nesse aspecto, a TV atra-
palhou um pouco, mas, mesmo assim, 
entendo que não deva ser abolida. 

No Brasil, nem o 

mensalão nem a atual 

crise parecem ter 

sido suficientes para 

desestabilizar nosso 

sistema partidário e 

produzir uma reforma
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Além do rearranjo que deverá ocor-

rer nos partidos para as eleições 

presidenciais de 2018, que reforma 

o senhor considera importante para 

o restabelecimento da confiança do 

eleitor no sistema político, logo dessa 

intensa cruzada contra a corrupção?

Reforma política é uma das coisas 
mais difíceis de serem obtidas, pela 
razão óbvia de que aqueles que têm a 
responsabilidade de reformar são os 
beneficiários da estrutura que existe. 
Como dizem os ingleses, os perus não 
rezam pelo Natal. Os sistemas polí-
ticos são muitas vezes reformados 
depois de catástrofes, de crises pro-
fundas, ou de choques externos. No 
Brasil, nem o mensalão nem a atual 
crise parecem ter sido suficientes para 
desestabilizar nosso sistema partidá-
rio e produzir uma reforma. Assim, é 
difícil ser otimista.

Por isso acho que a reforma polí-
tica, se existir, tende a ser incremental 
e não disruptiva. Sabemos quais os 
principais defeitos do sistema, mas ire-
mos atacá-los paulatinamente. E um 
pequeno avanço nos deixará numa 
melhor posição para a correção se-
guinte. Há uma percepção muito clara 
de que o maior problema seja ter um 
número “administrável” de partidos. 
Isso pode ser enfrentado pela adoção 
do voto distrital, mas dificilmente isso 
seria aprovado. Assim talvez devêsse-
mos adotar as chamadas cláusulas de 
barreira ou desempenho. Essa corre-
ção é razoavelmente factível, porque 
os partidos grandes podem ter inte-
resse nela. Fernando Henrique Cardo-
so conseguiu aprovar um dispositivo 
assim (Lei no 9.096/95), para aplica-
ção num prazo de dez anos, sendo o 
desempenho contrapartida para a le-
genda ser beneficiária do Fundo Parti-
dário, e participar no Congresso. Com 

isso, estimava-se que seis ou sete par-
tidos sobreviveriam. Aí infelizmente o 
STF declarou essa medida inconstitu-
cional, no que muitos entendem como 
a pior decisão do Supremo nesses 28 
anos. Entendo que dentro de uma 
agenda de reformas incrementais do 
sistema político, a primeira delas se-
riam as cláusulas de barreira. 

Uma segunda reforma deveria focar 
a questão das coligações, que é um pro-
blema sério no Brasil, pois há quebra 
de identidade essencial entre o eleitor e 
seu representante, já que as coligações 

geram esse problema do puxador de 
voto que elege muitas outras pessoas. 
Eu diria que o Brasil já avançou, seja 
com a Lei da Ficha Limpa, com a ques-
tão do financiamento de campanha, e 
temos que continuar avançando. Tor-
ço para que ao menos essas reformas 
possam ser levadas a cabo até outubro 
de 2017, para que em 2018 tenhamos 
um pleito melhor do que tivemos em 
2014. Não estaremos no paraíso, mas 

Entendo que dentro  

de uma agenda de 

reformas incrementais 

do sistema político,  

a primeira delas  

seriam as cláusulas  

de barreira

teremos um parlamento melhor. E, 
quem sabe, de 2018 a 2022 faremos 
outras reformas e assim o sistema vai 
se aperfeiçoando. 

Em sua opinião, o que é preciso ob-

servar para modernizar o Estado 

brasileiro sem comprometer o com-

bate à desigualdade? 

No presidencialismo de coalizão bra-
sileiro há uma divisão de tarefas. O 
presidente é aquele que, eleito pelo 
voto da maioria da população, e sen-
do a maioria da população muito po-
bre, tem uma função muito importan-
te de representar os interesses difusos 
dos grupos menos articulados da so-
ciedade brasileira, como me chamou 
a atenção meu colega Luiz Guilherme 
Schymura. O parlamento, por sua vez, 
onde a eleição se dá principalmente 
pela necessidade de se viabilizarem as 
candidaturas dentro dos partidos, a 
maioria dos candidatos tem seu suces-
so associado aos interesses corporati-
vos e de setores específicos da socieda-
de. Daí surge uma divisão de tarefas: 
o Congresso é mais representativo dos 
setores mais articulados, e o presiden-
te normalmente deveria ficar respon-
sável pela defesa dos interesses mais 
difusos da sociedade brasileira. Nesse 
sentido, o maior desafio da presidên-
cia de dois anos de Michel Temer, que 
é um presidente extraído do seio do 
parlamento e que dele depende, seria 
conseguir levar a cabo uma agenda 
que deslocasse os interesses de setores 
privilegiados em favor da maioria da 
população. Daí a importância de não 
se colocar em risco, ainda mais por 
um período muito extenso, os investi-
mentos em saúde e especialmente edu-
cação, do qual depende a construção 
de um desenvolvimento mais equâni-
me e sustentável. 
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O imposto de renda sobre as pessoas 
físicas (IRPF) pode ser analisado em 
detalhes sem precedentes desde que 
a Receita Federal passou a divulgar 
a consolidação das declarações em 
minúcias.1 O que foi informado em 
2015, com base nas rendas recebi-
das durante o ano de 2014, compre-
ende 27,6 milhões de declarantes 
que reportaram um total de ren-
dimentos de R$ 2,3 trilhões, entre 
os rendimentos tributáveis (R$ 1,4 
trilhão), os isentos (R$ 0,7 bilhão) 
e os tributados exclusivamente na 
fonte (R$ 0,2 trilhão). 

Mais do que aspectos tributários 
em si, a leitura das estatísticas do 
IRPF revela peculiares facetas da 
sociedade e da economia brasileira, 
especialmente a respeito de sua no-
tória desigualdade. Para tal finalida-
de, uma ótica bem interessante, mas 
pouco observada nos dados extraí-
dos das declarações, diz respeito a 
sua apresentação conforme as ocu-
pações dos declarantes. Um corte 
mais analítico envolve 133 ocupa-
ções principais nas quais as pessoas 
optam por se enquadrar e, como tal, 
já se fez uma análise comparada dos 
rendimentos por declarantes repor-
tados.2 Mas um corte semelhante, 

abrangem o serviço público, so-
mando 9,7 milhões de contribuintes 
ou 35,2% do total. Para quem tra-
balha em empresas, discriminam-
se empregados do setor financeiro 
(777 mil) e das estatais (326 mil). 
Quem trabalha em empresa priva-
da constitui a categoria individual 
mais numerosa, com 7,8 milhões 
de declarantes ou 28,5% do total. 
Aposentados somam 3,4 milhões ou 
12,5% do total.

É expressivo o número de autô-
nomos: 2,8 milhões ou 10,2% do 
total. Mais interessante, porém, é 
a separação entre capitalista (139 
mil declarantes) e proprietário de 
empresa ou firma individual (4,6 
milhões de declarantes, ou 16,8% 
do total, a segunda categoria mais 
numerosa). Isso fora os 303 mil 
microempreendedores individuais 
(MEI), que já superam os declaran-
tes empregados em estatais.

Impressiona que existam 4,8 mi-
lhões de pessoas físicas no Brasil 
que se dizem empresários, 18,4% 
do total de contribuintes, contra 
8,9 milhões de empregados de em-
presas e bancos. Ou seja, para cada 
“patrão”, existe só 1,8 emprega-
do na base do IRPF. Se somados 

Imposto de renda,  
baixo e diferenciado

José Roberto Afonso

Pesquisador da FGV/IBRE e professor do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP)

porém mais sintético, compreende 
as naturezas das ocupações, ou seja, 
aquelas agrupadas em torno de 23 
categorias, sempre por opção dos 
próprios contribuintes. 

Listadas quase duas dezenas de 
categorias, é observado que dez 
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 autônomos e MEIs aos proprietá-
rios de empresas e aos capitalistas, 
o contingente salta para 7,9 mi-
lhões de declarantes e chega a su-
perar os empregados de empresas 
privadas (sem contar bancos e esta-
tais). São mais evidências da exten-
são que alcançou a transformação 
do trabalho mais qualificado e bem 
remunerado em capital.

Empreendedores ocupam os ex-
tremos do ranking de rendimento 
total entre as naturezas da ocupa-
ção. Em 1o lugar, desponta o “ca-
pitalista que auferiu rendimentos 
de capital, inclusive aluguéis”, com 
renda média anual de R$ 195 mil 
ou 2,24 vezes a média geral dos 
declarantes. Em último (23o), sur-
ge o MEI, com R$ 25,9 mil anuais 
ou 30% da média. Na 4a posição, 
aparece o maior dos contingentes, 
“proprietário de empresa ou firma 
individual ou empregador-titular”, 
com R$ 116 mil anuais e 34% aci-
ma da média.

A maior parte da renda desse 
grupo não é tributável (como são os 
salários): essa fonte explicou apenas 
26% e 36% do rendimento total 
dos empresários e dos capitalistas, 
nesta ordem, contra 60% da média 
geral de declarantes e 76% dos em-
pregados do setor privado. Como 
muito de sua renda provém de lu-
cros e dividendos – isentos no IRPF 
porque o modelo brasileiro opta 
por taxá-los pesadamente na pessoa 
jurídica – os donos de capital pa-
gam menos imposto que o incidente 
sobre o trabalho na declaração das 
pessoas físicas.

Entre as naturezas da ocupação, 
a 2a maior renda per capita é a do 
membro ou servidor público da admi-
nistração direta federal, R$ 159 mil  

anuais (83% acima da média dos 
declarantes). Quando agregadas 10 
naturezas vinculadas diretamente ao 
setor público não financeiro, chega-
se à média de R$ 92,5 mil anuais 
(6,3% acima da média).

Considerados só rendimentos tri-
butáveis, a alíquota média dos em-
presários é de 6,5%, contra 8,6% 
dos empregados do setor privado, 
mas ambos ficam abaixo da taxa 
média global de 9,0%. Os capitalis-
tas suportam uma alíquota bem mais 
elevada que a média, em 13,7%, só 
superada pelos servidores federais 
(14,6%, a maior das cargas indivi-
duais) e funcionários de empresas 
estatais (13,9%).

É possível refinar a estimativa 
do imposto que teria sido cobrado 
quando retido exclusivamente na 
fonte e, assim, recalcular a alíquo-
ta média sobre rendimentos totais. 
Feito isso, estima-se uma alíquota 
média efetiva de 6,92%. Se essa alí-
quota média já é muito baixa, ain-
da pesa uma importante dispersão 
– conforme ilustrado no gráfico. Os 

trabalhadores do setor público fede-
ral, que declaram altas rendas per 
capita percebidas basicamente como 
salários e proventos, suportam as 
maiores alíquotas estimadas: 12,7% 
da administração direta, 12,3% das 
estatais, 10,9% das autarquias e fun-
dações. As oito categorias mais tri-
butadas incluem o setor público (a 4a 
mistura bancos públicos e privados). 
Só depois aparecem, com 8,2%, os 
capitalistas e os empregados das em-
presas privadas.

Contribuem para baixar a mé-
dia os contingentes de profissionais 
liberais e autônomos e de proprie-
tários de firmas individuais, com 
alíquotas de 5,1% e 3,4%, respec-
tivamente. Rendimentos isentos 
(que incluem retiradas de lucros e 
dividendos) respondem por 35% e 
64% do total de suas rendas, aci-
ma dos 31% da média. No extre-
mo oposto, entre assalariados do 
setor público, as fontes isentas não 
chegam a 15%.

Diferentes leituras da conso-
lidação das declarações do IRPF 
reforçam um fenômeno que no 
Brasil pode estar mais dissemina-
do e consolidado do que em outros 
países e como nunca antes, qual 
seja a transformação de trabalho 
em capital, das pessoas físicas que 
passam a trabalhar como pessoas 
jurídicas. A ideia inicialmente foi 
tratar como problema de polícia 
o que deveria ser de política. Este 
processo ainda não foi correta e 
completamente dimensionado e 
compreendido, muito menos in-
fluenciou as decisões sobre políti-
cas públicas. 

Temos defendido que a decisão 
de contratar uma firma individual 
no lugar de um assalariado com 

Impressiona que existam 

4,8 milhões de pessoas 

físicas no Brasil que 

se dizem empresários, 

18,4% do total de 

contribuintes, contra 8,9 

milhões de empregados 



2 0  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  N o v e m b r o  2016

CONJUNTURA MACROECONOMIA

carteira assinada é muito mais do 
empregador do que do empregado. 
É mais aquele que quer fugir dos 
elevados encargos patronais mais 
as exigências das leis e da justiça 
trabalhista do que das pessoas fí-
sicas que querem fugir do impos-
to de renda, cuja alíquota efetiva 
está muito aquém da nominal e 
esta também parece mais baixa do 
que na maioria dos outros países. 
Nessa leitura, a incidência, os im-
pactos, as reações, do imposto de 
renda dos indivíduos precisam ser 
contemplados e analisados junto 
com o mesmo imposto incidente 
sobre corporações, bem assim das 

contribuições para a previdência 
social, dos empregadores e dos em-
pregados. Um tributo condiciona e 
vincula o outro. 

Os últimos anos foram marca-
dos por profundas mudanças es-
truturais no mercado de trabalho e 
na tributação da renda e dos salá-
rios que parecem ainda não terem 
sido devidamente compreendidas e 
estudadas. Estas são questões com-
plexas e intrincadas que não serão 
resolvidas com medidas pontuais 
ou simplórias – como por exem-
plo um mero aumento da alíquo-
ta marginal do IRPF. De pouco 
ou nada adianta mudar uma regra 

específica sem repensar todo o im-
posto de renda, tratando de forma 
integrada a tributação de pessoas 
e empresas, bem como os reflexos 
decorrentes da contribuição pre-
videnciária. É urgente repensar a 
forma como o Estado pode pro-
ver e financiar o bem-estar social  
no Brasil. 

1Os grandes números das declarações do IRPF 
estão disponíveis em: http://bit.ly/1IfkYyp. 

2Vide artigo do autor, “IRPF de 2015 – Ocupa-
ções profissionais: alguns rankings do decla-
rado pelos contribuintes”, Caderno Virtual do 
IDP, v. 2, n. 35, 2016. Disponível em: http://bit.
ly/2e7JWuN. 

0,7

1,1

3,3

3,4

5,1

5,1

5,2

6,9

7,0

7,2

7,2

7,3

7,4

7,4

8,2

8,2

8,5

8,9

9,9

10,0

10,0

10,9

12,3
12,7

0 2 4 6 8 10 12 14

MEI

Bolsista

Inativo c/ moléstia grave

Propr. empr. ou firma indiv. ou empregador-titular

Profissional liberal ou autônomo s/ vínc. empr.

Natureza da ocupação não especificada

Beneficiário de pensão alimentícia

Média dos declarantes

Militar

Servidor público de autarquia ou fund. munic.

Espólio

Inativo exc. cd. 62

Membro ou servidor púb. adm. direta munic.

Empregado ou contratado de org. internac. ou ONG

Empregado setor privado, exceto instit. fin.

Capitalista que auferiu rendim. de capital, inclus. aluguéis

Empregado de empr. púb. ou soc. de econ. mista munic.

Servidor púb. de autarquia ou fund. estadual e do DF

Membro ou servidor púb. adm. direta estadual e do DF

Empregado empr. púb. ou ec. mista est. e DF, exc. inst. fin.

Empregado de instituições financeiras públicas e privadas

Servidor público de autarquia ou fund. fed.

Empregado empr. púb. ou econ. mista fed., exc. inst. fin.

Membro ou servidor púb. adm. direta fed.

Fonte: Estimativa própria com base na DIRPF 2015.
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Agenda mínima

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Economistas defendem controle 
de gastos em seminário da FGV

As discussões sobre a aprovação de 
medidas fiscais para reduzir e disci-
plinar os gastos públicos têm domi-
nado o debate econômico e também 
foram a tônica do seminário “De-
safios da Economia Brasileira”, em 
outubro, para homenagear Antônio 
Carlos Pôrto Gonçalves, professor 
da FGV/EPGE, Direito Rio e Ebape, 
ex-diretor do IBRE. Para os econo-
mistas participantes do evento – en-
tre eles, ex-alunos de Pôrto – a ên-
fase dada a esse processo justifica-se 
por seu senso de urgência. “O Brasil 
precisa falar a verdade para ele mes-
mo. A população tem que entender 
que nunca teremos o país que quere-
mos se não fizermos essas reformas 
logo”, afirmou Maria Silvia Bastos, 
presidente do BNDES.

Carlos Hamilton Araújo, secre-
tário de Política Econômica do Mi-
nistério da Fazenda, defendeu que 
o tripé criado pelo governo – PEC 
241, reforma da previdência e pro-
grama de privatizações e concessões 
–, além de mitigar a excessiva ex-
pansão da dívida pública, abrirá as 

portas para o crescimento sustenta-
do com estabilidade de preços. “O 
governo deixará de ser o grande ab-
sorvedor de poupança da economia e 
o viés inflacionário da política fiscal 
desaparecerá, com a redução estru-
tural da taxa de juros”, afirmou. O 
economista prevê que o aumento da 
participação do setor privado na eco-
nomia esperado pelo governo trará 
ganhos de produtividade e aumento 
do crescimento potencial. “A políti-
ca monetária será mais eficiente, e 
com isso os ciclos monetários e de 
negócios serão menos  acentuados.”

Maria Silvia reforçou a posição do 
banco divulgada nos últimos meses de 
não mais financiar 100% dos inves-
timentos em concessões,  tampouco 

a liberação de empréstimos-ponte. 
Para as obras licitadas pelo novo 
Programa de Parceria de Investimen-
tos (PPI), espera-se um aporte de ao 
menos 20% dos futuros concessio-
nários, e uma maior participação de 
financiamento através de debêntures. 
“Queremos que o banco seja indutor 
de investimentos e do mercado de 
capitais”, afirmou, apontando ainda 
o foco no desenho de projetos com 
regras claras e estáveis e projeções 
de retorno realistas. “Sem taxas de 
retorno atraentes e subsídios que não 
sejam transparentes, não dá mais”, 
garantiu, destacando ainda o aumen-
to do protagonismo do BNDES no 
processo de desenho das concessões 
federais e estaduais. 
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Paulo Rabelo de Castro, presi-
dente do IBGE, elogiou a posição 
do governo de evitar ajustes através 
do aumento de impostos. “Na eco-
nomia civil, os empresários sabem 
que faz toda a diferença aumentar 
um real de imposto ou diminuir um 
real de despesa”, disse, defendendo 
que o setor privado já passou do li-
mite de sustentabilidade das contas 
públicas. Para ilustrar, Castro citou 
a evolução da carga tributária mar-
ginal na economia brasileira – ou 
seja, quanto de arrecadação adi-
cional é necessária para aumentar 
o PIB. “Por cada real de carga de 
impostos, temos somado cada vez 
menos PIB. Estávamos em cerca de 
31% de carga entre 2007 e 2010, 
e agora chegamos a praticamente 
40%”, afirma, lembrando que esse 
processo não é neutro. “A socieda-
de que produz não tem mais Ebitda 
para gastar, tampouco confiança 
para consumir. E aí o PIB vai se tor-
nando mais mesquinho.” Hamilton 
reforçou na ocasião que as soluções 
adotadas no passado de elevação de 

imposto, corte temporário do gasto 
discricionário e postergação de pa-
gamentos se mostraram ineficientes. 
“A solução eficaz que vemos é a de 
contenção suavizada e duradoura 
do gasto total, com ganhos pon-
tuais de receita e resgate de dívida, 

complementados com estímulos à 
produtividade e à competitivida-
de”, afirmou. 

Luiz Guilherme Schymura, dire-
tor da FGV/IBRE, salientou, por sua 
vez, o grande esforço que a PEC 241 
exigirá para cumprir o objetivo de 
redução de gastos no médio prazo. 
Cálculos do IBRE apontam que, sem 
a aprovação da PEC e mantendo-se 
os programas governamentais como 
estão, em 2026 o governo central 
representaria entre 21% e 22% do 
PIB. Com a PEC, esse número de-
verá cair para 14%. “Isso significa 
que até 2026 teremos que reduzir 
o tamanho do governo central em 
um terço, próximo de como era em 
1997. É significativo e implicará 
grande coordenação dentro da socie-
dade brasileira para que esse número 
seja alcançado”, afirma.

Para essa revisão de rota, Gustavo 
Loyola, ex-presidente do Banco Cen-
tral, sócio da Tendências Consulto-

Fonte: Afonso Arinos, com dados do PLDO/2016 - Anexo IV Metas Fiscais.

Evolução da receita, despesa e necessidade de 
financiamento da previdência como proporção do  

PIB - 2015-2060

Maria Silvia Bastos, presidente do 
BNDES, quer o banco como indutor 
de investimentos.
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ria, aponta a necessidade não só de 
realizar cortes, mas de ampliar a efi-
ciência do gasto público a partir, por 
exemplo, de medidas que reduzam a 
complexidade do sistema tributário. 
“Temos o desafio da desorganização 
microeconômica, que é um problema 
federativo que deverá ser enfrentado, 
pois é o governo quem torna o am-
biente inóspito”, diz. Para Loyola, o 
atual governo conta com a vantagem 
de poder ser mais ousado em itens de 
mais fácil aprovação, por não envol-
ver questões constitucionais. “Os se-
tores de petróleo e elétrico ilustram 
isso”, afirmou.

Já para Roberto Castelo Branco, 
diretor da FGV Crescimento e Desen-
volvimento, o foco também deverá se 
voltar para uma revisão e corte tanto 
em incentivos fiscais, “que no Brasil 
implicam um abandono de receita do 
governo sem gerar efeitos positivos”, 
como um corte significativo no nú-
mero de funcionários públicos – que, 
diz, cresceu 60% na década de 2003 

a 2013. “O total da folha do funcio-
nalismo representa quase 1/3 dos sa-
lários totais da economia, e a única 
forma de equacionar essa situação é 
com programas de desligamento vo-
luntário”, citou, referindo-se ainda a 
outras reformas para recompor as fi-
nanças públicas, entre elas a mudan-
ça do marco regulatório do petróleo 
e gás. “Na situação vigente, estamos 
condenados a que o PIB per capita 
cresça próximo de 1% ao ano, o que 
é bom para uma economia madura 
e desenvolvida, com nível médio de 
renda elevado e sem tantas desigual-
dades. Mas para uma economia ca-
rente como a brasileira, temos que fa-
zer muito e crescer a taxas bem mais 
elevadas que isso”, afirmou.

No encontro, os economistas ain-
da fizeram coro sobre a urgência do 
encaminhamento de uma reforma 
da previdência, reconhecendo esta 
como o gasto contratado de maior 
impacto no longo prazo para o país. 
Afonso Arinos Neto, professor da 

FGV/EPGE, considera que a PEC 
que fixa o teto dos gastos será o ins-
trumento adequado para viabilizar 
essa reforma, por ser “um compro-
misso político que torna mais difícil 
voltar atrás na hora de tomar me-
didas para controlar despesas pri-
márias”, lembrou. No seminário, 
Arinos apresentou um cálculo sobre 
o custo implícito da dívida da pre-
vidência, para o qual usou dados de 
anexos das metas fiscais do PLOA 
2016. A partir desse exercício, Ari-
nos apontou que a necessidade de 
financiamento da previdência em 
2060 em valores presentes, à taxa 
real de 3% ao ano, poderia alcançar 
R$ 12 trilhões. “É uma despesa que 
vale dois PIB, e estamos sem produ-
tividade total dos fatores para pagá-
la. Precisamos de reformas macro, 
para fazer a taxa de juros reais cair, 
e microeconômicas para aumentar 
PTF para arcar com esse gasto, pois 
essa dívida é a principal. Ela é que 
está em jogo”, concluiu. 

Fontes: Receita Federal e IBGE.
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Uma das características dos gover-
nos populistas da América Latina, 
e de outras regiões do mundo, é a 
irresponsabilidade fiscal, isto é, o 
desequilíbrio das contas públicas. 
Esta irresponsabilidade produz duas 
patologias. A primeira é a crise da 
dívida pública, com a relação dívida/
PIB crescendo em bola de neve, e na 
etapa final transformando os títulos 
públicos em moeda podre. A segun-
da patologia é a hiperinflação, que 
destrói o valor da moeda, depois de 
um longo processo de inflação crô-
nica, no qual a emissão de moeda 
financia o déficit público.

O Plano Real em 1994 acabou 
com a praga da hiperinflação e no fi-
nal do primeiro mandato, em 1998, o 
ex-presidente FHC fez o ajuste fiscal 
que impediu a maldição da crise da 
dívida pública. No primeiro mandato 
do presidente Lula os títulos públi-
cos, emitidos pelo governo brasileiro, 
deixaram a categoria de moeda po-
dre (junk bonds em inglês) e foram 
colocados numa classificação de risco 
normal. O Brasil avançava na direção 
dos países do primeiro mundo.

Como diz o ditado popular alegria 
de pobre dura pouco. Depois do su-
cesso no combate à “marola” da crise 
financeira de 2007/2008 o governo 
Lula achou que tinha descoberto a 

Ajuste fiscal e crescimento

Fernando de Holanda Barbosa

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

roda e deu uma guinada na política 
econômica. O resultado desta aven-
tura é a maior recessão da economia 
brasileira nos últimos cem anos e uma 
crise fiscal para senhor nenhum botar 
defeito. A prioridade número um do 
país é, portanto, resolver a crise fiscal. 

O tratamento de doenças graves 
infelizmente não pode ser feito com 
medicamentos que não provoquem 
efeitos colaterais. A PEC 241, apro-
vada em duas sessões pela Câmara 
dos Deputados, e seguindo para o 
Senado, que terá também de aprová-
la em duas sessões, congela as despe-
sas primárias do governo federal por 
nove anos. Um artigo desta PEC per-
mite que o presidente da República 
possa propor ao Congresso um pro-
jeto de lei que altere o congelamento 
a partir do décimo exercício.

O congelamento das despesas 
primárias do governo é a única saí-
da para a crise fiscal? Certamente, 
não. Parte do ajuste poderia ser fei-
to por aumento da carga tributária. 
Todavia, este caminho encontra re-
sistências de setores importantes da 
sociedade brasileira, que afirmam 
pagarem muito imposto e receberem 
quase nada em serviços públicos. Es-
tes argumentos podem ser questio-
nados. Mas não há como defender a 
baixa eficiência do setor público.

A aprovação da PEC 241 per-
mitirá que o Banco Central reduza 
a taxa de juros com mais vigor nos 
próximos meses. A primeira redu-
ção de 25 pontos na última reunião 
do Copom foi bastante cautelosa, 
mostrando a preocupação do Banco 
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Central com a recuperação da credi-
bilidade, o ingrediente mais impor-
tante da política monetária. A previ-
são do mercado é uma taxa de juros 
de 11% no final do ano que vem. 
Acredito que se a taxa de inflação 
prevista para 2017 convergir para o 
centro da meta de 4,5% (atualmen-
te a previsão é de 5,0%), a taxa de 
juros Selic no segundo semestre de 
2017 pode chegar a 10%. Esta po-
lítica monetária expansionista re-
duzirá o desemprego e a capacidade 
ociosa, fazendo com que a economia 
brasileira volte ao pleno emprego 
em 2018. Neste ambiente qual será a 
taxa de crescimento do produto po-
tencial da economia brasileira?

A taxa de crescimento do produ-
to potencial depende do comporta-
mento de três variáveis: a taxa de 
crescimento do estoque de capital; a 

taxa de crescimento da mão de obra 
e a produtividade total dos fatores 
de produção. Com uma taxa de in-
vestimento de 18%, uma taxa de 
depreciação de 3,5% e uma relação 
capital produto de três, a taxa de 
crescimento do estoque de capital é 
igual a 2,5%. Suponha-se uma taxa 
de crescimento da mão de obra de 
1,2% ao ano. Admita-se, com certo 
otimismo, que a produtividade to-
tal de fatores cresça 0,5% ao ano. 
Com estas hipóteses o produto po-
tencial brasileiro cresceria 2,2% ao 
ano (0,4 x 2,5 + 0,6 x 1,2 + 0,5). 
Um crescimento pífio, comparado 
com o mundo e com nossa própria 
história. A variável-chave, no curto 
prazo, para mudar a taxa de cres-
cimento do produto potencial é o 
 aumento da taxa de investimento. 
Por exemplo, se a taxa de investi-

mento fosse igual a 24% a taxa de 
crescimento do produto potencial 
seria igual a 3% ao ano.

Nos próximos dois anos podere-
mos crescer acima da taxa do cres-
cimento do produto potencial em 
virtude da existência de capacidade 
ociosa. Uma vez no pleno empre-
go seremos uma economia de baixo 
crescimento. A PEC 241 que limita as 
despesas primárias do governo cor-
rige o problema fiscal herdado dos 
governos do PT. Mas não resolve o 
problema básico da economia bra-
sileira: reduzir o consumo hoje para 
aumentar o consumo amanhã. Conti-
nuaremos sendo o país do futuro que 
nunca chega. Oxalá que esteja errado 
e que a sociedade brasileira encontre 
mecanismos políticos que permitam 
decisões sobre questões essenciais do 
crescimento econômico. 

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

Outros estados: 
08000-25-7788 (ligação gratuita)
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Em uma reunião recente junto a pro-

fissionais da área de ciências sociais, 

um deputado diagnosticou como 

problemática a reduzida comunica-

ção que se consegue fazer hoje em 

dia, ao grande público, a respeito 

da gravidade da atual crise fiscal no 

Brasil. E instou os presentes a coope-

rarem neste sentido. 

Um economista presente à reunião 

observou que, talvez mais importan-

te do que a reduzida comunicação, o 

problema maior diria respeito à di-

ficuldade da mensagem que precisa 

ser comunicada: uma sequência de 

remédios amargos. 

É interessante refletir sobre isto. 

Em planos de combate à inflação, 

por exemplo, há perdedores (em 

particular, o sistema bancário, in-

cluindo o Banco Central) e ganha-

dores (o resto da economia) bem 

definidos no mesmo ponto do tem-

po. Todos participando do debate. 

Com a queda da inflação, ganham 

principalmente os mais pobres, que 

mantêm a maior fração de sua ren-

da sob a forma monetária. Estes 

tendem a se posicionar favoravel-

mente à estabilização.

No caso atual das medidas de 

contenção fiscal, entretanto, ga-

nhadores e perdedores tendem a 

se situar em pontos distintos do 

tempo. E não necessariamente ocu-

pando setores ou classes distintas 

em um corte transversal da popu-

lação. O ajuste atual, na verdade, 

traduz a necessidade de se reduzir 

a primazia do presente sobre o fu-

turo. E mesmo sobre o passado, 

tendo em vista as elevadas vendas 

de ativos líquidos, previamente acu-

mulados por residentes no Brasil,  

a não residentes. 

Reformas como a da Previdên-

cia abrem espaço para mais in-

vestimentos, ponto de interesse 

dos mais jovens. Por outro lado, 

um mesmo indivíduo adulto pode 

perder hoje com o ajuste, mas ga-

nhar com o mesmo daqui a alguns 

anos. Através do aumento poten-

cial dos investimentos púbicos, ele 

com mais chances poderá contar 

com melhores estradas, melhor  

Ruim se hoje, pior se amanhã

Rubens Penha Cysne

Professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV/EPGE) 
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saneamento, melhor saúde pública, 

educação etc. 

Em função da distância tempo-

ral que pode separar, no momento 

atual, o rigor no gasto público e 

o seu retorno percebido, fica mais 

difícil sua sustentação política. 

Boa parte dos ganhadores, inclu-

sive, são ainda imberbes. Alguns 

não nasceram. Outros ainda não 

votam. Ou seja, muitos dos que 

apoiariam o ajuste fiscal, em par-

ticular, para poderem pagar menos 

impostos no futuro, não têm ain-

da voz bem definida na sociedade. 

Somado ao desconhecimento de 

muitos eleitores adultos, o que é 

natural em uma sociedade como a 

brasileira, isto gera dificuldade de 

sustentação política.

A única solução neste caso é ape-

lar ao bom senso dos adultos e ido-

sos. Que se lhes reduza o grau de 

miopia intertemporal, seria a reza. 

A comunicação crível sobre o 

ajuste fiscal deve partir da dura re-

alidade: o ajuste vai doer para quase 

todos nos próximos anos, porque 

troca consumo presente por consu-

mo futuro. Nestes termos, o melhor 

mote para a comunicação ao público 

seria o seguinte: “Ruim se Hoje, Pior 

se Amanhã”. À medida em que o 

tempo passa, maior é o esforço fiscal 

necessário para estabilizar o cresci-

mento da dívida pública. 

Cysne e Gomes (2016) men-

suram o custo de se postergar o 

ajuste fiscal no Brasil. Tal custo se 

mede pelo esforço fiscal adicional, 

para atender à condição de susten-

tabilidade da dívida, relativamente 

àquele que teria sido necessário 

caso o ajuste (à condição de sus-

tentabilidade) tivesse se dado em 

junho de 2016. 

Em junho de 2016, usando da-

dos como percentual do PIB, estes 

autores trabalham com uma dívida 

líquida do governo geral de 43,4%. 

E uma dívida bruta de 68,5%. As 

receitas primárias, obtidas so-

mando-se as receitas tributárias 

das três esferas (32,66%) às suas 

outras receitas correntes líquidas 

(2,8% do PIB), alcançam 35,46% 

do PIB. Adicionando-se a tal mon-

tante o déficit primário do gover-

no geral (2,57% do PIB), tem-se 

despesas totais do governo geral  

de 38,03%. 

Usando quatro cenários alter-

nativos e dez trimestres conta-

dos a partir de junho de 2016, 

os autores constroem uma ma-

triz com 40 entradas numéricas 

para o custo do atraso quando 

se toma como base a dívida lí-

quida, e mais 40 para o uso do  

leitor que prefere trabalhar com a  

dívida bruta. 

A título de exemplo, assumindo-

se um cenário de juros reais anu-

ais de 7% e crescimento do PIB de 

2,1% (ambos em taxas logarítmi-

cas), os autores concluem, usando a 

dívida bruta, que a condição de sus-

tentabilidade instantânea implicaria 

uma redução do déficit primário da 

ordem de 5,5% do PIB (o que equi-

valeria a obter-se um superávit pri-

mário em torno de 2,93% do PIB). 

E que o custo do atraso da não re-

alização de tal ajuste fiscal até de-

zembro de 2017 gira em torno de 

0,37% do PIB. Ou seja, aproxima-

damente, R$ 22,9 bilhões. 

No pior cenário considerado pe-

los autores (juros reais em torno de 

7,5% ao ano e crescimento do PIB 

de apenas 1,1% ao ano entre ju-

nho de 2016 e dezembro de 2017), 

chega-se a um custo de 0,57% do 

PIB para este período (aproxima-

damente, R$ 35,34 bilhões). 

Somem-se a estes custos aqueles 

das contínuas oportunidades de in-

vestimento perdidas em função da 

incerteza. Bem como a perda da 

arrecadação fiscal que poderia ser 

daí derivada. 

Estes custos crescentes no tem-

po explicam o título deste artigo: 

“Ruim se hoje, pior se amanhã”.  

Referências 

Cysne, Rubens P. e Gomes, Carlos Thadeu de 
F. “O custo do atraso no equacionamento da 
questão fiscal”, Working Paper disponível em 
http://epge.fgv.br/users/rubens/working-
papers/. 

Com a queda da inflação, 

ganham os mais pobres, 

que mantêm a maior 

fração de sua renda sob a 

forma monetária. Estes se 

posicionam favoráveis  

à estabilização
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Solange Monteiro, Rio de Janeiro

Calibrar 
expectativas

Fim da recessão em 2017 deve ser 

marcado por retomada gradual da 

economia e mais ajustes

Depois de verem frustradas as esperanças de um 

sinal mais consistente de recuperação da ativida-

de no terceiro trimestre, abrindo espaço para um 

final de ano mais auspicioso, economistas passam 

a desenhar suas projeções de como se dará o final 

da recessão em 2017. Em sua paleta de cores, nada 

tão brilhante, tampouco tão cinzento. Pela esti-

mativa da FGV/IBRE, do lado da oferta, todos 

os setores com crescimento positivo. Pelo lado 

da demanda, entretanto, muitas dúvidas sobre 

quem terá fôlego para comandar uma reto-

mada mais significativa, em um cenário 

com muitos ajustes ainda por fazer.
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Economistas apontam que esse rascunho não denota pes-

simismo, mas a necessidade de calibrar as expectativas para 

o ritmo de recuperação que o país é capaz de cumprir. E que 

até agora se mostraram superestimadas, para uma economia 

que deverá contrair 3,4% este ano, com esse mesmo percen-

tual de queda da atividade industrial, -2,8% para serviços, 

e -1% na agricultura. Paulo Picchetti, pesquisador da FGV/

IBRE, ressalta que em 2016 as sondagens apontaram uma 

percepção de melhoria que esteve descolada dos fundamen-

tos econômicos, muito puxada pelo componente da expec-

tativa. Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro IBRE, 

lembra que essa dicotomia entre presente e futuro se deveu, 

em parte, à mudança de governo. “Vimos isso na Argentina e 

no México, um nível de otimismo quando se muda o coman-

do, até que a realidade mostra que o processo na economia 

às vezes corre mais lento”, afirma. Picchetti, por sua vez, 

lembra que a duração e intensidade da atual recessão mu-

daram o padrão de análise do comportamento nos modelos 

estatísticos. “Essa crise não tem precedentes; é tão profunda 

que qualquer coisa que indique um elemento de otimismo, 

ainda que seja apenas parar de piorar, já vem sendo interpre-

tada como uma melhora”, diz. 

Picchetti cita como exemplo o Indicador Antecedente Com-

posto da Economia (IACE) e o Indicador Coincidente Com-

posto da Economia (ICCE), elaborados pela FGV/IBRE e 

The Conference Board. Enquanto o IACE antecipa mudanças 

de ciclo, o ICCE confirma essa antecipação, o que em geral 

acontece num prazo de três a quatro meses. “Este ano, en-

tretanto, o indicador antecedente passou a sinalizar o que se-

ria uma reversão de ciclo a partir de fevereiro, e o ICCE, ao 

contrário de outras recessões cobertas pela amostra, iniciada 

em 1996, não acompanhou a ideia de reversão de ciclo. Pelo 

contrário, continuou caindo, e nos últimos meses configura-se 

muito mais como uma estabilização”, diz. Entre as variáveis 

que fazem parte do cálculo do indicador estão o Ibovespa, os 
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juros futuros negociados na BM&F, 

e sondagens do IBRE. “As pessoas 

que responderam às sondagens e in-

vestiram dinheiro na bolsa tiveram 

uma percepção de melhoria que não 

está se concretizando, e mesmo as-

sim continuaram otimistas”, diz. 

Nos indicadores de confiança 

empresarial e do consumidor cal-

culados pelo IBRE, essa boca de 

jacaré entre a expectativa e a si-

tuação atual é evidente. No caso 

do consumidor, a diferença entre a 

percepção sobre a situação atual e 

a futura em outubro chega a 23,6 

pontos, inédita na pesquisa, inicia-

da em 2005. Viviane Seda Bitten-

court, coordenadora da Sondagem 

do Consumidor, afirma na análise 

dos resultados que, mesmo com 

a tendência declinante do mer-

cado de trabalho, as perspectivas 

de queda de inflação contribuem 

para uma visão menos pessimista 

em relação às finanças familiares. 

No caso das empresas, entretanto, 

já existem sinais de moderação do 

otimismo. Em outubro, a distância 

entre o índice de situação atual e 

o de expectativas com ajuste sazo-

nal era de 12,4 pontos, contra 15,8 

em setembro, reforçando a ideia 

de tomada de consciência, pelo 

setor, de que o ritmo de retomada  

será moderado.  

O principal motor dessa expec-

tativa era a indústria, que reverteu 

uma trajetória de cinco meses de 

melhoria ao retrair ligeiramente em 

julho, despencar 3,5% em agosto, 

e recuperar tímido 0,5% em setem-

bro. “Vemos esse como um caso de 

estagnação. Batemos no fundo do 

poço e, diferentemente de 2009, 

andaremos de lado por um tempo 

até ter uma evidência maior de que 

há elementos para retomada mais 

robusta”, diz Picchetti. Compor-

tamento, entretanto, que não con-

dizia com a esperança de parte do 

mercado de registrar PIB positivo 

ainda no quarto trimestre. “Entre-

tanto, se consumo e serviços ainda 

não demonstraram reação, e repre-

sentam 65% da oferta e da deman-

da, seria preciso uma brutal recupe-

ração dos outros 35%, em que se 

Índice de confiança 
Situação atual x expectativas

Fonte: FGV/IBRE.

Confiança
Média mensal (abril-out/16) Distância entre ISA e  

IE (out/16)ISA IE

Consumidor 0,6 4,4 23,6

Empresarial 1,1 3,2 12,4
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inclui a atividade industrial, para se 

gerar algum crescimento este ano”, 

diz Livio Ribeiro, pesquisador da 

Economia Aplicada da FGV/IBRE.  

Inflação e juros
O comportamento menos favorá-

vel da economia levou a que as es-

timativas para o PIB de 2016 con-

vergissem a uma retração acima 

de 3%. Já para 2017, as projeções 

ainda estão divididas entre análi-

ses otimistas e outras cautelosas. 

“Apesar dos riscos ainda presen-

tes de a Lava Jato envolver mem-

bros do governo, os mais otimistas 

identificam que já houve uma im-

portante redução da incerteza po-

lítica e, com isso, não haveria por 

que a recuperação econômica ser 

tão diferente do que em outras re-

cessões profundas”, afirma Brau-

lio Borges, pesquisador associado 

da FGV/IBRE e economista-chefe 

da LCA Consultores. Esse grupo, 

do qual fazem parte o Itaú e a pró-

pria LCA, vê um crescimento de 

1,5% no ano que vem como perfei-

tamente viável. “Dado o tamanho 

do tombo que levamos, crescer 

num ritmo até acima do potencial 

estimado para o Brasil não é muito 

difícil, pois há ociosidade elevada 

na indústria e no mercado de tra-

balho”, diz. O IBRE, por sua vez, 

estima um resultado bem mais mo-

desto, de 0,6%. Silvia afirma que, 

além de considerar o carregamen-

to estatístico de 0,5% herdado de 

2016, o Instituto é mais prudente 

quanto à queda da taxa de juros. 

“A grande dificuldade aqui é sa-

ber quanto da desinflação de fato 

virá”, diz, lembrando que essa 

parte do ajuste ainda não foi total-

mente consolidada. O cenário-base 

do Instituto para a Selic em 2017 é 

de 12,6% e, para o IPCA, 5,6%. 

No caso dos preços administra-

dos, Salomão Quadros, superinten-

dente adjunto da inflação do IBRE, 

considera que a queda prevista na 

ata do Copom – de 6,2% em 2016 

para 5,8% em 2017 – demonstra 

pouca margem de manobra para 

os preços livres, que precisariam 

de uma forte desaceleração, abai-

xo de 4%, para levar a inflação à 

meta de 4,5%. “E política mone-

tária não pode muito em relação a 

administrados”, completa. Manoel 

Pires, economista do Ipea, pondera 

que nesse segmento influenciará a 

velocidade da queda do preço da 

gasolina. “Assim como a inflação 

subiu muito devido ao preço da 

energia elétrica, uma eventual mo-

deração do preço da gasolina – que 

ainda está muito acima do preço 

internacional – poderia gerar um 

ganho adicional”, diz.

Um dos elementos positivos para 

a queda da inflação de 2017 serão 

os alimentos, com a dissipação do 

efeito do El Niño, cuja passagem em 

2015/16 foi considerada uma das 

três mais fortes desde 1950. “Fiz um 

estudo sobre esse impacto no IPCA 

contando sua transmissão a outros 

preços que não alimentos, e a con-

clusão é de que, sem o El Niño, em 

2015 o IPCA seria de 9,5% ao invés 

de 10,7%”, ilustra Borges. 

Para Silvia, a principal preocu-

pação – tal qual apontada na ata 

do Copom em outubro –, ainda é 

a lentidão da trajetória de queda de 

preço dos serviços, que se mantém 

Revisão de estimativas em outubro
em %

-3,3

1,2

6,9

5,0

13,5

10,8

-3,4
0,6

7,1

5,6

13,8

12,6

PIB 2016 PIB 2017 IPCA 2016 IPCA 2017 Selic 2016 Selic 2017

Focus (mediana mercado) IBRE

Fonte: Focus (boletim de 28/10), IBRE.



CAPA CRESCIMENTO

3 4  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  N o v e m b r o  2016

na casa dos 7%, mesmo após dois 

anos de recessão. Nelson Marconi, 

professor da FGV/EESP, observa 

que um dos elementos que justifi-

cam essa resistência é o mercado 

de trabalho. “Como no Brasil não 

há estrutura para negociar redução 

temporária de salário em época de 

crise, este mantém um alto grau 

de indexação, e a queda do salá-

rio real é proporcionalmente muito 

menor do que a do emprego”, diz. 

“E como empresas de serviços em 

geral não contam com concorrência 

externa, podem passar para o preço 

boa parte desse custo”, explica. 

Quadros ressalva, entretanto, 

que na comparação de outubro des-

te ano contra outubro de 2015, a 

inflação de serviços registrou queda 

acentuada, de 1,2 ponto percentual. 

E, excluindo itens como passagens 

aéreas e hotéis, afetados por episó-

dios como as Olimpíadas, essa re-

dução tem se mostrado constante. 

“Considero que, com um aumento 

ainda previsto do desemprego, ela 

continuará desacelerando” diz, res-

saltando que a precaução do BC se 

justifica, principalmente pelo com-

portamento dos serviços no come-

ço do ano. No Boletim Macro de 

outubro, José Júlio Senna, chefe do 

Centro de Estudos Monetários do 

IBRE, avaliou que a medida do BC 

de reduzir a taxa de juros modesta-

mente, em 0,25% no mês, além de 

responder adequadamente à velo-

cidade lenta da queda da inflação, 

também refletiu prudência frente à 

fase inicial do ajuste fiscal. 

Tal qual Silvia, Borges também 

considera a mediana do Boletim 

Focus para a Selic, de 11%, mui-

to otimista frente aos sinais de 

cautela dados pelo Banco Central. 

“Entendo, entretanto, que a lógica 

expressa no Focus é a de forçar um 

aumento maior a partir de meados 

de 2017”, diz. Dessa forma, o efei-

to da política monetária passaria a 

se concentrar em 2018, para quan-

do se estima um cenário de preços 

mais favorável, “principalmente 

porque a inércia inflacionária será 

bem mais baixa, que é algo que 

ainda pesa bastante para a inflação 

de 2017”, completa. 

No seminário “Perspectivas 2017”, 

promovido pela FGV/IBRE no final de 

outubro, José Carlos Carvalho, dire-

tor do Instituto de Estudos de Política 

Econômica Casa das Garças, avaliou 

que o risco de uma estratégia de po-

lítica monetária visando ao efeito da 

queda dos juros apenas a partir de 

2018 será o de ignorar a necessidade 

de estimular o crédito – que como pro-

porção do PIB tinha saltado de 35% 

em 2008 para 54% no final de 2014, 

mas desde então já sofreu queda de 3 

pontos percentuais. “Isso significaria 

A estimativa do IBRE 

é de que o desemprego 

ainda aumente, para 

cerca de 12,2% no 

primeiro trimestre de 

2017, para só recuar  

no final do ano

Além do desemprego, nível de endividamento das famílias 
ainda é alto e inibe demanda.
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pouco efeito sobre a atividade, um 

hiato do produto maior, uma pressão 

deflacionária que até poderia levar a 

inflação para a meta, mas decepciona-

ria em crescimento”, afirmou. 

Quem puxa o crescimento?
O fato é que, entre os economis-

tas, há pouca convicção sobre qual 

componente do lado da demanda 

deverá liderar uma retomada mais 

consistente da atividade no ano que 

vem. No caso do consumo das fa-

mílias – que em 2016 deverá retrair 

4,4%, acima do PIB pelo segundo 

ano consecutivo –, não se observa a 

possibilidade de um ciclo de recupe-

ração rápida. Mesmo demonstran-

do recuo, o nível de endividamento 

das famílias ainda é alto – segun-

do o BC, de 43,1% em agosto, ou 

24,4% se descontado crédito habi-

tacional. Além disso, a estimativa 

do IBRE é de que o desemprego ain-

da aumente, para cerca de 12,2% 

no primeiro trimestre de 2017, para 

só recuar no final do ano, quando 

se espera também uma melhora da 

massa salarial, fechando 2017 com 

expansão de 0,6% – mas contra-

ção da renda real de 0,3%, contra 

-3,6% em 2016. “Dessa forma, só 

em 2018 se poderia estimar o con-

sumo das famílias retomando com 

mais firmeza”, diz Silvia. 

Pelo lado do governo, a neces-

sidade de medidas restritivas que 

controlem o gasto da União fala por 

si sobre a pouca colaboração que 

o setor público poderá dar para o 

crescimento. Além do âmbito fede-

ral, José Roberto Afonso, pesquisa-

dor da Economia Aplicada da FGV/

IBRE, destaca que a crise de esta-

dos e municípios ainda está pou-

co precificada nessa equação. “O 

principal impacto macro deverá ser 

a queda drástica dos investimentos 

Mais por menos
Retorno sobre capital investido (ROIC) da indústria de transformação (sem Petrobras) e  
custo médio de capital (WACC)
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Fonte: Cemec/Ibmec.

Entre os economistas, há 

pouca convicção sobre 

qual componente do lado 

da demanda que deverá 

liderar uma retomada 

mais consistente da 

atividade no ano que vem
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públicos, que são muito descentra-

lizados no país. Mas também pode 

vir a representar queda do consu-

mo do governo, empreiteiros e for-

necedores deverão sofrer atrasos de 

pagamentos, além de possível efeito 

no consumo familiar, principalmen-

te em regiões menos desenvolvidas 

e mais dependentes de emprego pú-

blico”, diz. “Possivelmente servido-

res também venham a sofrer atrasos 

de pagamentos e talvez reduções, 

nos casos dos governos mais críti-

cos”, afirma. 

Em evento realizado na FGV 

Rio, Carlos Hamilton Araújo, se-

cretário de Política Econômica do 

Ministério da Fazenda, reforçou 

a necessidade do corte de gastos 

para eliminar o viés inflacionário 

da política fiscal e reduzir os ju-

ros, ressaltando que esse caminho 

estimulará a crescente participação 

do setor privado no investimen-

to (ver pág. 21). No curto prazo, 

entretanto, esses sinais deverão ser 

pouco atendidos, já que a situação 

das principais companhias brasilei-

ras é de alta alavancagem. Levan-

tamento do Centro de Estudos de 

Mercados de Capitais (Cemec) do 

Instituto Ibmec com 256 empresas 

de capital aberto e 349 empresas 

fechadas – 78% delas com recei-

ta operacional líquida superior a  

R$ 400 milhões em 2015 – reflete 

o grave panorama de endividamen-

to em que a maioria se encontra. 

O estudo apontou que os efeitos 

combinados da recessão, desvalori-

zação cambial e menor geração de 

caixa fizeram com que 49% regis-

trassem geração de caixa (ebitda) 

inferior ao valor de suas despesas 

financeiras. Em 2010, esse percen-

tual era de 22%. Entre as abertas 

excetuando a Petrobras, a relação 

de dívida bruta sobre o patrimônio 

líquido chegou a 1,3, contra 0,36 

em 2010, com a dívida estrangei-

ra dobrando de participação, para 

60%. Além disso, essas empresas 

registram menor retorno do capital 

investido para um custo médio de 

capital mais alto.

Carlos Antonio Rocca, diretor do 

Cemec, ressalta que há uma gran-

de variância entre as empresas da 

amostra. “Tem uma proporção que 

registra uma taxa de retorno mais 

adequada, e com uma mudança de 

Este ano, a previsão é que as 

exportações cresçam 8,6% 

e colaborem em 2,8 pontos 

percentuais para o PIB, 

cobrindo a queda mais 

acentuada da demanda 

interna em relação ao PIB

Fonte: Cemec/Ibmec; amostra de 256 empesas de capital aberto e 349 empresas fechadas.

Muito endividadas
Evolução da relação dívida bruta sobre patrimônio líquido
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cesso de valorização cambial”, diz. 

Para o economista, essa alternativa 

passaria invariavelmente por um 

processo de maior abertura e in-

tegração da economia brasileira à 

mundial. Que, por sua vez, implica 

cuidar dos conhecidos fatores que 

comprometem a produtividade da 

expectativa da economia poderá re-

tomar o investimento”, diz. “O ar-

gumento do estudo não é de que isso 

não possa acontecer, mas de que, se 

isso ocorrer, será em menor propor-

ção, e não justificará a ideia de uma 

retomada intensa”, diz. Para Bor-

ges, o processo de desalavancagem 

das empresas já está acontecendo 

de forma intensa. “Corte de inves-

timentos, reestruturação de dívidas, 

empresas quebrando – que também 

é uma forma de reduzir o endivida-

mento geral da economia –, vendas 

de ativos, como é o caso da Petro-

bras, fazem parte desse movimen-

to”, cita. Rocca, por sua vez, identi-

fica como um componente favorável 

para a retomada da estimativa de 

investimento as concessões previstas 

pelo governo. Mas, para ele, nada 

de grande monta acontecerá antes 

de 2018. “Um dos principais fatores 

para uma aceleração é a existência 

de projetos de alta qualidade, o que 

inclui a parte regulatória e jurídica, e 

isso leva tempo”, afirma. 

Para Rocca, “levando em con-

ta que até 2020/21 o setor públi-

co ainda aumentará sua fatia na 

captação de poupança financeira”, 

a forma mais consistente de se ter 

avanço no investimento será atra-

vés de poupança externa. “Mas 

precisamos criar condições domés-

ticas para que a economia se be-

neficie disso, discutir qual estraté-

gia de política econômica poderia 

compatibilizar o aproveitamento 

dessa poupança externa para re-

forçar o investimento – e o cresci-

mento econômico – minimizando 

os impactos negativos de um pro-

O panorama 

internacional, com um 

crescimento mais lento 

dos Estados Unidos e 

inflação baixa global 

permitem que o ambiente 

de liquidez predomine

economia brasileira em geral, como 

o sistema tributário, burocracia e 

infraestrutura precária. 

Pires, do Ipea, ressalta várias mu-

danças microeconômicas em cur-

so – como a reforma nas regras do 

pré-sal, de regras de conteúdo local, 

bem como a revisão da regulação 

do setor de telecom – como par-

te dessa agenda para gerar ganhos 

de investimento e produtividade. A 

essa lista Silvia ainda soma a Nova 

Lei das Estatais e a revisão da po-

lítica de atuação do BNDES, refor-

çando a necessidade de melhora de 

alocação de recursos quando os in-

vestimentos forem retomados. “De 

2011 a 2015, a produtividade total 

dos fatores e a produtividade do ca-

pital caíram. Tivemos investimento, 

mas sem crescimento. Isso é sinal de 

ineficiência”, diz. A pesquisadora 

observa que, diferentemente à re-

cessão da década de 1980, no atual 

período a queda de crescimento é 

Atividades 2015/2014 2016/2015 2017/2016

Consumo das famílias -4,0% -4,4% 0,2%

Consumo do governo -1,0% -1,1% -0,5%

Formação bruta de capital fixo -14,1% -9,2% 2,1%

Exportação 6,1% 8,6% 4,4%

Importação -14,3% -11,7% 3,9%

Contribuições para o PIB 2015/2014 2016/2015 2017/2016

Exportações líquidas 2,7p.p. 2,8p.p. 0,0p.p.

Projeções IBRE para o PIB
Ótica da demanda

Fontes: IBGE e FGV/IBRE. Elaboração: FGV/IBRE.
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maior que a de investimento. “Isso 

significa que o investimento veio de 

forma mal gerida. Isso numa situa-

ção em que se importou muito pou-

pança externa, gerando alto déficit 

em transações correntes, que não se 

traduziu em maior capacidade.”

Para a economista, agora cabe ar-

regaçar as mangas e realizar as corre-

ções necessárias. Carvalho, da Casa 

das Garças, ressalta que o panorama 

internacional, com um crescimento 

mais lento dos Estados Unidos e infla-

ção baixa global, permitem que o am-

biente de liquidez predomine, garan-

tindo mais tempo para o Brasil fazer 

os ajustes de sua política econômica 

com apoio externo. “Se fizermos nos-

so trabalho, poderemos criar um novo 

ciclo de investimento, mais virtuoso”, 

diz Silvia, avaliando, entretanto, que 

será preciso assumir o impacto da des-

valorização cambial para as exporta-

ções. Levantamento da Funcex aponta 

que, em agosto, a valorização cambial 

que levou o dólar à sua cotação mais 

baixa em 14 meses, somada a custos 

de produção em alta e preços pratica-

dos em baixa, fizeram a rentabilidade 

das exportações regredir quase cinco 

anos. “Perdemos um pouco esse canal 

de estímulo à demanda”, diz Marconi, 

reconhecendo, entretanto, seu baixo 

impacto devido à baixa participação 

das manufaturas.

Este ano, a previsão é que as ex-

portações cresçam 8,6% e colabo-

rem em 2,8 pontos percentuais para 

o PIB, cobrindo a queda mais acen-

tuada da demanda interna em rela-

ção ao PIB. A estimativa do IBRE, 

entretanto, é de que esse resultado 

não se repita em 2017, com um 

Inflação ainda muito resistente
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Fonte: FGV/IBRE.

Crescimento*

Período Potencial PTF Prod. capital

FHC (1997-2002) 2,3 0,1 0

Lula (2003-2010) 4,2 2,6 0,8

Dilma (2011-2015) 0,9 -0,3 -2

*Calculados a partir de uma média de 8 funções de produção (CD e CES). Dados filtrados. 
Fonte: FGV/IBRE (Pessôa, S. e Matos, S.). Elaboração: FGV/IBRE.

Queda expressiva da PTF e da produtividade do capital
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crescimento das vendas externas 

metade do registrado em 2016, não 

gerando contribuição para o PIB. 

“Do lado das commodities, estima-

mos estabilidade de preços. Quanto 

às manufaturas, não há estimativa 

de aumento da demanda”, diz Lia 

Valls, pesquisadora da Economia 

Aplicada do IBRE. “Na América 

Latina, a economia argentina ain-

da não parece tão bem, apesar de 

termos a vantagem do avanço do 

acordo automotivo. Quanto aos 

Estados Unidos, hoje é um mercado 

com muito mais concorrência, prin-

cipalmente a chinesa, o que torna 

uma ampliação mais difícil”, diz.

Ainda são muitas peças a encaixar 

no quebra-cabeças do crescimento 

brasileiro, o que tornará 2017 mais 

um ano de ajustes, com expecta-

tivas talvez mais realistas. “Tudo 

isso, entretanto, é fundamental para 

a retomada do potencial de cresci-

mento da economia”, reforça Silvia. 

No cenário-base traçado pelo IBRE, 

com a PTF crescendo 0,5% ao ano, 

o crescimento potencial brasileiro no 

período de 2018-2022 é de 2,3%. 

Para entrar com o pé direito, lem-

bra Silvia, será preciso contar com a 

aprovação da PEC dos gastos e um 

encaminhamento da reforma da pre-

vidência ainda em 2016. E, claro, 

contar com bons ventos políticos. 

“Será preciso saber se o governo 

vai sobreviver à Lava Jato; se so-

breviver, se conseguirá implementar 

o que propõe; e, se conseguir, quais 

serão as reações acumuladas até lá, 

e o apoio político que restará”, diz 

Picchetti, apontando que, com tan-

tos “se”, chegar a 2018 soa como 

tarefa de longo prazo. “Mais do que 

prever, agora é contar com o ama-

durecimento do quadro político que 

permita fazer essa transição, com 

um ajuste que não é fácil, mas que 

seja compreendido como necessário. 

E aí acho que se criam as bases para 

um crescimento mais robusto”, diz 

citando outros episódios de ajuste, 

como o externo da década de 80 e o 

da estabilidade monetária nos anos 

1990. “Se agora conseguirmos com-

binar equilíbrio fiscal e estabilidade 

monetária, a gente cria as bases para 

um crescimento de melhor qualidade 

lá para frente”, conclui.  

Crescimento potencial*

Período Pessimista 0% (PTF) Base 0,50% Otimista 1,00%

2018-2022 1,7 2,3 2,9

2023-2027 1,4 2,2 2,9

2028-2032 1,1 1,9 2,6

2033-2037 0,8 1,6 2,4

2038-2042 0,6 1,4 2,2

2043-2047 0,5 1,2 2,0

Base: Investimento atingindo 19% (a preços de 2000) em 2022; Pessimista: retornando ao valor de 17% e estagnado; Otimista: 
atingindo 21% em 2022. Crescimento da PEA: Barbosa Filho, F.; Turra, C.; Wajnman S. e Guimarães, R. (2014).
Fontes: IBGE e FGV/IBRE. Elaboração: FGV/IBRE.

Produto Potencial: Cenários
Depende cada vez mais de Produtividade e de Investimento

Novo programa de concessões do governo é esperança 
para estimular o investimento
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Atalhos para a reforma

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Decisões no âmbito do Judiciário favoráveis à 
flexibilização trabalhista pressionam por mudanças que 
visem à redução da insegurança jurídica para contratar

Nos últimos meses, o Supremo Tribunal Fede-

ral (STF) tem lançado faíscas de esperança para 

os empregadores do país. Em uma sequência de 

atos, a Corte vem discordando de interpreta-

ções e súmulas expedidas pelo TST que intensi-

ficam a já forte rigidez do ordenamento do tra-

balho no Brasil, implicando custos adicionais 

para muitos negócios. Com isso, a expectativa 

é de que se abra caminho no Legislativo para 

um modelo de flexibilização que adeque direi-

tos laborais às diferentes características de cada 

ocupação e garanta segurança jurídica para as 

empresas contratantes.

Até o fechamento desta edição, a última si-

nalização da Corte havia sido em meados de 

outubro, quando o ministro Gilmar Mendes 

concedeu liminar suspendendo todos os proces-

sos em andamento na Justiça do Trabalho que 

garantem a trabalhadores direitos de acordos 

coletivos já vencidos, conforme reza a Súmula 

277 do TST, de 2012. Outro exemplo aconteceu 

em setembro, quando o ministro Teori  Zavascki 

deu provimento a um recurso para afastar a 

condenação de uma usina canavieira do paga-

mento de horas gastas no deslocamento dos 

funcionários ao trabalho (horas in itinere). O 

acordo havia sido realizado entre empresa e sin-

dicato dos trabalhadores em troca de benefícios 

como cesta básica na entressafra, abonos extras 
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e salário-família acima do limite  

legal, mas foi barrado na Justiça.

José Pastore, especialista em 

relações do trabalho, ressalta a 

importância desses avanços para 

mitigar a complexidade e a rigidez 

das leis trabalhistas no Brasil. “Dos 

922 artigos da CLT, 200 são deri-

vados de rigidez”, diz. Pela CLT, 

por exemplo, o tempo que os fun-

cionários levam em sua movimen-

tação diária de entrada e saída da 

empresa não pode superar dez mi-

nutos, sendo cobrada hora extra do 

período adicional. “Se falamos de 

um comércio como uma papelaria, 

é fácil. E no caso de uma petroquí-

mica, onde você tem que caminhar 

mais, vestir uniforme, equipamen-

tos de segurança?”, questiona. Isso 

sem mencionar temas definidos na 

Constituição de 1988, como o va-

lor da hora extra – que não pode 

ser inferior a 50% do salário – ou 

o período de licença gestante, de 

120 dias. “Em países avançados 

isso é fixado por negociação ou lei 

ordinária”, exemplifica. São tan-

tas especificidades que contratar 

sem correr riscos de litígio torna-se 

uma façanha, e o custo real de um 

funcionário acaba sendo difícil de 

definir, mesmo depois de desligá-

lo dos quadros da empresa. “No 

Brasil, um empregado pode entrar 

com uma ação na Justiça até dois 

anos depois do término do contra-

to. Na Alemanha, esse prazo é de 

um mês”, compara.

Luiz Guilherme Migliora, pro-

fessor da FGV/Direito-Rio, sócio 

sênior da Veirano Advogados, des-

taca que essa rigidez também cobra 

seu preço por influenciar decisões 

fora do âmbito laboral, podendo 

comprometer a eficiência alocativa 

das empresas. “Negócios que con-

vivem com alta sazonalidade, como 

fábricas de chocolate, que concen-

tram até 1/3 de suas vendas na Pás-

coa, têm dificuldade de sobreviver 

sem um banco de horas. No caso 

dessas fábricas, quando escolhem a 

localização em que vão se instalar, 

um dos fatores que pesam é se o 

sindicato do setor aceita esse tipo 

de acordo”, diz.  

Em tempos de recessão e alta do 

desemprego, o ônus da litigiosida-

de tende a aumentar. No ano pas-

sado, 2,6 milhões de novas ações 

chegaram à Justiça do Trabalho, o 

maior aumento em 20 anos, alcan-

çando o número mais alto da série  

No Brasil, um empregado 

pode entrar com uma 

ação na Justiça até dois 

anos depois do término 

do contrato.  

Na Alemanha, esse  

prazo é de um mês

Fonte: TST.

Em alta
Ações trabalhistas no Brasil (em milhões)
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histórica, iniciada em 1941, de 

acordo ao TST. “No mundo todo, 

quando há crise no emprego, re-

formas são feitas na lei e na juris-

prudência. O Brasil não pode ser 

atropelado pela crise sem corrigir 

esse campo”, diz Pedro Capane-

ma, consultor jurídico da Fede-

ração das Indústrias do Rio de  

Janeiro (Firjan).

Vale o negociado
A proposta de uma reforma tra-

balhista defendida pelo governo 

Temer, como lembra Pastore, é 

baseada em três pilares: fortale-

cimento da negociação coletiva, 

terceirização e formas de contra-

tação alternativas para atividades 

intermitentes, como recepcionis-

tas em feiras de negócios, para as 

quais hoje o caminho é a infor-

malidade. O fato de a urgência da 

crise fiscal priorizar outros temas 

da agenda – a aprovação da PEC 

241 e de uma reforma da previ-

dência – não significa que a frente 

laboral esteja estanque. Além da 

ação do Supremo, o foco está em 

projetos de lei que já estão trami-

tando no Congresso. No caso do 

fortalecimento dos acordos coleti-

vos, destaca-se o PL 4.962/16, do 

deputado Julio Lopes (PP/RJ). O 

projeto estabelece que as normas 

que as categorias negociem em 

acordos ou convenções coletivas 

prevaleçam sobre a lei salvo nas 

matérias que são ligadas a saúde 

e segurança do trabalhador. Já em 

temas como adicional de hora ex-

tra, turnos de revezamento, até re-

dução de intervalo, se a convenção 

coletiva disciplinar de forma dife-

rente da lei, prevalecerá a conven-

ção. “Tudo isso está ligado a uma 

premissa importante para o setor 

produtivo que é a de que normas 

trabalhistas têm que se adequar à 

especificidade do trabalho”, diz 

Capanema, ressaltando o apoio da 

No ano passado,  

2,6 milhões de novas 

ações chegaram à  

Justiça do Trabalho,  

o maior aumento  

em 20 anos,  

segundo o TST
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Total de processos Posição entre os 20 mais recorrentes

Fonte: Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TST.

Em agosto, 260.578 processos tramitavam no TST
Entre os 20 mais recorrentes - que representam 71,1% do total - estão:
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Firjan ao projeto. “O aeronauta 

precisa de um conjunto de diretri-

zes, o trabalhador da construção 

civil outro, o advogado outro. A 

CLT, que é uma lei única para to-

dos, não tem condições de atender 

às especificidades de cada carrei-

ra. Isso quem pode fazer são as 

convenções coletivas.”

Clemente Ganz Lúcio, diretor 

técnico do Departamento Intersin-

dical de Estatística e Estudos So-

cioeconômicos (Dieese), defende 

a possibilidade de trabalhadores 

e empresários discutirem novas 

formas de acomodar suas necessi-

dades. “Parcelar décimo terceiro 

salário não significa suprimi-lo, 

por exemplo. O movimento sindi-

cal não é contra isso, pois negocia 

alternativas que já são contempla-

das na lei”, diz. “Mas precisamos 

de uma legislação que favoreça a 

negociação coletiva como instru-

mento regulatório das relações de 

trabalho sem desqualificar ou re-

duzir a proteção ao piso civilizató-

rio, incorporando nestes avanços 

como na jornada de trabalho e ga-

nhos de produtividade.” 

Lúcio ressalta que o fortaleci-

mento da cultura do negociado 

sobre o legislado pressionará pelo 

aumento da representatividade dos 

sindicatos, tanto trabalhistas quan-

to patronais. “Trabalhamos com a 

hipótese de que o modelo que está 

dado vai gerar um novo ambiente 

e suscitar reformas”, diz. Pastore 

concorda, e lembra que, em 2005, 

o presidente Lula havia conseguido 

convergência de empregados e em-

pregadores em um ambicioso proje-

to de reforma sindical que precedia 

o debate da reforma trabalhista. 

Esse projeto acaba gradualmente 

com a contribuição compulsória, 

além de abrir a possibilidade de 

criação de novas representações, 

acabando com a unicidade sindi-

cal. “Na época ele foi engavetado, 

e agora deveremos partir da lógica 

inversa, em que os sindicatos serão 

obrigados a fortalecer sua muscu-

latura para se adaptar às mudan-

ças”, afirma Pastore. 

Outro projeto que concen-

tra as esperanças por avanços na 

flexibilização trabalhista é o PL 

4.330/2004 (que no Senado pas-

sou a PLC 30/2015), que regula a 

terceirização de forma ampla. Hoje 

a jurisprudência em torno dessa 

atividade parte da Súmula 331 do 

TST, que determina a proibição da 

terceirização em tarefas que corres-

pondem à atividade fim da empresa 

contratante, gerando um rastro de 

litígios referentes à diferenciação 

do conceito de atividade meio e fim 

em diferentes setores. 

Por um lado, o projeto elimina 

o risco de o terceirizado ser consi-

derado empregado do tomador de 

serviço; por outro, contempla um 

grupo de regras de proteção para 

esse terceirizado, combatendo a 

precarização que, lembra Pasto-

re, muitas vezes é observada nesse 

tipo de prestação de serviço, e que 

não é tratada na súmula do TST. 

O PL define que os empregados da 

terceirizada que trabalharem nas 

dependências da empresa contra-

tante terão direitos como o de usar 

o mesmo refeitório e os serviços de 

transporte oferecidos aos funcioná-

rios da empresa, receber o mesmo 

tratamento médico, treinamento e 

atenção à segurança. Já a empresa 

contratante possui responsabilida-

de solidária quanto às obrigações 

trabalhistas e previdenciárias dos 

empregados terceirizados. Ela de-

verá atuar como um fiscal do tra-

balho, sendo instada a fiscalizar 

o cumprimento de obrigações tra-

balhistas da empresa contratada, 

tendo direito a recolher uma pres-

tação de garantia referente para 

cobrir casos de inadimplência e 

mesmo interromper o pagamento 

dos serviços contratados quando 

haja alguma irregularidade na re-

muneração dos terceirizados. 

“Hoje a terceirização é uma re-

alidade, e precisamos enfrentá-la. 

O país tem em torno de 12 milhões 

de trabalhadores terceirizados, ge-

rando uma insegurança jurídica 

absurda, dentro de uma tendência 

de divisão de trabalho que está na 

Hoje a jurisprudência 

da terceirização parte da 

Súmula 331 do TST, que 

determina sua proibição em 

tarefas que correspondem à 

atividade fim da  

empresa contratante
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origem do crescimento econômico”, 

diz André Rebelo, assessor para as-

suntos estratégicos da presidência 

da Fiesp. Na negociação do PL, a 

Fiesp defendeu que a responsabi-

lidade das empresas contratantes 

fosse subsidiária – como um fiador 

da contratada, diferentemente da 

solidária, em que as obrigações são 

diretamente compartilhadas. “Foi o 

avanço possível, mas agora é preci-

so botar na prática”, diz. 

Fernando de Holanda Barbo-

sa Filho, pesquisador da Economia 

Aplicada da FGV/IBRE, destaca a 

terceirização como chave para o al-

mejado aumento da produtividade 

da economia brasileira. Em livro 

do IBRE sobre produtividade que 

será lançado em 2017, Barbosa e o 

economista Afonso Arinos de Melo 

Franco Neto, da FGV/EPGE, desta-

cam as vantagens de uma terceiriza-

ção bem regulada para o estímulo à 

produção de bens e serviços inter-

mediários que, por sua vez, podem 

agregar eficiência à produção de 

bens e serviços finais. “São bene-

fícios estreitamente relacionados à 

agenda que se impõe hoje ao país”, 

diz. No capítulo dedicado ao tema, 

os economistas demonstram que a 

correlação entre produtividade e 

terceirização também atinge os sa-

lários, principalmente em atividades 

mais qualificadas como serviços de 

comunicação e informação.

Para Migliora, as frentes de 

ação no Judiciário e no Legislati-

vo são complementares, mas não 

esgotam a necessidade de uma 

reforma mais ampla, para a qual 

defende uma divisão em três cate-

gorias. “Acho que a flexibilização 

do direito do trabalho deveria ser 

feita cuidadosamente, categorizan-

do por nível educacional e finan-

ceiro. Ainda somos um país com 

grande iniquidade, onde é difícil 

falar em flexibilização de direitos 

para muitos que não têm direito 

nenhum”, pondera. “Deveríamos 

garantir todos os direitos da CLT 

e mais outros para quem está na 

base da pirâmide; flexibilizar para 

a camada com mais educação e re-

muneração mais elevada, e criar 

uma terceira categoria, para pro-

fissionais como executivos de altos 

salários – que em muitos casos têm 

poder de negociação até maior do 

que o da empresa – onde valeria a 

livre negociação individual e to-

tal”, descreve.  

Independentemente da propos-

ta que vingue, Pastore reforça a 

necessidade de que ela aconteça 

com muita comunicação, lideran-

ça e pedagogia. “É preciso refor-

çar que o objetivo não é revogar a 

CLT, mas negociar diferente. Caso 

contrário, não se avançará”, diz. 

“O que estamos vendo é a possi-

bilidade de superar regulamentos 

que não fazem mais sentido, que 

ficaram velhos”, completa Rabelo. 

“É certo que lei não cria empre-

go, mas lei ruim inibe a criação de 

emprego, e é dele que precisamos 

hoje”, conclui. 

Pesquisadores apontam 

que a terceirização bem 

regulada pode estimular 

atividades intermediárias 

e agregar eficiência à 

produção de bens e 

serviços finais 

Grau de 
terceirização*

Produtividade 
do trabalho

Salário médio 
(R$)

Total entre serviços 
empresariais não 
financeiros

33,1 56.302 2.287

Serviços de informa-
ção e comunicação

44,1 154.770 4.856

Serviços de manuten-
ção e reparação

30,2 135.319 2.188

Fonte: Afonso Arinos e Fernando de Holanda Barbosa Filho, com dados da PAS. *Percentual de serviços prestados por 
terceiros no consumo intermediário.

Há elevada correlação entre produtividade, grau de 
terceirização e salário médio
Atividades selecionadas, 2012
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Definições à vista

Empresas que sofrem litígios provo-

cados pela falta de parâmetros cla-

ros na atual jurisprudência para a 

terceirização poderão celebrar uma 

importante vitória em novembro, no 

Supremo Tribunal Federal. No fe-

chamento desta edição, o STF havia 

agendado para o dia 9 julgamento 

de recurso extraordinário envolven-

do a companhia de celulose Cenibra, 

considerada o leading case que po-

derá guiar a conclusão de milhares 

de outras ações que hoje se encon-

tram no TST.

O caso da Cenibra é fruto de uma 

ação civil pública movida pelo Mi-

nistério Público do Trabalho (MPT) 

e pelo Sindicato dos Trabalhadores 

nas Indústrias Extrativas de Gua-

nhães e Região, em Minas Gerais, 

em 2006, por terceirização em 

toda a cadeia produtiva da compa-

nhia. A empresa foi condenada em  

R$ 2 milhões e à abstenção de con-

tratação de terceiros para as ativida-

des julgadas como principais da em-

presa. Perdeu em todas as instâncias 

e recorreu ao STF, alegando a falta 

de definição jurídica suficiente sobre 

o que são atividade meio e ativida-

de fim. Luis Fux, ministro relator da 

matéria, considerou em seu parecer 

que esse julgamento poderia com-

prometer a liberdade do empreen-

dedor de organizar sua atividade da 

forma que considere mais eficiente. 

A Suzano Papel e Celulose é uma 

das companhias que alimenta a ex-

pectativa por uma decisão favorável 

à Cenibra. Em 2013, a Suzano foi 

acusada pelo MPT de terceirizar 

atividades consideradas fim em sua 

operação na Bahia. O caso aca-

bou em acordo judiciário no qual 

a empresa se comprometeu ao pa-

gamento de multa de R$ 1 milhão 

e à rescisão de todos os contratos 

com terceirizadas nas atividades 

definidas no acordo, com prazo até 

dezembro deste ano. Pablo Macha-

do, diretor institucional da Suzano, 

afirma que o caso atraiu a atenção 

de outras subseções do MPT onde 

a Suzano tem produção, que agora 

pressionam por arranjos parecidos. 

“Diante do ambiente institucional 

que temos hoje, entretanto, decidi-

mos não negociar e aguardar algum 

sinal positivo do Supremo ou do Le-

gislativo”, diz Machado.

O executivo conta que a medi-

da impactou o emprego de cerca de 

cinco mil pessoas, entre sazonais e 

permanentes, que atuavam em ati-

vidades como produção de mudas, 

plantio e desenvolvimento de flores-

ta e colheita, em terras da Suzano e 

de terceiros arrendadas pela com-

panhia na região de Mucuri. “Para 

adaptar nossa atividade ao acordo, 

internamos parte dos trabalhadores, 

e evoluímos no processo de mecani-

zação”, diz Ma-

chado. Além de 

redução de par-

te dos postos de  

trabalho, Machado 

destaca que o retro-

cesso na terceiriza-

ção também impli-

cou perda tributária 

para os municípios, 

que recolhiam ISS  

dessas  prestadoras.

O porta-voz da Su-

zano ressalta que o im-

pacto da falta de uma 

diretriz mais consistente 

que a Súmula 331 para 

regularizar a terceiri-

zação tem gerado 

impactos muito 

mais amplos que 

o trabalhista. “Se 

um fiscal de um 

estado interpreta 

uma atividade de uma forma, e em 

outro estado a interpretação é ou-

tra, essas autorizações divergentes 

provocam uma situação de compe-

tição desigual. Pode-se discutir se 

as regras que regem uma atividade 

são boas ou ruins, mas o impera-

tivo é que elas se apliquem igual-

mente para todos, o que não vem 

acontecendo hoje”, diz. (S.M.)  
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Chico Santos, para Conjuntura Econômica, do Rio de Janeiro

Desafios para o BNDES e 
a iniciativa privada

Com a experiência de quem coordenou, nas décadas de 
1980 e, principalmente, de 1990, entrando pela primeira 
década deste século, a maior parte dos grandes processos 
de privatização ou de concessão de serviços públicos ao se-
tor privado no país, o Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BNDES) recebeu a incumbência de 
utilizar essa experiência em uma nova tentativa de atacar 
uma das principais chagas dos serviços públicos brasileiros: 
o déficit em saneamento básico, especialmente em coleta e 
tratamento de esgoto.

Recente estudo feito pelos pesquisadores Raquel Freitas, 
Irene Altafin, Rafael Martins de Souza e Fernanda Oliveira 
(assistente), do Centro de Estudos em Regulação e Infraes-
trutura da Fundação Getulio Vargas (FGV/Ceri) indicou que, 
apesar de as obras de saneamento básico no Brasil serem ge-
ralmente demoradas, aquelas que foram concedidas ao setor 
privado apresentaram maior celeridade na execução do que 
as que ficaram a cargo do setor público (ver edição de junho 
de Conjuntura Econômica). 

“A avaliação dos 851 contratos firmados (60 privados e 
791 públicos) de 2007 a 2015 do Programa de Saneamento 
para Todos/PAC, mostra que, de maneira geral, a execução 
das obras de saneamento é morosa – para contratos com 
tempos de execução entre três e cinco anos a proporção de 
projetos concluídos é inferior a 10%”, diz o texto, ressal-
tando que em março deste ano, nove anos após o início do 
programa, 66% das obras (561) contratadas na sua vigên-
cia não estavam concluídas. Mas os pesquisadores destacam 
também que enquanto 100% das obras privadas contratadas 
há mais de oito anos estavam prontas, entre as públicas, ape-
nas 65% foram concluídas.

O estudo aponta também que entre as obras com valores 
de R$ 27 milhões a R$ 127 milhões, enquanto no setor públi-
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co somente após seis anos de vigência 
dos contratos elas começam a ser con-
cluídas (16% do total ficaram pron-
tas), no setor privado 100% delas já 
estavam prontas no mesmo prazo.

Os pesquisadores da FGV/Ceri 
também constataram nos dados do 
Sistema Nacional de Informações 
sobre Saneamento (SNIS) que nas 
24 obras de esgotamento sanitário 
nos valores acima mencionados 
(chamadas de porte quatro) contra-
tadas entre 2007 e 2015 e carimba-
das pela Caixa, o órgão financiador, 
como concluídas, as que apresenta-
vam maior cobertura dos serviços 
eram exatamente aquelas que foram 
realizadas pelo setor privado, nos 
municípios de Campinas, Mogi Mi-
rim e São José dos Campos, todos 
de São Paulo, e Campo Grande, no 
Mato Grosso do Sul.

“Evidentemente, a amostra obser-
vada é pequena, o que nos impede de 
fazer generalizações e atribuir relações 
de causa e efeito. Contudo, os núme-
ros apresentados a respeito destes 
24 contratos sinalizam que permitir 
uma maior atuação do setor privado 
pode ser benéfico por dois motivos: 
obtenção de mais evidências que per-
mitam conclusões mais consistentes a 
respeito de sua atuação no setor e a 
efetiva melhoria nos indicadores de 
saneamento no Brasil”, pondera o es-
tudo que ressalta ter havido também 
avanços dos serviços nas obras con-
tratadas com o setor público, só que 
em escala menor.

As constatações dos pesquisado-
res da FGV/Ceri indicam que faz 
sentido a iniciativa do governo fe-
deral, em tempos de crise financei-
ra e de medidas de ajuste no setor 
público, de entregar ao BNDES a 
tarefa de coordenar a busca de um 

caminho que viabilize não somente 
a continuidade dos esforços inicia-
dos a partir da promulgação da Lei 
no 11.445, a chamada Lei do Sanea-
mento Básico, em janeiro de 2007, 
mas também uma agilização para 
que o andamento das obras combine 
com a urgência dos objetivos.

O superintendente da Área de 
Desestatização do banco, Rodol-
fo Torres, procura distinguir cla-

ramente o trabalho que o BNDES 
começa a fazer de um programa de 
privatizações. Segundo ele, o termo 
“mais guarda-chuva” para abrigar 
as iniciativas entregues à sua re-
cém-formada equipe, no âmbito do 
Programa de Parcerias em Investi-
mentos (PPI) lançado pelo governo 
federal no começo de setembro. 
“Somos assessores para estados, 
municípios e a União em processos 
de desestatizações, sem ferir susce-
tibilidades”, ressalta.

Torres ressaltou que esse pro-
cesso de desestatização pode con-
templar os mais diversos modelos, 
incluindo Parcerias Público-Priva-
das (PPPs) e concessões dos mais 
diversos formatos. Os números do 
BNDES que sustentam a justificati-
va para se buscar novos rumos são 
eloquentes e derivam de constata-
ções feitas por outras instituições 
especializadas na área, como o Ins-
tituto Trata Brasil e o próprio estu-
do da FGV/Ceri: os investimentos 
no setor quase triplicaram de 2007 
para 2014, saltando de R$ 4,2 bi-
lhões para R$ 12,2 bilhões.

Fonte: SNIS/BNDES.

Nosso foco não é partir de 

um modelo definido de 

concessão ao setor privado. 

O foco é encontrar soluções 

que possam apontar para a 

universalização dos serviços 

Guilherme Albuquerque – BNDES

Investimentos em saneamento quase triplicaram
Valor (R$ bilhões)
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Contudo, a média anual foi de 
R$ 8,4 bilhões, muito longe dos  
R$ 15,2 bilhões por ano necessários 
para que se alcançasse a universali-
zação dos serviços de água e esgoto 
em 2033, conforme previsto pelo 
Plano Nacional de Saneamento Bá-
sico (Plansab), aprovado em 2013 e 
que segue sendo a bíblia setorial em 
termos de metas a alcançar.

Paralelamente à constatação de 
que o aumento do patamar de in-
vestimentos anuais ficou abaixo do 
necessário para que se alcance as 
metas de universalização do Plan-
sab, a equipe técnica do BNDES 
constatou que houve concentração 
dos investimentos (50% ficaram 
com apenas quatro empresas esta-
duais do setor); que o volume anu-
al investido não passa de 0,2% do 
Produto Interno Bruto (PIB) bra-
sileiro; que após praticamente dez 
anos do novo marco regulatório, a 
Lei do Saneamento, “a participação 
privada não cresceu conforme o es-

perado”; e que, na atual conjuntura 
fiscal, o volume de investimentos 
tende a ser declinante se persistir o 
modelo atual de concentração dos 
recursos no setor público.

Atualmente, segundo os dados 
compilados pelos pesquisadores da 
FGV/Ceri, o setor privado atende 

a apenas 9% dos 5.570 municípios 
brasileiros com 73 das 1.511 em-
presas de saneamento básico ativas. 
Para que as metas do Plansab fossem 
atingidas, universalizando o abaste-
cimento de água e levando a coleta 
e tratamento de esgotos a 93% dos 
domicílios, seriam necessários inves-
timentos totais de R$ 426 bilhões, 
sendo R$ 122 bilhões em água e  
R$ 304 bilhões em esgoto, tomando 
como base o ano de 2012.

Já no início da interlocução da 
equipe do governo com os estados, 
entes que controlam a imensa maio-
ria dos serviços, apesar de, pela legis-
lação, a titularidade do sanea mento 
ser dos municípios, três deles – Rio 
de Janeiro, Pará e Rondônia – se 
dispuseram a entrar no PPI com o 
objetivo de desestatizar suas empre-
sas de saneamento, respectivamente, 
Cedae, Cosanpa e Caerd, sendo que 
Rondônia optou por fazer seu pró-
prio trabalho de escolha do consór-
cio que fará a modelagem da deses-
tatização, devendo depois apresentar 
sua escolha ao BNDES para que o 
banco decida sobre a concessão do 
crédito para o serviço.

Os técnicos do BNDES não qui-
seram comentar o que está aconte-
cendo em cada um dos estados que 
aderiram ao PPI na sua fase inicial, 
incluindo a resistência que a propos-
ta está enfrentando, especialmente 
no Rio de Janeiro, mas Guilherme 
Albuquerque, chefe de departamento 
da Área de Desestatização do banco 
disse que a sinalização é de que a 
maioria dos 27 entes federativos (26 
estados e o Distrito Federal) irá ade-
rir ao programa. Em evento na FGV, 
em meados de outubro (ver pág. 21), 
a presidente do BNDES Maria Silvia 
Bastos reforçou essa estimativa, afir-Fonte: SNIS.

Setor privado conta com menos de 5%  
do total de empresas

Total de empresas públicas e privadas operando no saneamento (2014)

1.438

73

1.511

95,17%

4,83 %

100%

Público Privado Total

Número de empresas Participação (%) no total

Não se está falando  

em privatizar o 

saneamento, mas sim  

de fortalecer a 

participação da  

iniciativa privada 

Irene Altafin – FGV/Ceri
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mando haver um potencial de 15 a 
19 estados que irão aderir imediata-
mente ao programa, com o objetivo 
de universalizar a distribuição de 
água e coleta de esgoto. “Desenha-
mos um modelo de concessões esta-
duais que tem o saneamento como 
prioridade, pois o setor é o retrato 
do que precisamos mudar de forma 
radical e rápida no Brasil”, afirmou.   

De acordo com Albuquerque, o 
maior volume de adesões virá dos 
estados das regiões Norte (sete es-
tados) e Nordeste (nove estados), 
uma vez que no centro-sul (regiões 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste) ou os 
serviços são muito pulverizados 
ou são prestados por empresas de 
porte muito grande, sendo a maior 
de todas a paulista Sabesp. Apesar 
das diferenças entre as operadoras, 
todos os estados compareceram à 
primeira rodada de discussões or-
ganizada pelo banco entre os dias 
20 e 23 de setembro.

“O nosso foco não é partir de um 
modelo definido de concessão ao 
setor privado. O foco é encontrar 
soluções de compromisso que pos-

sam apontar para a universalização 
dos serviços”, disse Albuquerque, 
antecipando que a tendência é que 
surjam “soluções diferenciadas” 
para os diversos casos a partir dos 
debates que envolverão não só os 
estados como também municípios e 
a própria União, por intermédio do 
Ministério das Cidades e da Caixa, 
o principal agente financiador dos 
projetos até agora.

A busca de uma solução para cada 
caso, de acordo com o técnico do 
BNDES, vai levar em conta aspectos 
como a situação atual da prestação 
dos serviços, o nível tarifário prati-
cado, o nível de investimento neces-
sário para a universalização, a situa-
ção (técnica, econômica e financeira) 
da companhia de cada estado, a den-
sidade demográfica e o espaçamento 
entre os municípios.

Empresas privadas atendem a 9% dos municípios
Participação (%) no total de municípios

Fonte: SNIS. Elaboração: FGV/Ceri.

18%
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Prefeitura Autarquia Empresa pública Sociedade de economia mista-
administração pública

Empresa privada

Prestador do serviço

Vista de Salvador: a expectativa do BNDES é que a maioria das adesões 
ao programa venha do Nordeste e do Norte do país.
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Segundo semestre de 2017
O superintendente Torres, do BNDES, 
acredita que a partir do início do 
segundo semestre de 2017 já será 
possível um diagnóstico que per-
mita começar a se discutir os pro-
cessos licitatórios para modelar as 
concessões. Detalhando um pouco 
mais o que se pretende alcançar, o 
técnico do BNDES disse que pode 
acontecer, por exemplo, que um de-
terminado estado apresente indica-
dores de saneamento melhores do 
que a média nacional. Nesse caso, 

a pergunta seria: “No futuro [sem 
mudança na configuração atual] 
ele avança, por exemplo, com con-
dições de atingir as metas do Plan-
sab para 2033?”

“Caso a resposta seja não, va-
mos buscar modelos alternativos 
que permitam alcançar essa univer-
salização”, disse Torres, realçando 
que o diagnóstico a ser feito é que 
dará os insumos necessários à defi-
nição do modelo e ao detalhamen-
to da minuta do contrato, sempre 
destacando que esse desenho não 

será definido pelo BNDES, mas 
pelo conjunto dos atores interes-
sados, levando em conta as muitas 
peculiaridades regionais que vão 
precisar ser respeitadas.

“A solução não sairá da Avenida 
Chile, 100”, pontuou, sede do ban-
co de fomento. Evitando sempre o 
termo privatização, Torres disse 
que neste momento é prematuro fa-
lar em recursos para financiamen-
tos, embora o financiamento seja 
um dos eixos de todo o processo. 
O momento, conforme ressaltou, é 
de definição do modelo institucio-
nal, a partir do qual serão tomadas 
outras decisões, como as formas  
de financiamento.

Para a equipe de pesquisadores 
da FGV/Ceri que vem trabalhando 
no diagnóstico da situação do setor 
de saneamento básico brasileiro, o 
novo quadro que se desenha a par-
tir da incumbência dada ao BNDES 
representa um momento importan-
te que precisa ser adequadamente 
compreendido. “Não se está fa-
lando em privatizar o saneamento, 
mas sim de fortalecer a participa-
ção da iniciativa privada”, disse 
Irene Altafin.

Segundo Irene, diferentemente 
do que foi feito na Inglaterra no fi-
nal da década de 1980, considerada 
até hoje a experiência mais radical 
de privatização do setor de sanea-
mento básico, o que se pode fazer 
no Brasil sem ferir a Constituição 
de 1988 são concessões ao setor 
privado para operar um serviço 
cuja titularidade é municipal, mas a 
incumbência é estadual. As empre-
sas estaduais, autarquias ou de eco-
nomia mista sob controle estadual 
fornecem os serviços para 73% dos 
municípios do país.

Saneamento para Todos: maior parte dos  
contratos foi com empresas estaduais

Programa Saneamento para Todos – contratações 2007-2015  
por categorias de contratantes

Categoria de contratante Número de contratos

Autarquia 2

Empresa pública municipal 8

Empresa privada 60

Estado 142

Município 146

Companhia Estadual de Saneamento Básico (CESB) 493

Fonte: SNIS. Elaboração: FGV/Ceri.
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É a partir desse quadro insti-
tucional, do histórico do setor e 
das condições atuais da economia 
brasileira e do saneamento, que 
se deve entender o que se preten-
de fazer a partir de agora. A rea-
lidade que se tem hoje, de acordo 
com a análise feita por Irene, é de 
um país no qual o desenvolvimento 
do setor de saneamento está muito 
aquém dos indicadores econômicos 
que o colocam entre as dez maiores 
economias do planeta.

A urbanização acelerada a 
partir da década de 1970 não foi 
acompanhada pela disponibiliza-
ção dos serviços, mesmo, no caso 
do saneamento, com a ampliação 
dos investimentos feitos naquele 
mesmo período. Os investimentos 
feitos, de acordo com a técnica, 
não foram capazes de lidar nem 
com o déficit existente e nem com 
a ampliação necessária, resultando 
no quadro atual em que o serviço 
de coleta de esgoto alcança apenas 
58% dos domicílios, apesar dos 

esforços da última década e que o 
tratamento não chega à metade do 
esgoto coletado.

A esse quadro juntaram-se re-
centemente os efeitos das mudanças 
climáticas sobre o abastecimento de 
água cujo exemplo mais dramático 
foi a escassez na região metropo-
litana de São Paulo entre 2014 e 

2015. Essa nova realidade, explica 
a pesquisadora, obrigou a canaliza-
ção para o abastecimento de água, 
um problema cuja solução está bem 
mais adiantada – 85% da popula-
ção urbana era atendida por rede de 
água em 2014, segundo dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad) do IBGE –, de re-
cursos que deveriam ir para a coleta 
e tratamento de esgotos.

É sobre esse desenho que se abate 
a crise fiscal vivida hoje pela União 
e por grande parte dos entes fede-
rativos, reduzindo a disponibilida-
de de recursos públicos para finan-
ciamento e inviabilizando, muitas 
vezes, que determinados estados e 
municípios possam tomar emprésti-
mos para seguir investindo nos seus 
programas de saneamento básico. 
“É um desafio que precisa ser en-
frentado e nessa conjuntura tem-se 
que avaliar a participação de outros 
parceiros”, resume.

Os pesquisadores reconhecem 
que há muitos outros problemas a 

O novo quadro que 

se desenha a partir da 

incumbência dada ao 

BNDES representa um 

momento importante que 

precisa ser adequadamente 

compreendido

Fonte: Caixa. Elaboração: FGV/Ceri.
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resolver para além do debate públi-
co versus privado. Questões como a 
demora na execução das obras, in-
timamente ligada a outras como a 
qualidade dos projetos, quando eles 
existem, disponibilidade do terreno 
a ser utilizado e a falta de integração 
entre os planos de desenvolvimento 
urbano e os de saneamento precisam 
ser atacadas, sem falar também em 
uma maior integração local (no mu-
nicípio) na hora de buscar o licencia-
mento ambiental.

“É preciso ter em mente a com-
plexidade da articulação”, ponde-
ra Raquel Freitas, ressaltando que, 
obviamente, é necessário mais di-
nheiro do que é aplicado hoje, mas 
que para além da maior disponibi-
lidade de recursos está a necessi-
dade de corrigir a ineficiência com 
que esses recursos são aplicados. 
Unindo todos os pontos da equa-
ção ela diz que “não é trivial” re-
alizar a transição que se está bus-
cando fazer. “Não há receita. Esse 
processo deve ser feito de maneira 
bastante discutida.”

A água, o voto e o esgoto
O presidente executivo do Insti-
tuto Trata Brasil, Édison Carlos, 
coloca direto o dedo na ferida 
antes de fazer suas ponderações: 
“Discutir água e esgoto no sécu-
lo 21 é uma vergonha!”, afirma, 
destacando que os prefeitos estão 
mais preocupados em encontrar 
uma fórmula para se reelegerem e 

o tempo passa sem que nada acon-
teça no saneamento.

Aliás, na sua avaliação, a ques-
tão do voto é uma das explicações 
para o fato de o abastecimento de 
água ter evoluído muito mais do 
que a coleta e o tratamento do es-
goto ao longo das décadas. “A água 
é um mecanismo de voto e por isso 
se busca solucionar desde o início”, 
aponta, remetendo à velha prática 
da bica d’água, símbolo da política 
antiga brasileira. E como a água, 
exceto no semiárido nordestino, 
era abundante, usaram-se, contra-
ditoriamente, os rios como escoa-
douro dos esgotos.

Há também razões técnicas que 
facilitaram o foco na água e o lança-
mento dos esgotos nos rios. Carlos 
lembra que a água corre por pressão, 
colocam-se equipamentos e ela pode 
ser bombeada para onde se deseja. 
Já o esgoto, em geral, escoa por gra-
vidade, exigindo que seja cuidado-
samente planejado para encontrar 
o caminho ideal. Ora, o rio também 
corre por gravidade!

Configurado o atraso na coleta e 
tratamento do esgoto, o problema 
ficou muito mais difícil de resolver 
porque é preciso cuidar ao mesmo 
tempo da expansão e do atraso. 
Como a estrutura tributária do país 
centraliza a maior parte dos recursos 
na União, Carlos ressalta que no de-
senho atual os estados e municípios, 
exceto São Paulo, ficam nas mãos do 
governo federal na hora de realizar 
obras de saneamento.

O dirigente do Trata Brasil, uma 
das instituições mais respeitadas 
no ambiente do saneamento bási-
co, destaca que não se trata ape-
nas da escassez de dinheiro como 
ficou demonstrado nas obras do 

A iniciativa privada 

atua nesse segmento no 

Brasil desde 1995 e tem 

acumulado significativa 

experiência, com casos de 

concessões bem-sucedidas 

Abcon

Fonte: Abcon/2016. *O total não corresponde à soma dos dois números anteriores.

Setor privado atende a mais de 31 milhões de pessoas
População atendida por serviço privado em água e esgoto

18,99
17,11

31,11*

Água Esgoto Total

População atendida
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Programa de Aceleração do Cres-
cimento (PAC) nas suas fases 1 e 
2. De acordo com balanço feito 
pelo Trata Brasil, de 340 obras de 
esgotamento programadas, a partir 
de 2007, em municípios com mais 
de 500 mil habitantes, 15% não 
foram iniciadas, 11% estão para-
lisadas, 53% estão em andamento 
e somente 21% concluídas (36%, 
somando água e esgoto).

Uma extensa lista de obstáculos, 
que inclui até maus executores (em-
preiteiros) dos, muitas vezes também 
ruins, projetos, se sobrepõe ao recor-
rente drama da escassez de dinheiro, 
enfatiza Carlos. Ele também apoia 
a entrada do BNDES na cena como 
coordenador de uma nova política, 
mas alerta que tudo tem que ser feito 
observando as características do que 
já existe. “Não é panaceia. O setor 
privado vem para compor uma solu-
ção”, observa.

“O melhor serviço é aquele que o 
cidadão gosta sem saber qual é a em-
presa que executa”, resume o espe-
cialista. Carlos fez essa observação 
para dizer que no arranjo hoje exis-
tente, no qual a participação privada 
é muito pequena, há bons exemplos 
de serviços em todas as instâncias.

“Pergunte ao morador de Franca 
(SP) se ele quer trocar a Sabesp (es-
tadual) por um serviço privado? Ou 
ao de Limeira (SP) se ele quer sair 
do serviço privado e voltar para a 
mesma Sabesp? Ou ainda ao mora-
dor de Uberlândia se quer trocar o 
serviço municipal de hoje?” A lista 
é uma forma de mostrar que pode 
haver bons serviços nas três instân-
cias de gestão.

Mas Carlos reconhece que há 
muito que ser feito em relação aos 
73% dos municípios hoje atendidos 

pelas empresas estaduais, especial-
mente no Norte e Nordeste do país, 
mas não exclusivamente, lembrando 
que no Rio de Janeiro, estado que 
em um primeiro momento optou 
por colocar sua empresa, a Cedae, 
no PPI, dificilmente o morador de 
um município ou região onde já 
houve desestatização, como o da 

Região dos Lagos e Niterói, optaria 
por voltar à situação anterior.

Alertas à parte, a Associação 
Brasileira das Concessionárias 
Privadas dos Serviços Públicos de 
Água e Esgoto (Abcon) está viven-
do a expectativa de expansão do 
universo hoje ocupado por seus 
associados. “A iniciativa privada 
atua nesse segmento no Brasil des-
de 1995 e tem acumulado signifi-
cativa experiência, com vários ca-
sos de concessões bem-sucedidas”, 
ponderou a direção da entidade em 
respostas por e-mail, destacando a 
existência também de PPPs exito-
sas em estados como Alagoas, Per-
nambuco e São Paulo.

Pelas estatísticas da Abcon, o se-
tor privado cuida atualmente de ape-
nas 5% do universo do saneamento 
básico nos municípios brasileiros e a 
entidade avalia ser possível chegar a 
uma participação de 30% no merca-
do até 2030. Ela vê boas perspecti-
vas, a partir do esforço que começa a 
ser coordenado pelo BNDES, de que 

A questão do voto é uma 

das explicações para o fato 

de o abastecimento de 

água ter evoluído muito 

mais do que a coleta e o 

tratamento do esgoto ao 

longo das décadas

O estado do Rio de Janeiro foi um dos três primeiros a aderir ao PPI do 
saneamento, mas há resistências políticas.
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não somente as empresas que já atu-
am no setor consigam expandir essa 
atuação como de que novos partici-
pantes, inclusive estrangeiros sejam 
atraídos para o negócio, viabilizan-
do o salto que se pretende estimular.

A Abcon destaca também que há 
disponibilidade de recursos para o 
incremento dessa participação pri-
vada, ressaltando que, segundo da-
dos do SNIS, os recursos próprios 
responderam por 56% dos inves-
timentos privados no setor nos úl-
timos três anos. “Sabemos que ne-
nhum contrato de financiamento da 
Caixa ou do BNDES garante 100% 

dos recursos necessários”, pondera 
a direção da entidade.

A entidade entende que será essa 
maior abertura para atrair o setor 
privado que vai garantir os recursos 
necessários a uma aceleração das 
obras de modo a evitar que as metas 
do Plansab para 2033 só venham a 
ser alcançadas em 2054, se mantido 
o atual fluxo de investimentos.

E o que o setor privado reivindica 
como essencial para que essa nova 
política para o saneamento básico 
tenha êxito? Um dos principais itens 
relacionados pela Abcon é “adotar 
medidas específicas para fortalecer 

a segurança jurídica, com critérios 
técnicos que regulem a gestão com-
partilhada da prestação de serviços 
de água e esgoto entre estados e mu-
nicípios, definindo claramente a titu-
laridade em regiões metropolitanas e 
aglomerados urbanos”.

Outro ponto destacado pela enti-
dade é o estabelecimento de “isono-
mia competitiva, definindo a obri-
gatoriedade de processos licitatórios 
para a concorrência entre empresas 
privadas e públicas (ou de economia 
mista) às concessões municipais”. A 
Abcon pontua, ainda, o fortaleci-
mento das parcerias do setor priva-
do com as empresas estaduais, por 
meio do PPI, e, no terreno financei-
ro, “a adoção efetiva de critérios de 
project finance pelos bancos oficiais, 
além do aperfeiçoamento das linhas 
de crédito já existentes”.

Para o diretor Técnico do Portal 
do Saneamento Básico, Eduardo 
Pacheco, o aumento da participa-
ção privada “é muito bem-vinda”, 
mas ele considera mais produtivo 
que essa participação ocorra por 
sistemas e não de forma plena. “Eu 
gosto que o governo tenha as con-
cessões e faça PPPs para cada siste-
ma”, sugeriu.

Pacheco considera que o setor 
privado é muito mais eficiente que o 
público no saneamento, muitas vezes 
favorecido pelas amarras que a Lei 
das Licitações impõe ao operador es-
tatal. “As estações de tratamento da 
empresa privada são bem melhores. 
Ela compra o melhor equipamento 
para durar 15 anos e dar lucro, em 
vez de comprar o mais baratinho 
que só dura três anos como faz a 
empresa pública”, exemplifica.

O especialista do Portal do Sane-
amento prevê que dificuldades po-

Maioria dos contratos é de concessão plena
Contratos de concessão ao setor privado por modalidade

Modalidade do contrato Número de contratos

Concessão parcial 28

Concessão plena 133

PPP 15

Locação de ativos 3

Subdelegação 1

Outra (assistência técnica) 78

Total 258

Fonte: Abcon 2016.
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líticas terão que ser superadas para 
fazer andar o programa liderado pelo  
BNDES e alerta para um ponto sen-
sível a ser considerado para evitar 
tropeços futuros: a tarifa. De acordo 
com Pacheco, a tarifa brasileira, que 
engloba água e esgoto, “é um compli-
cador maior do que o financiamento” 
no esforço para atrair o investidor 
privado por ser “muito barata” para 
remunerar os investimentos feitos.

Ele diz, focando especificamente 
na água, que além de o serviço ser 
barato, a água é mais difícil de ser 
cortada do que a energia elétrica 
quando há inadimplência. E, man-
tendo o paralelo, sugere que seja 
adotado um sistema de bandeiras 
que permita a cobrança extra, como 
ocorre no setor elétrico, sempre que 
seja necessário recorrer a uma fon-
te de abastecimento mais remota e, 
portanto, mais cara. Uma tarifa so-
cial, como também existe para a ele-
tricidade, poderia ser cobrada para 
assegurar o suprimento aos segmen-
tos mais pobres da população.

Um quarto do financiamento 
para o setor privado
Um retrato do atual quadro de finan-
ciamentos ao saneamento básico, con-
siderando apenas a atuação da Caixa, 
o principal supridor de recursos para 
o setor, mostra que de 2007 a 2015 
a carteira de saneamento e infraestru-
tura da instituição contratou R$ 32 
bilhões em números redondos, sendo 
R$ 24 bilhões com o setor público e 
R$ 8 bilhões, ou 25%, com o setor 
privado, de acordo com dados forne-
cidos pelo superintendente nacional 
de Saneamento e Infraestrutura do 
banco, Adailton Ferreira Trindade.

Trindade disse que a Caixa já 
financia tanto concessões diretas 
feitas ao setor privado como PPPs e 
previu que este ano os desembolsos 
para saneamento deverão chegar a 
R$ 2,3 bilhões, elevando para mais 
de R$ 17 bilhões o total desembol-
sado para o setor público e o priva-
do desde 2007.

As condições de financiamento 
da Caixa são as mesmas tanto para 

o setor público quanto para o setor 
privado. A taxa de juros nominal é 
de 6% ao ano, acrescida de spread 
de até 3%, conforme a nota de ris-
co do tomador e o prazo de amor-
tização varia entre 60 e 240 meses, 
sem contar um prazo de carência 
de até 48 meses contado a partir 
da data de assinatura do contrato 
e que tem como base de cálculo a 
estimativa do prazo necessário a 
execução de todas as etapas pré-
vias previstas para o cumprimento 
do objeto do contrato.

Segundo Trindade, no caso das 
operações na modalidade “sanea-
mento integrado”, os juros no-
minais caem para 5% ao ano. O 
executivo da Caixa disse que no 
atual cenário de escassez de recur-
sos públicos, as concessões ao setor 
privado e as PPPs “podem ser uma 
alternativa interessante para esta-
dos e municípios contornarem os 
efeitos da crise econômica e conse-
guirem viabilizar projetos de inves-
timentos no setor”.   

73

36 44 35
18

36
16
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28%
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14%
6%

100%
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20.000

De 20.001 a 
50.000
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Número de contratos Participação no total

Quase três quartos dos contratos atendem a municípios pequenos*
Número de contratos com o setor privado por porte dos municípios atendidos

Porte do município (no de habitantes)

Fonte: Abcon 2016. *População: Censo 2010/IBGE.
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Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Nova vida às estatais

Com a promulgação em julho da nova Lei das Es-

tatais (13.303/2016), empresas públicas e socie-

dades de economia mista entraram na contagem 

regressiva para se adequar às regras de aprimora-

mento de sua governança. O prazo de dois anos 

divide opiniões. Para parte dos analistas, é consi-

derado muito longo frente à urgência que o tema 

ganhou depois do caso Petrobras, que pautou a 

tramitação do projeto no Congresso. Para outro 

grupo, entretanto, poderá até ser pouco. “Essa 

reestruturação é complexa, envolve interesses po-

líticos e locais cuja adaptação vai requerer tem-

po”, diz o advogado Vinicius Schwind. 

A lei tem dois focos principais. Um deles 

é aprimorar a licitação de contratos. Desde 

1998 aguardava-se a criação de um estatuto 

jurídico para essas empresas, e no vácuo legis-

lativo o espaço foi tomado pela Lei no 8.666, 

das Licitações, que passou a guiar as contra-

tações na maioria delas. “Ficou claro que a 

8.666 não tem capacidade de abarcar a gestão 

negocial, a necessidade de agilidade que essas 

estatais exploradoras de atividade econômica 

devem ter”, diz Benjamin Zymler, ministro do 

Tribunal de Contas da União (TCU). O outro 

foco é aprimorar a estrutura organizacional 

dessas empresas e fortalecer sua gestão, miti-

gando pressões políticas. Para isso, a lei deter-

mina regras que vão da escolha e estrutura de 

Empresas públicas terão longo caminho para se 
adequar aos princípios da nova lei
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 conselhos e diretorias – vetando, 

por exemplo, a participação de mi-

nistros e secretários de estados, se-

nadores, deputados e vereadores, 

dirigentes de partidos políticos e 

funcionários de organizações sin-

dicais – à criação de auditoria e de 

um código de conduta.

João Otavio de Noronha, minis-

tro do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), lembra que instituições como 

o Banco do Brasil, que teve que se 

reestruturar em 1996 depois de re-

gistrar um prejuízo bilionário, já 

conhece parte do caminho para se 

adequar à lei. Mas quando se busca 

ampliar o olhar para todo o univer-

so de empresas que a 13.303 abran-

ge, a conclusão é de que pouco se 

sabe sobre a maioria delas. “Ainda 

é difícil imaginar como a sociedade 

vai acompanhar todos os atribu-

tos econômicos e financeiros pre-

vistos nessa nova lei para as mais 

de 300 empresas públicas federais 

e estaduais, sem contar as munici-

pais, observando questões como 

compliance, formação de conse-

lho, transparência e performance”, 

diz Marcio Holland, professor da 

FGV/EESP, ex-secretário de Políti-

ca Econômica no primeiro manda-

to de Dilma Rousseff. O principal 

problema, para Holland, é que no 

Brasil elas partem de um nível de 

governança muito baixo. “Entre as 

estatais listadas em Bolsa, que de-

veriam ser nossa proxy de boa go-

vernança, 60% não têm membros 

independentes no conselho de admi-

nistração – pela lei, esses deveriam 

representar ao menos 25% da com-

posição –, e muitas sequer  passam 

pelo crivo do tamanho, de ter entre 

sete e 11 membros”,  afirma.

Reunidos em outubro no semi-

nário “A Nova Lei das Estatais”, 

na FGV Rio, os especialistas anali-

saram os avanços que essa legisla-

ção representa em termos de trans-

parência. “O propósito maior é de 

blindar, dar roupagem jurídica que 

impeça não só nomeações políticas 

e apadrinhamentos, como coibir 

nepotismos também na formação 

dos órgãos”, diz Noronha. Entre 

as novas regras, empresas terão que 

elaborar uma carta de governança 

anual, na qual descrevem objetivos 

e compromissos a serem atingidos, 

que deverá contar com ampla divul-

gação. “Será preciso alinhar esses 

objetivos com a política pública que 

justifica a existência da estatal, e in-

dicar de onde sairá o financiamento 

desse interesse”, descreve. Os balan-

ços, por sua vez, terão que discrimi-

nar os gastos relativos ao exercício 

da atividade típica da função social 

da empresa, “permitindo que todos 

possam avaliar se compensa ou não 

investir capitais numa companhia 

que exerce política pública”, ressal-

ta Noronha. Quanto ao código de 

Entre as estatais listadas 

em Bolsa, que deveriam 

ser nossa proxy de boa 

governança, 60% não têm 

membros independentes 

no conselho de 

administração

Para o Banco do Brasil, a busca por mais transparência na gestão 
começou com o processo de reestruturação, em 1996, depois 
de registrar prejuízo bilionário.
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conduta, destacou-se a presença de 

sanções que buscam inibir atos de 

corrupção e fraude, fortalecendo os 

princípios que já constam da lei pe-

nal. “Há também um ponto moder-

no e muito positivo no código, que 

é a obrigação de administradores e 

funcionários se submeterem a cur-

sos de atualização”, completa.

Um dos pontos levantados pelos 

especialistas no evento é a importân-

cia de que essa cultura gere ganhos 

de eficiência, já que também impli-

carão aumento de custos que podem 

afetar sua lucratividade. “Será pre-

ciso que a empresa se concentre em 

seu propósito, pois o controle enca-

recerá a operação tanto das estatais 

quanto das mistas, que ainda preci-

sam responder a outras regulações”, 

ressalta Noronha. Para Holland, 

esse exercício obrigatório será chave 

para definir o papel das estatais no 

desenvolvimento econômico futuro 

do país. “Se levantamos a história 

das estatais, vemos que elas exerce-

ram variadas funções, em distintos 

períodos. Na década de 50, foram 

parte do tripé do plano de metas, 

servindo de motor de crescimento 

e industrialização do país; nos anos 

70, endividaram-se para manter 

forte ritmo de crescimento, contri-

buindo a crise de 1980; depois teve 

importância na geração de superá-

vits primários (2000), e foram co-

agidas a fazer controle de preços e 

forçar a redução de spreads bancá-

rios (2012)”, enumera. “O que de-

sejaremos daqui para frente, subsí-

dios para o setor privado? Acho que 

sequer o setor deseja isso, mas sim 

eficiência econômica, pois sem ela 

a estatal é um elo que prejudica a 

cadeia”, afirma. 

Desafios da lei
Mesmo representando avanços 

importantes, a nova lei não esteve 

imune a questionamentos. Um deles 

foi o argumento de que possa rom-

per o pacto federativo ao estender 

suas regras a empresas dos âmbitos 

estadual e municipal. Outra polê-

mica levantada no evento foi a da 

escolha dos tipos de contratação 

nos processos de licitação: semi-

integrada, apontada como escolha 

padrão, em que a estatal define 

projeto básico e o contratado faz 

o projeto executivo, e a integrada, 

em que a contratada apresenta tan-

to o projeto básico quanto o exe-

cutivo. Sérgio Franklin Quintella, 

vice-presidente da FGV, criticou a 

escolha, alegando que ela poderá 

trazer riscos sérios para a execução 

de obras. “Bons projetos básicos e 

executivos são fundamentais, e a 

falta deles é uma das razões pelas 

quais tivemos obras públicas fora 

de cronograma e preço nos últimos 

anos”, alerta.

Empresas terão que 

elaborar uma carta de 

governança anual, na 

qual descrevem objetivos 

e compromissos a serem 

atingidos, contando com 

ampla divulgação

Operação Lava Jato, que expôs esquema de corrupção da Petrobras, 
colaborou para acelerar a tramitação da nova lei.
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Zymler explica que a definição 

do processo de contratação semi-in-

tegrada partiu de recomendação do 

TCU com base nas obras da Copa 

do Mundo. “A ideia é de que a esta-

tal possa se concentrar na fração do 

projeto que não permita inovação, e 

deixe para o projeto executivo feito 

pela licitada a parte em que se possa 

adaptar tecnologias”, explica. No 

caso da contratação integrada, pon-

dera que esse modelo transfere todo 

o risco para a empresa privada, re-

presentando um desconto pós-lici-

tação por eliminar a possibilidade 

de aditivos. “Outra vantagem é que 

a ideia da contratação integrada 

permite uma licitação com base na 

melhor engenharia, pois as empre-

sas sabem que terão de conceber 

projetos mais econômicos”, avalia. 

Em linhas gerais, as regras de 

licitação da nova lei repetem as 

do Regime Geral de Contratações 

(RDC). “Agora temos um contrato 

que se encaminha mais para o mo-

delo privado e mitiga exorbitâncias 

como na 8.666”, avalia Zylmer. 

A lei também se aproxima de um 

modelo de pregão, com inversão 

de fases que, segundo Zymler, re-

duz o tempo de processamento da 

licitação. “Só se habilita o licitan-

te vencedor, reduzindo a atividade 

administrativa”, diz.

Os participantes do evento res-

saltaram o grande desafio que a 

nova lei abre para o país. “Para ser 

eficaz, dependerá da observação 

da sociedade, da fiscalização com-

petente do TCU e dos acionistas, 

no caso de empresas de economia 

mista”, diz Noronha. “Jamais pen-

sei, como magistrado do STJ, que 

chegaríamos aqui”, afirma reco-

nhecendo que, sem um escândalo 

da dimensão da Lava Jato não se 

chegaria a uma tomada de decisão 

tão rápida. “Podemos reclamar da 

perda de potencial de crescimento 

no curto prazo, mas esse episódio 

possibilitará a expansão do produ-

to potencial no curto prazo, por-

que o olhar sobre Estado, estatais e 

iniciativa privada será muito mais 

criterioso”, define Holland. O eco-

nomista lembra que regras de go-

vernança fazem parte de um grupo 

de reformas microeconômicas que 

geram ganhos de produtividade. 

“E empresas inibidas de prosperar 

não ajudam o país em ganhos de 

produtividade”, conclui.

Noronha defende que, mesmo 

que esse caminho esteja apenas no 

início, a lei deve avançar tanto em 

aprimoramento quanto em exten-

são. “A influência do Executivo e 

do Legislativo na composição das 

diretorias dos fundos de pensão, 

por exemplo, tem comprometido a 

saúde desses fundos, por isso pre-

cisamos rapidamente estender es-

sas regras com adaptações cabíveis 

para blindá-los”, afirma, destacan-

do sua relevância como poupança 

para o financiamento de projetos 

no Brasil. Zymler reforça o diag-

nóstico, afirmando que a migração 

na direção do direito privado é ine-

xorável e vai ocorrer também para 

o regime licitatório para autarquias 

e fundações de administração dire-

ta. “Temos que cumprir e aprender. 

Esta é uma parte da cartilha para 

tornar nossa gestão mais eficiente, 

mas não é suficiente”, conclui. 

A nova lei e a governança 
Fixa requisitos para nomeação do conselho de administração e diretoria, •	

vetando perfis como ministros e secretários de estados, senadores, de-

putados e vereadores, dirigentes de partidos políticos e funcionários de 

organizações sindicais. 

Fixa a composição de conselhos entre 7 e 11 membros, 25% dos quais •	

têm que ser independentes.

Determina a criação de uma área de •	 compliance e riscos, e comitê de 

auditoria.

Determina a criação de código de conduta e divulgação anual da de-•	

claração de políticas públicas que buscam atender, bem como seu 

financiamento.

A nova lei e as licitações 
Segue regras derivadas do RDC (Regime de Contratação Diferenciado), e •	

não mais a Lei no 8.666, de Licitações.

Prevê dois tipos de contratação: semi-integrada (estatal define projeto •	

básico e contratado faz o executivo), e integrada (contratada apresenta 

projeto básico e executivo).
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O Brasil ainda concentra boa parte 

do esforço de P&D em instituições 

de ciência e tecnologia, quase todas 

públicas. De fato, de acordo com 

a mais recente Pesquisa de Inova-

ção (Pintec), apenas uma parcela 

pequena das empresas brasileiras 

(5,1%) realiza atividades de P&D. 

Embora seja possível e desejável 

aumentar a incidência de ativida-

des de P&D nas empresas, e este 

foi um dos objetivos declarados da 

política recente, trata-se de uma 

característica do sistema de inova-

ção brasileiro que é difícil de ser 

mudado no curto prazo. Isto tem 

duas implicações. A primeira é que 

a política pública deve dar atenção 

não apenas às atividades de P&D, 

mas também às demais atividades 

inovativas, muitas delas menos so-

fisticadas do que a P&D. A este 

respeito, remeto o leitor ao artigo 

escrito por mim e pelo professor 

Paulo Figueiredo (EBAPE/FGV), 

publicado na edição de setembro 

de 2015 desta revista.1

A segunda implicação é que o 

papel das universidades e centros 

de pesquisa ganha importância. E 

Sobre o primeiro papel, a falta de 

pessoal qualificado tem sido um dos 

maiores obstáculos para a inovação 

no Brasil. Após queda até 2005, da-

dos da Pintec indicam que a percep-

ção das empresas de que a falta de 

pessoal qualificado é um obstáculo 

para a inovação aumentou subs-

tancialmente nos anos seguintes. 

Em outras palavras, não apenas se 

trata de obstáculo relevante, mas 

tem se manifestado mais fortemente 

nos anos mais recentes. E esta piora 

recente é confirmada pelos indica-

dores sobre este tema do Índice de 

Competitividade Global, calculado 

pelo Fórum Econômico Mundial. 

Em 2006 o Brasil estava na 67a co-

locação com relação à disponibili-

dade de engenheiros e cientistas. 

Em 2010 o quadro era similar: 68a 

posição. Já em 2011 o Brasil já ha-

via recuado para a 114a colocação.

Ou seja, aparentemente o esforço 

de incremento das atividades inova-

tivas no âmbito das empresas, obje-

to declarado da política pública no 

Brasil e capturado nas estatísticas 

recentes sobre inovação, está esbar-

rando na falta de mão de obra qua-

O papel da inovação

Mauricio Canêdo Pinheiro

Pesquisador da Economia Aplicada da FGV/IBRE

este papel é duplo. Por um lado, elas 

são em grande medida responsáveis 

por gerar conhecimento, formar e 

treinar mão de obra especializada 

para atividades ligadas à inovação e 

P&D. Por outro lado, por meio de 

parcerias com as empresas são po-

tencialmente um vetor importante 

no processo inovativo. 
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lificada. O tão comentado apagão 

de mão de obra tem se manifestado 

de modo bastante forte nas ativida-

des de inovação.

Esta constatação é especialmente 

preocupante na medida em que mão 

de obra qualificada é um insumo 

essencial para a atividade de P&D 

e para a absorção de tecnologia.2 E 

pode explicar por que, por exemplo, 

os investimentos diretos estrangeiros 

no Brasil não têm gerado externalida-

des em termos de conhecimento tec-

nológico e aumento de produtividade 

para os fornecedores locais.3 

Desse modo, são urgentes medidas 

voltadas para a melhora da qualida-

de da educação, bem como medidas 

específicas direcionadas à formação 

e treinamento de trabalhadores com 

habilidades para trabalhar em P&D 

no âmbito das empresas. 

Sobre o segundo papel, no Brasil 

historicamente a geração de conheci-

mento nas universidades e laborató-

rios de pesquisa do governo muitas 

vezes não tem se convertido em ino-

vação no âmbito das empresas, pois 

os incentivos para que isso ocorra 

são fracos. Em termos gerais, não tem 

havido um alinhamento da pesquisa 

básica com as necessidades e objetivos 

das empresas, tampouco uma relação 

mais próxima entre a academia e o co-

nhecimento aplicado. Ilustra este pon-

to a disparidade entre o desempenho 

brasileiro em termos de publicações 

e de patentes, e somos relativamente 

melhores na primeira dimensão do 

que na segunda.4

Não por acaso, a Embrapa, uma 

notável exceção brasileira em termos 

de efetividade da P&D no setor pú-

blico, obtém parte relevante de seu 

financiamento através de processos 

competitivos de licitação. E a refe-

rência da Embrapa foi de certo modo 

usada na criação da Empresa Brasi-

leira de Pesquisa e Inovação Indus-

trial (Embrapii), cujas atividades co-

meçaram em 2014 e que tem como 

vocação a aproximação entre insti-

tuições de ciência e tecnologia e em-

presas. O programa Inova Empresa 

também avançou nesta direção. Sem 

falar em dispositivos criados pela Lei 

de Inovação e Lei do Bem.5 E as evi-

dências empíricas parecem confirmar 

o aumento desse tipo de colaboração, 

bem como seus impactos positivos no 

desempenho inovador das empresas.6  

Entretanto, a despeito de avan-

ços em algumas frentes, o Índice de 

Competitividade Global também 

aponta que, em comparação com 

os demais países, perdemos espaço 

no quesito colaboração entre uni-

versidades e empresas para inova-

ção. Além disso, muitas vezes esta 

colaboração é mais resultado do 

esforço individual de conexão por 

parte de alguns cientistas e pesqui-

sadores do que de ações institucio-

nais mais organizadas.7

Em resumo, estamos melhoran-

do, mas a uma velocidade menor 

que a desejável. Se não quisermos 

perder ainda mais espaço em termos 

de competitividade de nossa econo-

mia, é preciso apertar o passo. 

1CANÊDO-PINHEIRO, M.; FIGUEIREDO, P. Desen-
volvimento econômico e inovação. Conjuntura 
Econômica, v. 69, n. 9, p. 80-81, 2015.

2Para evidências com dados brasileiros ver DE 
NEGRI, F. Determinantes da inovação e da ca-
pacidade de absorção nas firmas brasileiras: 
qual a influência do perfil da mão de obra? 
In: DE NEGRI, J.A.; DE NEGRI, F.; COELHO, D. 
(Orgs.). Tecnologia, exportação e emprego. Bra-
sília: Ipea, p. 101-122, 2006.

3A este respeito ver, por exemplo, JORGE, 
M.F.; DANTAS, A.T. Investimento estrangeiro 
direto, transbordamento e produtividade: um 
estudo sobre ramos selecionados da indústria 
no Brasil. Revista Brasileira de Inovação, v. 8, p. 
481-514, 2009.

4Para evidências a este respeito ver MENEZES-
FILHO, N.; KANNEBLEY JR, S. Abertura comer-
cial, exportações e inovações no Brasil. In: VE-
LOSO, F.; FERREIRA, P.C.; GIAMBIAGI, F.; PESSÔA, 
S. (Orgs.). Desenvolvimento econômico: uma 
perspectiva brasileira. Rio de Janeiro: Elsevier, p. 
405-425, 2013.

5Por exemplo, a possibilidade, no âmbito da Lei 
do Bem, de subvenção econômica para paga-
mento de salários e contratação de doutores 
para trabalhar em P&D nas empresas.

6Ver RAPINI, M.S.; CHIARINI, T.; BITTENCOURT, 
P.F. University–firm interactions in Brazil: 
Beyond human resources and training mis-
sions. Industry and Higher Education, v. 29, p. 
111-127, 2015.

7BURCHARTH, A.L.L.A. What drives the forma-
tion of technological cooperation between 
university and industry in less-developed inno-
vation systems? Evidence from Brazil. Revista 
Brasileira de Inovação, v. 10, p. 101-128, 2011.

São urgentes medidas 

voltadas para a melhora 

da educação, bem como 

ações para a formação 

e treinamento de 

trabalhadores habilitados 

para trabalhar em P&D 
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