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de Estudos em Regulação e Infraestrutura (Ceri)
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Nota do Editor
Levantamento exclusivo elaborado por pesquisadores
da área de Economia Aplicada do Instituto Brasileiro de Economia (FGV/IBRE)
expõe um duro retrato de vários setores da indústria de
transformação que vem amargando perdas significativas dentro da economia brasileira ao longo dos anos.
No front externo, setores foram praticamente varridos
do mapa. Além da segmentação, o trabalho reconstrói
uma série histórica, partindo de 1939, que revela um
quadro dramático: com um peso de pouco mais de 15%
de participação no valor adicionado da economia como
um todo naquele ano, a indústria de transformação chegou ao recorde de 35,9% por volta de 1985, ano em
que começou um processo de queda livre, com uma leve
recuperação entre 1999 a 2004. Em 2014, teve a menor participação em 65 anos, com minguados 10,9%.
O levantamento, feito por Claudio Considera e Juliana
Carvalho, é enriquecido com outro trabalho, da pesquisadora Lia Valls, que mostra a perda de mercados dos
produtos manufaturados brasileiros, onde se destaca o
forte avanço da China.
Outras previsões enterram ainda mais indústria de
transformação que deve fechar o ano com uma queda de
produção de 9,8%, segundo previsões do Boletim Macro

IBRE, mas que podem ser revisadas para pior. O Fundo
Monetário Internacional (FMI) estima que o PIB latinoamericano vá se retrair 0,3% este ano, a primeira queda
desde 1983, excluindo 2009 que carregou os efeitos da
crise financeira mundial. Para o Brasil, que vive o agravamento da crise fiscal, tema da Carta da Conjuntura deste
mês, além da crise política, o Fundo reforça que não há
possibilidade de uma recuperação econômica de curto
prazo, confessando que a crise foi mais profunda do que
vinham estimando. Como pensar em recuperar a indústria dentro desse quadro desalentador?
Por outro lado, passados 20 anos desde que as concessões passaram a fazer parte da vida do país, muito
se avançou na área de infraestrutura de serviços públicos, com a instalação de uma moderna rede de telecomunicações, quase 10 mil quilômetros de estradas
em boas condições e, mais recentemente, a expansão
e modernização dos aeroportos. Mas muitos gargalos
ainda persistem em todas as áreas, em especial na logística e saneamento básico, que só poderão ser desatados com investimentos privados e melhoria no ambiente de negócios.
Claudio Conceição
claudio.conceicao@fgv.br
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A sombra da dominância
fiscal e a reação do
sistema político
Luiz Guilherme Schymura
Doutor em Economia pela FGV/EPGE

As enormes dificuldades que o governo tem encontrado para equilibrar
suas contas ao longo deste ano vêm
preocupando muito os agentes econômicos quanto à trajetória futura da
dívida pública bruta. Em consequência, a política monetária sofre a pressão da realidade fiscal. Como se sabe,
a política de controle inflacionário do
Banco Central pode ser dificultada
quando a política fiscal é expansionista. Agora, porém, com a percepção
do atual quadro de deterioração das
contas públicas, outro tipo de temor,
ainda mais grave, se apossou de uma
corrente dos analistas econômicos: o
de que o Brasil esteja vivendo o que,
na literatura econômica, é conhecido
como “dominância fiscal”.
O termo foi cunhado no artigo
“Some Unpleasant Monetarist Arithmetic”, de Thomas Sargent e Neil
Wallace, publicado em 1981. Desde
então, surgiram inúmeras derivações
a partir da definição inicial. De maneira sintética, a dominância fiscal
significa que as condições fiscais, e
não as monetárias, tornam-se determinantes da inflação.
8 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | N o v e m b r o 2 015

Como explicou o professor Tiago Berriel, da PUC-Rio, em recente
apresentação no IBRE, a acepção
mais geral do conceito parte da ideia
básica de que a restrição orçamentária intertemporal do governo é uma
condição de equilíbrio irrevogável.
De forma muito simples, a dívida
que o governo contraiu será paga
pelo fluxo de superávits que ele vier
a gerar.1 Em outras palavras, quanto
maior a dívida, mais o setor público
terá que economizar para pagá-la.
No entanto, o que ocorreria se
os agentes econômicos acreditassem
que o setor público não conseguiria
gerar uma trajetória futura de superávits orçamentários suficiente para
equilibrar a equação? Por ser uma
condição de equilíbrio, a restrição
orçamentária intertemporal seria,
inexoravelmente, respeitada.
Para isso, a solução – caso a estabilidade fiscal seja colocada em
xeque – poderia vir basicamente de
três frentes distintas: diminuição do
tamanho da dívida nominal do governo via o não pagamento em sua
integralidade; eventos intempestivos

que venham a promover aumento
de receitas ou diminuição de dispêndios futuros do setor público;2 e
recrudescência da elevação do nível
de preços, propiciando a diminuição
necessária na dívida pública real e
nas despesas reais do setor público.
Em outras palavras, as saídas teriam
que vir por meio de calote explícito
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ou inflação, que operaria como um
calote disfarçado.
Observe-se que, no caso da inflação, o ajuste estaria sendo realizado
independentemente da política monetária adotada pelo Banco Central.
Afinal, neste contexto, o nível de
preços desempenha o papel de variável de ajuste da restrição orçamentária pública. A esta situação dá-se o
nome de dominância fiscal.
Como se vê, a dominância fiscal
não decorre de decisões das autoridades econômicas e monetárias, mas
representa um mecanismo autônomo
de corrigir – ainda que de forma perversa, já que a inflação corresponde
a um imposto regressivo – a dinâmica insustentável da dívida pública.
Fica claro, portanto, que o fenômeno não surge da decisão do BC
de “acomodar” a inflação, e que
caracteriza uma situação em que a
autoridade monetária não só perde
o seu principal instrumento – a fixação da taxa básica de juros – como
também o seu uso convencional
torna-se contraproducente.
Outras confusões comuns sobre
o conceito são de que a dominância
fiscal seja a antessala da hiperinflação ou de que leve inexoravelmente
a crises financeiras de grandes proporções. Na verdade, a dominância
provoca a inflação necessária para
estabilizar a dívida, e não necessariamente uma espiral explosiva. A dominância não implica uma fuga em
massa da dívida pública. Se o governo tiver uma posição credora líquida
em dólares, como é o caso do Brasil,
isto pode moderar a alta da inflação
que estabiliza a dívida pública, já
que a depreciação (que causa a inflação) melhora a posição patrimonial
do setor público. No caso inverso,

de uma posição devedora em dólares, a dominância pode assumir um
caráter mais explosivo.

O caso brasileiro
A atual conjuntura brasileira apresenta características que podem sugerir o
risco de dominância fiscal.3 A dívida
bruta saiu de um nível pouco abaixo
de 55% do PIB em 2014 e projeções
indicam que pode ultrapassar 80%
em 2018. Não há dúvida de que as
expectativas fiscais não são positivas

É impossível afirmar ou
descartar que o Brasil
esteja em dominância
fiscal ou próximo a ela,
mas este é um risco
que deve ser levado
em conta

e que a dificílima situação política
cria nos agentes uma sensação de impotência do governo para lidar com o
desafio das contas públicas.
No atual contexto de endividamento, o superávit primário que estabilizaria a dívida é da ordem de 3% do
PIB ao ano. No entanto, quando se
observam os números, o governo luta
hoje para evitar o aumento dos déficits deste e do próximo ano. É muito
difícil fazer um teste empírico definitivo sobre a ocorrência da dominância

fiscal, porque há uma correlação entre
a dívida e os superávits futuros esperados. Em outras palavras, não há como
ter certeza de que a deterioração fiscal
não provocará uma reação de política
pública que produza os superávits orçamentários necessários.
Com o atual conjunto de evidências, e devido à própria natureza do
fenômeno, é impossível afirmar ou
descartar que o Brasil esteja em dominância fiscal ou próximo a ela. Mas
dá para asseverar que este é um risco que deve ser levado em conta pela
autoridade monetária. Não se pode
esquecer tampouco de que, quanto
maior for a taxa de juros, mais debilitada estará a situação fiscal do setor
público, independentemente de haver ou não dominância fiscal. Assim,
é prudente a interrupção da alta da
Selic, mesmo diante da elevação das
expectativas inflacionárias, já que
um aperto monetário adicional seria
desaconselhável e contraprodutivo
numa situação de tamanha incerteza.
Como tem sido enfatizado, em
dominância fiscal a inflação será
aquela que estabilizará a trajetória
da dívida pública, o que no presente
caso acontecerá pelo canal da depreciação cambial. Por conta disso,
câmbio fixo ou bandas apenas tornarão a fuga dos títulos públicos
mais atrativa e organizada, trazendo
o risco adicional de consumo de reservas e crise cambial.
A solução, portanto, é manter ainda que apenas formalmente o regime
de metas, mas com a autoridade monetária explicitando os pré-requisitos
fiscais para o bom funcionamento
do regime e a estabilidade de preços.
Dessa forma, o BC pode ser uma
fonte adicional de pressão para que
as condições de normalidade para a
N o v e m b r o 2 015 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 9
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condução da política monetária sejam restabelecidas. Em última instância, o problema apenas se resolve
quando a ordem fiscal é restaurada e
a dominância desaparece.

A conjuntura política
Analisando a conjuntura brasileira
diante da deterioração das contas públicas, os problemas parecem girar em
torno de uma dúvida fundamental:
será que o sistema político brasileiro
é capaz de reagir à altura do imenso

Criar condições políticas
para que as contas
públicas evoluam de
forma salutar certamente
ajudará o Banco Central
a desatar o atual nó da
política monetária

desafio fiscal à frente? No momento,
a sensação geral é de que a resposta a
essa indagação é negativa.
Mas é precisamente aí que reside
o motivo para ser um pouco menos
pessimista. Na verdade, é provável
não ser preciso que subitamente o
sistema político seja sensibilizado e,
com isso, aprove mecanicamente todas as medidas necessárias para que,
em tempo exíguo, se alcance um
superávit primário de 3% do PIB.
Se simplesmente a letargia do Con1 0 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | N o v e m b r o 2 015

gresso Nacional em relação ao tema
fosse substituída por uma determinação política clara de caminhar na
direção de restabelecer a solidez fiscal – respeitando a velocidade que as
democracias exigem – é possível que
a sensação de insolubilidade do problema se desvanecesse. Como já deu
para perceber, seja qual for o sentido empregado, a dominância fiscal
é um conceito essencialmente ligado
às expectativas. Assim, o grande desafio é criar condições políticas para
que as contas públicas evoluam de
forma salutar. O que, certamente,
ajudará o Banco Central a desatar o
atual nó da política monetária.

Essa condição pode ser expressa pela equação: dívida nominal do governo, dividida pelo
nível de preços da economia, é igual ao valor
presente esperado do fluxo futuro de superávits primários. Assim, se a dívida nominal sobe,
a conta dos superávits primários tem que aumentar, para um dado nível de preços.
1

Na linha da receita, a senhoriagem advinda
de um processo inflacionário mais forte e, em
termos de despesa, o não pagamento de compromissos previamente estabelecidos por lei
ou contrato.
2

Para o caso brasileiro, das frentes possíveis de
vingarem caso o equilíbrio fiscal intertemporal
fosse confrontado, ter-se-iam: calote da dívida
pública como uma solução cujo desdobramento seria extremamente dramático; com relação
à criação das receitas, a base monetária por ser
pequena demais não possibilitaria geração de
senhoriagem suficiente para que viesse a ter
papel relevante; também é irrealista imaginar
que o governo conseguiria reduzir suas despesas significativamente via o calote em direitos/
compromissos estabelecidos em lei ou contrato e; por fim, restaria o recrudescimento da
inflação que provocaria queda na dívida real e
nos direitos/compromissos em termos reais.
3

O texto é resultado de reflexões apresentadas
em reunião por pesquisadores do IBRE. Dada a
pluralidade de visões expostas, o documento
traduz minhas percepções sobre o tema. Dessa
feita, pode não representar a opinião de parte, ou da maioria, dos que contribuíram para a
confecção deste artigo.
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A Sandra é extremamente
precavida. Por isso, enviar
ou receber encomendas,
só por SEDEX.
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Chegou a hora de
os ricos contribuírem
para o ajuste
Samuel Pessôa
Pesquisador associado da FGV/IBRE
A situação fiscal brasileira é insustentável, e todos sabem disso. A
dívida bruta cresce como bola de
neve, e este problema não parece
em vias de ser solucionado de forma civilizada, isto é, por redução
de gastos ou aumento de tributos.
Assim, torna-se muito possível que
a “solução” venha pela via inflacionária. A incerteza sobre como
o problema da solvência do Estado
será resolvido, por sua vez, erode a
confiança dos agentes econômicos e
corrói o investimento.
Hoje, um programa mínimo para
tirar a economia do buraco deve
atualizar nosso contrato social à
realidade do Orçamento, liberalizar
alguns mercados e simplificar a estrutura tributária para estimular o
crescimento por meio do aumento
de produtividade. Algumas medidas
necessárias são:
• Alteração da regra de indexação
do salário mínimo: não é possível
manter o poder de compra do salário mínimo em um período em
que o PIB per capita cairá 7,5%
(expansão do PIB em torno de
-5% no triênio 2014-2016 e crescimento populacional de 0,8% ao
ano). Para os próximos anos, o au12 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | N o v e m b r o 2 015
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mento nominal do salário mínimo
deveria ser a meta inflacionária;
Reforma da Previdência, instituindo idade mínima de 65 anos para
homens e mulheres, com rápida
regra de transição. Adicionalmente, a idade mínima de 65 anos seria recalculada a cada década pelo
IBGE em função do aumento da
expectativa de vida;
Tornar o piso do benefício da
assistência social não contributiva inferior ao piso do sistema
contributivo;
Aumentar a idade mínima para
a aposentadoria do setor público e a contribuição para a Previdência dos servidores, inclusive
dos inativos;
Proibição de acúmulo da pensão
por morte com a própria aposentadoria. O beneficiário teria que
escolher um dos dois;
Renovação da Desvinculação da
Receita da União (DRU) em valor mais elevado, de 30% em vez
dos atuais 20%, a partir de 2016.
Incluir na DRU as receitas vinculadas à educação e à saúde;
Fazer a reforma dos impostos
indiretos – ICMS, PIS, Confins,
IPI – e criar um IVA nacional sim-

plificado, compartilhado entre a
União e os estados;
• Aprovar reforma trabalhista que
elimine o poder normativo da
Justiça do Trabalho para as categorias que tenham sindicatos
organizados, além de aprovar a
Lei da Terceirização;
• Possível aumento de carga tributária, com CPMF, por exemplo,
para atacar no curto prazo o problema fiscal.
Um problema óbvio é a dificuldade de se chegar a um acordo político
que sustente essa agenda. Como bem
lembrou o novo colunista de política da Folha de São Paulo, Celso de
Barros, em sua coluna de estreia
(28/9/15), essas propostas têm riscos
que não são distribuídos de forma
igualitária entre ricos e pobres. Uma
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economia mais produtiva recompensa mais o capital humano, que
os ricos possuem mais, assim como
outras formas de capital. Assim, as
reformas liberais podem aumentar
a desigualdade, motivo pelo qual a
maioria pobre – e, consequentemente, os políticos – não as apoia.
Ou seja, há um impasse, e o pacote mínimo de políticas que encaminha nossa situação fiscal não acolhe
o sentimento de urgência que há na
sociedade em reduzir a desigualdade.
Isto, por sua vez, dificulta o convencimento da sociedade da necessidade das reformas, e, por conseguinte,
dificulta a tramitação das propostas
no Congresso Nacional. Como desfazer esse nó?
Parece ser necessário e oportuno que tenhamos paralelamente
um pacto em torno de medidas que
elevem a progressividade da nossa
estrutura de impostos, de forma a
oferecer aos mais pobres alguma
compensação adicional. Um pacote
desse tipo deveria mexer com os impostos sobre o capital. Um possível
sumário muito simplificado (direito
tributário não é especialidade da
coluna) vem a seguir.
O Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) tem três regimes distintos: as empresas que estão no lucro real (LR), as do lucro presumido
(LP) e o regime do Supersimples (SS).
As empresas de LR apuram o lucro
contábil e sobre ele pagam 35% de
imposto, alíquota superior ao máximo da tabela do IRPF. As empresas
do LP pagam 35% sobre um lucro
presumido que resulta em aproximadamente 12% sobre o faturamento
(depende da atividade e do total faturado). Finalmente as empresas do
SS acumulam inúmeros impostos e

pagam tributos que podem variar de
5% sobre o faturamento até uma alíquota próxima à do LP.
Quando a pessoa física faz o
acerto com o Leão no segundo trimestre do ano, os dividendos que
recebeu não são tributados, pois já
o foram no IRPJ em qualquer um
dos três regimes. Não haveria problema se todas as empresas estivessem no lucro real, pois, como vimos, o imposto sobre as empresas
no LR já é bem superior à alíquota
máxima do IRPF, de 27,5%. No

As reformas liberais
podem aumentar a
desigualdade, motivo
pelo qual a
maioria pobre – e,
consequentemente, os
políticos – não as apoia

entanto, mesmo o elevado imposto
do lucro real é ruim, pois tributa
da mesma forma empresas que retêm o lucro na forma de poupança
para financiar novos investimentos
e as que o distribuem.
Dessa forma, um programa para
aumentar a receita de impostos diretos de forma progressiva envolveria:
• Reduzir muito a alíquota do IRPJ
das empresas que estão no lucro
real. Digamos de 35% para 10%,
como exemplo;

• Incluir na base da renda tributada no IRPF toda a distribuição
de dividendos em qualquer um
dos três regimes;
• Deduzir do imposto devido da
pessoa física o que já foi pago
na jurídica;
• Incluir na base da renda tributada a renda dos ativos financeiros.
Novamente, todo o imposto que
tiver sido pago na fonte terá que
ser deduzido do imposto devido.
Com os ativos financeiros há a
complicação de o imposto incidir sobre os juros nominais e não
sobre os juros reais e de parte do
ganho patrimonial ser simples
ganho inflacionário. Estes temas
requerem tratamento apropriado;
• Criar nova faixa tributária para
as rendas elevadas (definição política que terá que ser decidida pelo
Congresso Nacional) de 35%.
O princípio básico que norteia essas
sugestões – que certamente precisam
ser mais bem estudadas e trabalhadas
– é que toda a renda deve ser incluída
na base de cálculo do IRPF. Evidentemente, isso ocorreria com as devidas
adaptações e deduções do imposto a
pagar em função do que já foi pago
na fonte ou na pessoa jurídica, além
de um melhor tratamento de ganhos
inflacionários sobre o capital e do imposto sobre receita inflacionária.
Essas alterações na tributação
dos lucros, dividendos distribuídos
e juros recebidos, que são claramente uma forma de fazer “os mais
ricos pagarem sua parte no ajuste
fiscal”, talvez possam ser o atrativo
para unificar a sociedade em torno
do pacote mais geral de ajuste econômico que é imprescindível para a
superação da atual crise e a retomada do desenvolvimento.
N o v e m b r o 2 015 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 13
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Conforme o
manual

Marilene Ramos
Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama)

Conjuntura Econômica — A necessidade de eliminar fatores de
incerteza em concessões para atrair
investimento e acelerar projetos
de infraestrutura tem aquecido o

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro
O licenciamento ambiental tem estado na linha de frente do debate sobre como o
Brasil poderá destravar concessões de infraestrutura e tornar sua execução mais eficiente. Para Marilene Ramos, que desde maio deixou o Centro de Estudos de Regulação e
Infraestrutura (FGV/Ceri) para ocupar a presidência do Ibama, a melhora do desempenho do órgão passa pela racionalização de sua atividade, eliminando procedimentos
duplicados e estruturando-os em manuais que colaborem para a clareza e a redução
de discricionariedade dos processos. Marilene, que foi secretária estadual do Ambiente
do Rio de Janeiro e presidente do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), destaca, entretanto, que o atraso em obras de infraestrutura só poderá ser completamente mitigado
quando se definirem quais projetos são de fato estratégicos para o país. “Há questões
conflituosas que sem dúvida partem de uma instância anterior à questão ambiental,
que é a do planejamento estratégico que define o desenvolvimento que queremos ter”,
afirma a Conjuntura Econômica.
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debate sobre o processo de licenciamento ambiental no Brasil. Qual
a agenda do Ibama para atender a
essa demanda?
Nosso foco tem sido o que chamo
de racionalização do licenciamento. Hoje o processo contém uma
série de sublicenças, como decretos de utilidade pública, de autorização de supressão de vegetação,
que possuem sistemáticas próprias
e acabam demandando muito tempo, envolvendo procedimentos duplicados, às vezes até triplicados,
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que não levam a nenhum ganho

compensatórias e mitigatórias aos

municipais, que terão a opção de

ambiental. Isso é perda de tempo,

reais impactos do empreendimento.

adequá-lo à sua realidade.

meramente burocracia. É um tema

Muitas vezes, dentro do processo,

que comecei a discutir até com o

encontramos exigências desse tipo

O esforço de regulamentar e simpli-

Ministério Público Federal, pois

que não estão efetivamente relacio-

ficar o processo de licenciamento

é facilmente constatável quando

nadas aos impactos de um projeto.

ambiental tem acontecido desde

você examina a legislação, e que

São questões que podem ser corri-

2011, através de diversas portarias.

está sendo estudado por um grupo

gidas com uma boa estrutura, bons

Entretanto, algumas representações

de trabalho do Ibama. A ideia é re-

manuais, orientações adequadas,

empresariais, em especial do setor

visar esse marco regulatório e pro-

que inclusive protegerão o próprio

elétrico, têm demonstrado grande

por alterações. Além dessa raciona-

analista ambiental (de acordo com

expectativa com sua chegada ao Iba-

lização dos regulamentos, também

a legislação, a responsabilidade pe-

ma. A que se deve esse otimismo?

estamos buscando a racionalização

nal em um processo administrativo

O Ministério do Meio Ambiente

dos procedimentos técnicos den-

realmente tem feito um grande es-

tro do próprio Ibama. Nos licen-

forço para racionalizar os proces-

ciamentos, 80% do que tem que

sos. Um dos exemplos é a Portaria

ser feito é repetido na maioria dos
processos, principalmente quando
são de uma mesma tipologia, seja a
construção de uma hidrelétrica, de
uma ferrovia ou a abertura de uma
estrada. Por isso, não precisamos
tratar cada licenciamento como
um processo único em que se parte do zero. Temos uma consultoria
trabalhando dentro do Programa
Nacional de Meio Ambiente para,
com base em experiências internacionais e outras nacionais, como a
da Cetesb (Companhia Ambiental

Hoje o processo de

Interministerial no 060, de 2015,

licenciamento contém

órgãos e entidades anuentes no

uma série de sublicenças

Funai, Iphan e Fundação Palmares

com sistemáticas próprias,

Ibama. Esses órgãos têm prazos

envolvendo procedimentos

haja manifestações, o Ibama pode

duplicados que não levam a

esse otimismo, acho que tem como

nenhum ganho ambiental

no estado do Rio de Janeiro com a

que estabelece a participação dos
licenciamento ambiental – como
–, cujo processo é centralizado no
para darem seu parecer e, caso não
avançar com o processo. Quanto a
base o histórico do que foi feito
criação do Inea (Instituto Estadual

do Estado de São Paulo), produzir

do Ambiente) e o novo sistema de

manuais que orientem tanto o tra-

licenciamento ambiental implan-

balho interno dos nossos técnicos

tado no estado. Outra questão é

como o de empreendedores e con-

é do agente público que responde

que temos procurado, desde os

sultores, que saberão o que devem

pela avaliação). Dessa forma, os

primeiros dias, ouvir as diferentes

esperar do processo, como este vai

analistas terão um roteiro a seguir

partes através do conselho gestor.

se desenrolar. Com isso, poderão

que embasará seu trabalho e ser-

Ainda que o Ibama não tenha as

ter uma orientação uniforme, pois

virá de respaldo no caso de algum

mesmas características de agências

implica reduzir o grau de discricio-

questionamento. Poderemos pro-

reguladoras, já que no final quem

nariedade que muitas vezes essas

duzir ainda no primeiro semestre

assina a licença é a presidência,

ações carregam. Essa tarefa tam-

de 2016 manuais para pelo menos

temos essa instância colegiada.

bém inclui a questão de como vincu-

duas tipologias. E esse trabalho

Então, quando surgem diferenças

lar as condicionantes e as medidas

poderá servir a órgãos estaduais e

de pontos de vista entre técnicos,
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empreendedores impactados, isso é

fendidos, incorporados dentro do

Entre as análises feitas sobre o atra-

levado para a diretoria colegiada,

licenciamento. O que temos que

so de obras de infraestrutura no

dando a possibilidade de que cada

evitar é que os demais órgãos que

Brasil, também se destaca a falta

parte apresente seus argumentos,

intervêm no processo posterguem

de uma avaliação mais criteriosa de

buscando o melhor entendimento.

seus pareceres, não se manifestem

cada projeto. Está de acordo com

É um processo mais transparente,

adequadamente dentro dos prazos,

esse diagnóstico?

e acho que isso colabora para gerar

ou façam exigências estranhas aos

Há questões conflituosas que sem

essa expectativa.

efetivos impactos do empreendi-

dúvida partem de uma instância

mento. A portaria 060/2015 dá ao

anterior à questão ambiental, que é

A senhora mencionou os órgãos

Ibama a responsabilidade de ana-

a do planejamento estratégico que

que cuidam de comunidades e po-

lisar as exigências. Verificar o que

define o desenvolvimento que que-

vos tradicionais e de patrimônios

está sendo exigido pelos demais ór-

remos ter. A discussão em torno do

arqueológicos e culturais. No livro

gãos e tirar dali o que não esteja de-

licenciamento de obras emblemá-

Infraestrutura: perspectivas do

ticas como Belo Monte e as usinas

Brasil e da China, que o IBRE lan-

do Rio Madeira tem sido complexa.

çará em novembro, o economista

Acho que precisávamos ter alguma

Ronaldo Seroa da Motta aponta
que a falta de coordenação entre
a participação desses entes, bem
como suas características às vezes
destoantes em relação às atribuições do Ibama, são fatores que ainda comprometem o desempenho
do órgão ambiental em relação ao
processo de licenciamento...
Deixe-me dar um depoimento pessoal. Ainda que o licenciamento
não se restrinja às questões ambientais e abranja também questões
sociais, indígenas etc., o que traz

Há questões conflituosas

instância que definisse claramente

que partem de uma

são de fato estratégicos para o de-

instância anterior à

deveria ser tomada por um fórum

ambiental, que é a do

base em análises estratégicas que

planejamento, que define

bientais. É preciso ter uma análise

o desenvolvimento que

sociais, econômicos e políticos dos

queremos ter

um planejamento prévio acaba tor-

para a área ambiental quais projetos
senvolvimento do país. Essa decisão
representativo da sociedade, com
não se restrinjam às questões amque leve em conta também aspectos
empreendimentos. A ausência de
nando o licenciamento conflituoso,

maior complexidade ao processo,

pois muita coisa fica para ser dis-

defendo que o Ibama continue cen-

cutida dentro do processo. Haveria

tralizando essa questão. São impac-

mais clareza se a decisão por um

tos importantes, e limites difíceis de

vidamente embasado na matriz de

conjunto de empreendimentos para

definir. De fato, quem tem o man-

impactos, questões que sejam estra-

atender à demanda de desenvolvi-

dato legal para exigir a compensa-

nhas ao processo. Acho que o Iba-

mento saísse de um conjunto de al-

ção desses impactos ou evitar que

ma deve fortalecer sua equipe técni-

ternativas analisadas, onde a socie-

eles ocorram é o órgão ambiental.

ca e diversificá-la para que se possa

dade tivesse certeza de que aquele

O instrumento do licenciamento

proceder com esse tipo de análise.

é o desenvolvimento que ela deseja.

ambiental é um instrumento muito

Precisamos aumentar o nosso qua-

Eu acredito no caminho do meio,

forte, poderoso, que tem uma base

dro de servidores e incluir outras

que não é o que alguns empreende-

legal robusta. Com isso, acho que

especialidades, como antropólogos,

dores querem, nem o que determi-

esses aspectos ficam mais bem de-

urbanistas, entre outros.

nadas organizações desejam.
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Até que se consiga alcançar o pro-

anterior. São avanços importantes

le. Espero que dessa forma a gente

cesso de racionalização do licen-

na direção da meta divulgada pela

possa demonstrar que muitas vezes

ciamento que mencionou, como o

presidente, de zerar o desmatamen-

as coisas não acontecem no prazo

Ibama responderá ao aumento da

to ilegal até 2030. Para a área de

devido por questões que fogem do

demanda? (O volume de processos

licenciamento,

nosso controle.

ativos aumentou 335% de 2004 a

desenvolvendo um novo sistema,

2014, frente a uma ampliação de

que vai informatizar todo o proces-

Em que medida o ajuste fiscal do

273% no quadro de técnicos.)

so. Isso permitirá reunir dados que

governo federal poderá compro-

O Ibama é um órgão que hoje conta

facilitarão a pesquisa dos técnicos,

meter os projetos do Ibama para o

com equipe de excelente nível téc-

bem como que vários técnicos tra-

próximo ano?

nico. Isso é algo que realmente me

balhem no mesmo processo ao mes-

O Ibama tem sofrido com corte de

deixou impressionada desde que as-

mo tempo. Além disso, poderemos

recursos, ainda que no nosso caso

sumi a presidência. O crescimento

implementar um tipo de contador

fomos bastante preservados, prin-

também

estamos

do número de técnicos não foi pro-

cipalmente por conta do desafio

porcional ao da demanda, e além

de combate ao desmatamento, que

disso precisamos diversificar. Por

sem recursos não pode ser feito. De

outro lado, o Ibama ainda carece
de outras ferramentas. Eu digo que
o órgão tem pilotos de Fórmula 1
dirigindo fusquinhas, pois nossa infraestrutura de TI ainda é precária
e nossos processos administrativos
são muito burocráticos. Estou herdando da gestão anterior o esforço
de desenvolver sistemas modernos
que respondam a esse crescimento.
Mas sabemos que qualquer projeto
na área de tecnologia da informação no setor público é lento, pois
as contratações precisam ser feitas

Estamos trabalhando com

qualquer forma, estamos trabalhan-

o objetivo de ampliar nosso

so orçamento, de R$ 250 milhões

orçamento, de R$ 250

milhões em 2016. Uma das frentes

milhões em 2015 para pelo

mos de conseguir reajuste na taxa

menos R$ 400 milhões em

federal, cujos valores estavam referi-

2016. Uma das frentes para

reajuste, o que nos permitirá mais

isso é a arrecadação

o próximo ano (para exemplificar,

do com o objetivo de ampliar nosem 2015 para pelo menos R$ 400
para isso é a arrecadação. Acabade controle e fiscalização ambiental
dos numa lei de 2000, em reais e sem
que duplicar a arrecadação já para
a taxa trimestral cobrada de uma

com base na Lei no 8.666, de Licita-

empresa de grande porte com ati-

ções. Por outro lado, contamos com

vidade de alto grau de poluição ou

parcerias muito boas, por exemplo,

utilização de recursos naturais pas-

com o Inpe (Instituto de Pesquisas

de tempo, um sistema que permitirá

sou de R$ 2.250 para R$ 5.796,73).

Espaciais) para a área de sensoria-

a contagem automática de prazos.

Isso nos permite reivindicar um or-

mento remoto, para monitorar des-

Isso é importante porque, cada vez

çamento maior. Também estamos

matamento, o que faz com que o

que o processo cai numa exigência,

trabalhando na busca de recursos

trabalho seja feito com as melhores

um pedido de complementação por

externos, extraorçamentários, para

ferramentas disponíveis no mundo.

parte do empreendedor, saindo da

o desenvolvimento de projetos es-

Temos um novo satélite que permi-

nossa esfera de trabalho, essa con-

pecíficos. Toda a modernização

te identificar desmatamentos diá-

tagem de tempo tem que ser inter-

da parte de TI, projetos do Fundo

rios, com resolução quatro vezes

rompida e retomada à medida que

Amazônia de combate ao desmata-

mais acurada do que pelo satélite

o processo volte ao nosso contro-

mento, o projeto de modernização
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do nosso sistema de licenciamento

Não. Acho que, na questão hídrica,

gases do efeito estufa de 37% en-

ambiental estão sendo trabalhados

o que precisamos é de uma atuação

tre 2005 e 2025?

com parceiros, como o Banco Mun-

mais afinada do ONS (Operador

Acho que o que falta é um pouco

dial. Foi preciso montar uma estru-

Nacional do Sistema) e da ANA

do que falei inicialmente: o Brasil

tura para isso, pois captar recursos e

(Agência Nacional de Águas). Ain-

precisa definir qual modelo de de-

aplicá-los é algo que demanda muita

da que o ONS alegue buscar, em

senvolvimento quer para si, den-

dedicação de uma equipe especia-

suas avaliações, a preservação dos

tro de suas limitações em recursos

lizada. Sem isso, não se consegue

múltiplos usos da água, ele é um

naturais e de renda. Não podemos

atrair recursos para o Ibama e, se

órgão do setor elétrico. A tendên-

esquecer que o país tem grandes dí-

trouxer, será difícil aplicá-los. Então

cia dele é de voltar-se mais para

vidas com a área ambiental. Veja

há essas duas estratégias: de fortale-

a geração de energia. E a ANA é

o caso da crise hídrica. Ainda que

cer a receita que vem do Orçamen-

que tem o mandato de zelar pelos

exista um fenômeno natural que

to Geral da União, trabalhando na

outros usos da água. Eles precisam

pode estar associado às mudanças

melhora da arrecadação que nos dá

climáticas, agravamos essa situa-

poder para negociar, e ao mesmo

ção por conta da falta de sanea-

tempo trabalhar com recursos ex-

mento, com nossos mananciais

traorçamentários. Na área de gestão
de recursos humanos, minha pretensão é já no próximo ano trabalhar
num modelo de contrato de gestão,
para que possamos ter premiação
por resultados e remuneração diferenciada para os que se deslocam
em áreas difíceis, como no interior
da região amazônica. Equipes que
trabalham na área de fiscalização
enfrentam dificuldades. Em outubro tivemos um agente ambiental
baleado por grupos de madeireiros
no Maranhão. Esse esforço precisa

Na questão hídrica, o

poluídos por esgotos sem trata-

que precisamos é de uma

tamento. Além do uso altamente

atuação mais afinada do

nível de perdas de nossos siste-

Operador Nacional do

de água que é elevadíssimo, com

Sistema e da Agência

com níveis acima de 50%, quando

Nacional de Águas, e não

Na região semiárida, no Nordeste,

só em momentos de crise

água, essas perdas do sistema de

mento, prejudicados pelo desmadesperdiçador de água. Temos um
mas de distribuição e tratamento
algumas empresas de saneamento
o desejável é algo abaixo de 20%.
que sofre de escassez crônica de
abastecimento superam os 50%. É

ser reconhecido, e imagino que, ten-

inaceitável. A cada dia essa dívida

do um orçamento maior, poderemos

brasileira com o meio ambiente se

direcioná-lo para isso.

torna mais difícil de mitigar pois,

A situação do reservatório de So-

atuar de forma mais afinada, e não

ao mesmo tempo em que temos que

só em momentos de crise.

pagá-la, também temos que enfren-

bradinho é um dos vários reflexos

tar essas questões mais recentes de

da crise hídrica que vem sacrifican-

Considera que o atual planejamen-

mudança climática, o aumento da

do não só a geração hidrelétrica

to para o Ibama está de acordo

desertificação, responder à pressão

como o abastecimento da popu-

com a imagem que o Brasil proje-

internacional por metas, o desafio

lação. Caberia ao Ibama um papel

ta quanto à sua matriz energética

de reduzir ou chegar ao desmata-

mais relevante quanto à adoção de

e às metas que deverá apresentar

mento zero. Isso tudo torna nosso

medidas como racionamento e uso

na 21a Conferência do Clima, em

trabalho na área ambiental extre-

de térmicas?

Paris, de redução de emissões de

mamente complexo.

18 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | N o v e m b r o 2 015

Fazer a energia e os avanços
chegarem mais longe.
A Eletrobras investe para
R%UDVLOYHQFHUVHXVGHVDƮRV
Investimento de cerca de R$ 50 bilhões
em geração e transmissão, até 2019,
como parte do Programa de Investimentos
em Energia Elétrica.
Os investimentos da Eletrobras em transmissão,
na última década, ultrapassam os R$ 36 bilhões.
,VVRDXPHQWRXDVROLGH]HDFRQƮDELOLGDGHGRVLV
tema Interligado Nacional, com mais de 23 mil km
em novas linhas de transmissão. São obras
como os Linhões Tucuruí/PA – Manaus/AM e
Porto Velho/RO – Araraquara/SP.
E também permitiu a chegada da energia aonde
ela não chegava antes, melhorando a vida de mais
de 15 milhões de brasileiros com o Luz para Todos.
E a Eletrobras não para: os novos investimentos
vão deixar nosso sistema ainda mais robusto e
FRQƮ YHOJHUDQGRPDLVHQHUJLDFRPPHQRUFXVWR
de maneira limpa.
Onde tem Eletrobras tem o
Governo Federal trabalhando
para o Brasil avançar.

eletrobras.com
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Indexação e taxa de juros
Nelson Marconi
Professor da Escola de Economia de São Paulo (FGV/EESP)

A inflação continua resistindo bravamente à intensa retração do nível de
atividade. Ainda que os serviços administrados estejam passando por um
processo de recomposição de margens
de lucro (ou excedente), não podemos
afirmar que sejam os únicos responsáveis pelo comportamento da evolução
dos preços: a inflação para os bens
comercializáveis situa-se na faixa entre 5,5 e 6,5% (variação acumulada
em 12 meses), com pequenos desvios,
desde o início de 2013, e a relativa
aos bens não comercializáveis, entre
8,5 e 7,5%, também com pequenas
oscilações, desde meados de 2013. A
redução do nível de atividade, por seu
turno, vem se acentuando desde 2014:
a variação média da produção na indústria de transformação foi negativa
em 7,4% nos 12 meses até agosto de
2015, os volumes de vendas do comércio e de serviços caíram 5,2 e 1,1%,
respectivamente, no mesmo período,
e a taxa de desemprego elevou-se em
26,5% (variação média em 12 meses
até setembro). Enquanto isso, o salário médio real no setor privado, mesmo com todo esse desaquecimento do
nível de atividade, caiu 1,6% nos 12
meses até setembro, e na indústria a
redução foi de 0,5% até agosto (todos
os dados são calculados a partir das
pesquisas do IBGE). Nota-se no gráfico que as oscilações do salário real
no período considerado são bem mais
suaves que as observadas para as demais variáveis.
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A taxa Selic média aumentou
20,9% no período de 12 meses até
setembro, comprovando a ênfase que
a política econômica está atribuindo
a essa variável no combate à inflação.
De fato, quando o Bacen eleva a taxa
de juros, espera afetar as expectativas
sobre a taxa futura de inflação através de seu efeito sobre a taxa de câmbio e o nível de atividade. O impacto
sobre as variações na taxa de câmbio, no atual cenário de dominância
fiscal, é reduzido: vimos nos últimos
meses que a piora das expectativas
sobre o resultado das contas públicas
tem sido o determinante mais importante do comportamento da taxa de
câmbio. A alta da taxa de juros tem
contribuído, na verdade, para evitar
o repasse da desvalorização da moeda aos preços. Ademais, os efeitos
da adoção da taxa de câmbio como
instrumento de controle inflacionário já se mostraram suficientemente
perversos para a estrutura produtiva
do país. Portanto, espera-se que o
Bacen não volte a utilizar esse canal
de transmissão da política monetária,
via taxa de câmbio, para controlar a
evolução da inflação.
Resta analisar o impacto da elevação da taxa de juros sobre o nível de
atividade. Seguindo a lógica da teoria
macroeconômica básica e da curva
de Philips, a elevação do custo do
dinheiro deveria afetar as vendas e a
produção, o emprego, os salários e os
preços, nessa ordem. Hoje se obser-

va que o efeito da política do Bacen
foi mais intenso sobre as três primeiras variáveis, sendo que os canais de
transmissão para salários e preços foi
interrompido, conforme demonstram
os dados apresentados acima. Este
cenário decorre do grau de indexação
da economia brasileira, ainda elevado, que torna os efeitos da curva de
Philips menos efetivos que o esperado em um modelo tradicional. Com
uma estimativa de queda do PIB para
o intervalo entre 2,5 a 3% para este
ano, os salários reais já deveriam ter
apresentado uma redução mais significativa, não fosse o processo de indexação; também por causa dele, os
preços não apresentam uma variação
menor, principalmente os relativos
aos bens não comercializáveis.
Prova disso é a observação dos
dados mais desagregados sobre o
comportamento dos salários reais,
possibilitada pelas informações integrantes da Pnad contínua. O salário
médio nos grupos mais organizados
e, portanto, mais associados aos mecanismos de indexação, têm apresentado uma evolução maior que a observada para os menos organizados,
em qualquer base de comparação: a)
na indústria de transformação, nas
atividades financeiras ou na administração pública em relação ao praticado na construção civil ou serviços de
alimentação; b) entre os trabalhadores com nível de instrução superior
em relação ao observado para os que
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possuem formação mais precária; c)
entre os diretores, gerentes e profissionais das ciências e intelectuais em
comparação ao observado para os
trabalhadores administrativos, do comércio e operários. A exceção são os
empregados domésticos e de ocupações complementares, cujos reajustes
seguem o salário mínimo; d) para os
empregados, cujos reajustes são mais
associados à definição de regras, em
comparação aos observados para os
empregadores e por conta própria;
entre os empregados com carteira
assinada em relação ao daqueles que
atuam sem carteira assinada.
Certamente os custos derivados da
rotatividade são maiores para cargos
que demandam maior capacitação.
Mas, de toda forma, nos setores melhor estruturados, nas posições que
exigem melhor qualificação e no mercado de trabalho formal, as regras de
reajuste são bem definidas e incorporam a prática da indexação. A regra de

correção do salário mínimo, ainda que
resulte em uma desejável redistribuição
de renda, reforça esse mecanismo.
Portanto, o salário real dos empregados menos qualificados (com
exceção daqueles que seguem as variações do salário mínimo), dos vinculados a posições informais ou que
atuam em setores nos quais as relações de trabalho são mais flexíveis ou
menos organizadas, já vem sentindo
mais intensamente o impacto da queda do nível de atividade. Nos demais
grupos, cujas relações de trabalho são
mais organizadas ou formalizadas, o
grau de indexação é maior, e o salário real tem resistido mais à queda.
E com isso os preços, principalmente dos bens não comercializáveis que
são fortemente associados à evolução
dos salários (via custos e ausência de
competição externa), também apresentam rigidez para baixo.
O Bacen acertou ao não acentuar
sua estratégia, mantendo estável a

taxa Selic e postergando o alcance da
meta de inflação para 2017, posição
que já defendi em coluna anterior, e
uma das principais motivações para
essa decisão pode ter sido o grau de
indexação da economia. Assim, antes de optar, em algum momento, por
uma nova rodada de elevação da taxa
de juros, seria importante avaliar os
mecanismos de indexação no mercado
de trabalho e no processo de formação
de preços públicos (nesse último caso,
tema não discutido neste artigo). No
atual contexto, considerar a introdução de regras de desindexação pode
encurtar o caminho para a redução da
inflação sem implicar uma elevação da
taxa de juros que intensificaria a pressão negativa sobre o resultado fiscal,
o nível de atividade e o emprego. A
recém-criada possibilidade de redução
temporária da jornada de trabalho,
muito positiva, aliás, também pode
contribuir para amenizar os impactos
da crise sobre o emprego.

Variáveis do setor real da economia brasileira
Variações (em %) da média móvel em 12 meses
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Fonte dos dados básicos: IBGE.
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O poder das ideias
Fernando de Holanda Barbosa
Professor da Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV/EPGE
Na discussão política no Brasil é
usual as pessoas basearem seus argumentos em atributos verdadeiros
ou falsos dos políticos envolvidos,
numa abordagem que denominarei
de “personalização”. Fulano tomou
esta decisão porque ele é um verdadeiro 171. Beltrano, por outro lado,
fez aquilo porque ele é um santo homem. Outra abordagem é procurar
entender as ideias que estão por trás
das decisões. Muitas pessoas práticas
podem afirmar que não sofrem influência intelectual de ninguém. Ledo
engano. Como dizia Keynes, muitas
dessas pessoas são escravas de algum
economista morto há algum tempo.
O poder das ideias, para o bem ou
para o mal, determina os caminhos
que as sociedades decidem percorrer.
Um dos maiores experimentos
da nossa época é o experimento chinês. Mao Tsé-Tung em 1949 adotou o regime comunista e a China
progrediu muito pouco. Deng Xiaoping em 1979 abandonou o regime
comunista e adotou a economia de
mercado. A China desde então cresce que nem foguete e já é a segunda
economia do mundo. Atualmente,
a China é um país de renda média
e em uma geração estará entre os
países ricos do mundo. Esses fatos
não ocorreram porque Mao cometeu atrocidades, como hoje se sabe,
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tampouco porque Deng era uma
figura humana extraordinária, segundo relato de pessoas que conviveram com ele. O poder das ideias
transformou a China.
Aqui no Brasil convivemos com o
Lava Jato e as pedaladas da Dilma.
O Lava Jato, o escândalo do roubo
da Petrobras, com as revelações das
delações premiadas, não necessita
explicação. As pedaladas da Dilma
são baseadas nos créditos concedidos pelos bancos oficiais para pagamento de contas do governo federal.
Elas funcionam como o uso do cheque especial que fazemos na nossa
conta bancária. Neste caso, incide o
imposto IOF porque esta operação é
considerada um empréstimo do banco ao seu cliente. A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar
no 101, de 4/5/2000) proíbe, no seu
artigo 36, operação de crédito entre
uma instituição financeira e o ente de
Federação que a controle. Isto é, o
governo federal não pode ter cheque
especial nos bancos que ele controle.
O ex-presidente Lula afirmou
que: “Talvez a Dilma, em algum
momento, tenha deixado de repassar o Orçamento para a Caixa,
porque tinha que pagar coisas que
não tinha dinheiro. Ela fez as pedaladas para pagar o Bolsa Família,
ela fez as pedaladas para pagar o

Minha Casa, Minha Vida” (O Estado de São Paulo, 13/10/2015).
O argumento do Lula baseia-se na
premissa falsa de que um ato nobre
justifica o não cumprimento da lei.
Esse tipo de ideia é uma característica do neopopulismo na América Latina, que termina levando o Estado
à falência e à crise econômica, que
atinge as classes mais pobres, que
pagam com seus empregos os desmandos cometidos pelos políticos
que supostamente os defendem.
Na metade do segundo mandato
do Lula a economia brasileira começou a descarrilhar com a mudança
da política econômica. A presidente
Dilma acreditou que os desenvolvimentistas de plantão no seu governo iriam colocar o crescimento da
economia brasileira num novo patamar. Levando-se em conta as projeções de um crescimento negativo de
3% para este ano e de 2% para o
próximo, dificilmente a presidente
Dilma vai conseguir crescer 5% nos
dois anos restantes, para ficar com
uma média de crescimento zero no
seu segundo mandato. A economia
brasileira cresceu 4% ao ano no governo Lula, 2% ao ano no primeiro
mandato do governo Dilma e tudo
caminha para um crescimento zero
no segundo mandato. Quem pode
ser contra o poder das ideias?
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Continente à prova
Crescimento fraco e pressão inflacionária testam credibilidade
das políticas e instituições dos países latino-americanos

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

A falta de perspectiva de recuperação dos preços dos bens primários exportados por boa parte das
economias latino-americanas tem
desenhado um cenário pessimista para o crescimento na região.,
Segundo estimativas do FMI, em
2015 o PIB latino-americano deverá retrair 0,3%. Excluindo o ano
de 2009, que carregou os efeitos da
crise financeira mundial, será a primeira queda desde 1983. “Agora a
situação é mais séria, pois não estamos mais falando de algo global,
mas de um problema regional”, diz
Marcello Estevão, chefe-adjunto da
divisão de estudos sobre as Américas no departamento do hemisfério
ocidental do FMI. Esse choque estrutural também se reflete nos cálculos de crescimento potencial da
região, que foi revisado pelo FMI
para 2,9%, o menor desde o início
dos anos 2000.
Em evento realizado dia 23 de
outubro, no Rio, Estevão e outros
representantes do FMI repercutiram com pesquisadores da FGV/
IBRE o panorama econômico latino-americano apresentado na reunião anual do Fundo e do Banco
Mundial, promovida no início do
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mês, em Lima. Na ocasião, os economistas do Fundo apontaram a
necessidade de ajustes estruturais
na maior parte de região, com ênfase na Argentina, no Brasil, Equador
e na Venezuela – países “completamente diferentes” em sua estrutura
econômica destacou Estevão, mas
que mais têm gerado preocupação
nos mercados financeiros. “Sob
condições mais difíceis, a credibilidade das políticas e instituições governamentais será testada”, afirma
o economista.
A queda dos preços dos produtos primários tem se refletido
nos termos de troca, na renda e
no equilíbrio da conta-corrente
dos países exportadores, em diferentes graus. No Peru e no Chile,
por exemplo, que são fornecedores de cobre, como o declínio dos
preços das commodities metálicas
começou em 2011, esses países já
estão elaborando seus ajustes há
mais tempo. “No caso do Peru, um
pouco mais lentamente, já que sua
economia apresenta certo nível de
dolarização e há mais dificuldade
em liberar a flutuação cambial”,
lembra Estevão. Na outra ponta
estão as economias exportadoras

de petróleo, cuja queda livre de
preços se deu mais recentemente,
a partir de meados de 2014. “Na
Venezuela, a redução do preço das
commodities exportadas representa 21% do PIB. Com essa queda,
reduziu-se fortemente a receita de
importação do país, gerando um
grande déficit fiscal financiado pela
autoridade monetária”, ressalta
Estevão. “Para o Equador, por sua
vez, essa relação é de quase 10%
do PIB”, completa, lembrando que,
como a economia do Equador é dolarizada, esse choque gerou perda
de competitividade e desaceleração
brusca da economia.
No caso dos países que se destacam principalmente pela exportação de produtos agrícolas, como
Brasil e Argentina, o impacto tem
sido relativamente menor, o que
transfere boa parte do peso da desaceleração de suas economias a
fatores domésticos. Na Argentina,
o foco está na monetização de déficits fiscais grandes e na redução
das reservas internacionais, demandando ajustes tradicionais. Já para
o Brasil, que vive o agravamento
da situação fiscal e política, o FMI
reforça o diagnóstico de que não
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há possibilidade de recuperação
econômica no curto prazo, apontando que a crise foi mais profunda
do que estimavam. “A preocupação agora é encontrar uma solução
para melhorar a parte estrutural da
economia, focando em condições
que levem a esse objetivo”, lembra Estevão. A projeção do Fundo
para 2015 é de que o país registre
a segunda pior retração da região,
de 3% – o dobro da estimativa anterior –, perdendo apenas para a
Venezuela, cujo PIB deverá ser de
-10%. Para 2016, a estimativa do
Fundo é de que o crescimento brasileiro seja negativo em 1%.

Crescimento baixo,
inflação alta
Um dos desafios brasileiros comum às demais economias latinoamericanas é o de enfrentar o fraco
crescimento sob um contexto de
pressão inflacionária, enquanto
boa parte do mundo caminha na
direção oposta, buscando administrar processos de desinflação e até
deflação. Este ano, além do Brasil,
o FMI indica que Colômbia, Chile,
Peru e Uruguai registrarão inflação
de mais de um ponto percentual
acima do centro de suas respectivas
metas. “Se distribuirmos os 192
países analisados pelo Fundo por
seu nível de inflação, veremos que
apenas o México se posiciona na
linha mediana, em 94o lugar, sendo
que os demais países latino-americanos registram inflação pior que a
mediana calculada para o mundo”,
descreve Estevão.
Na opinião do FMI, o trabalho
de política monetária na região
“em geral está no caminho certo”,

Projeção do FMI para
2015 é de que o país
registre a segunda pior
retração da região, de 3%
do PIB, perdendo apenas
para a Venezuela,
com -10%

e deve ser mantido com o objetivo
de combater a inflação. “É difícil
para bancos centrais ajustar e reduzir a inflação em um período curto
como o de um ano, por isso costu-

Economias abaladas
Evolução do PIB, em %
2014

2015*

América Latina
e Caribe

1,3

-0,3

Brasil

0,1

-3,0

Chile

1,9

2,3

Colômbia

4,6

2,5

México

2,1

2,3

Peru

2,4

2,4

Uruguai

3,5

2,5

Argentina

0,5

0,4

Bolívia

5,5

4,1

Equador

3,8

-0,6

Paraguai

4,4

3,0

Venezuela

-4,0

-10,0

Fonte: FMI.*Estimativa.

mamos trabalhar com um horizonte de dois anos”, afirma, No caso
brasileiro, entretanto, tampouco
2016 deverá ser um ano de alívio
de preços. No Boletim Macro IBRE
de outubro, os pesquisadores apontaram várias determinantes que deverão manter a inflação acima do
teto da meta. A primeira é o fato de
a recessão ter adiado a maior parte
dos repasses cambiais aos preços
de insumos industriais para 2016.
No caso dos preços administrados,
os economistas Salomão Quadros
e André Braz estimam que os itens
que mais pesam no IPCA, que são
tarifa elétrica, ônibus urbano e gasolina, deverão variar, respectivamente, 9,5%, 9% e 8%. Já no setor de serviços, a fonte de pressão
poderá vir do aumento do salário
mínimo, que deverá girar em torno
dos 10%. No Boletim, José Julio
Senna, chefe do Centro de Estudos
Monetários da FGV/IBRE, destacou a dificuldade de se preservar
a efetividade da política monetária
sem um sinal claro no campo fiscal,
lembrando que o desequilíbrio nas
contas públicas e o baixo nível de
confiança nas medidas que visam a
sua correção aumentam a percepção de risco, fomentam a depreciação cambial e jogam novas pressões
sobre a inflação. Senna também defende a manutenção do regime de
meta, mas não aconselha buscar
qualquer redefinição no curto prazo sobre esta, pois “precisaria estar
acompanhada de uma indicação do
horizonte de a convergência da inflação para os 4,5%”, diz.
À deterioração da confiança empresarial e dos consumidores sobre os rumos fiscais e político do
país também se soma a queda do
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preço de ativos financeiros e dos
investimentos – que poderia ser
acentuada com a perda do grau de
investimento da dívida soberana
brasileira por uma segunda agência classificadora de risco além da
Standard&Poor’s. O documento
Cenário Fiscal de Outubro de 2015
publicado pelo Tesouro Nacional
e pela Secretaria de Orçamento
Federal cita estudos que apontam
que a queda média no volume de
investimento direto e em carteira de países nessa situação foi de,
respectivamente, 65% e 98%, no
primeiro ano após o rebaixamento.
Num cenário de incertezas para as
empresas, lembra o economista do
FMI, seria bom proteger o investimento público, como externalidade
positiva para o setor privado. Es-

Segundo os cálculos do
FMI, cada 1% de choque
na economia chinesa
afeta o crescimento das
economias da América
Latina em 0,5%,
na média

tevão ressalta que, antes tarde do
que cedo, a normalização da política monetária norte-americana de-

verá acontecer, somando-se como
incentivo a uma fuga de capital de
países emergentes para os Estados
Unidos.
Outro fator de risco apontado
pelos especialistas do FMI é o alto
grau de endividamento corporativo, que também pode comprometer planos de investimento produtivo no Brasil. Segundo o Fundo, no
Brasil esse coeficiente (de débito
sobre ativo patrimonial líquido) já
alcança os 65%. No Boletim Macro IBRE, Silvia Matos, coordenadora técnica do Boletim, e Vinícius
Botelho, pesquisador da Economia
Aplicada da FGV/IBRE, também
alertaram para esse tema, destacando a situação das empresas liquidamente devedoras em dólar. Eles
apontam que, ao menos até 2016,

Commodities em baixa
(Index: 2000 = 100)
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o impacto da desvalorização cambial no balanço patrimonial dessas
companhias deverá ser maior do
que o efeito da rentabilidade sobre
as exportações. Quando o preço
dos produtos exportados cai – o
que se verifica no caso de exportadoras de bens primários –, a situação costuma ser mais grave, já que
o hedge das empresas fica mais reduzido em comparação a um choque cambial puro.

Impulso exportador
Olhando o caso isolado das exportações brasileiras, até agora a
depreciação cambial sequer demonstrou representar um impulso
significativo. Lia Valls, pesquisadora da Economia Aplicada da FGV/

IBRE, aponta que no acumulado
do ano até setembro a desvalorização do real tem afetado muito mais
as importações, de forma negativa,
do que servido para estimular o
aumento das vendas brasileiras no
exterior. Ela lembra que “a desvalorização da taxa de câmbio real
efetiva deflacionada pelo IPCA foi
de 47% entre setembro de 2014
e 2015”, o que poderia colaborar
para a atratividade das manufaturas brasileiras no mercado internacional. Entretanto, com exceção da
demanda dos Estados Unidos por
aviões e suas peças, que colaborou
para um aumento de 3,7% nos embarques àquele país, as vendas externas de produtos manufaturados
continuam em queda em relação ao
acumulado até setembro de 2014.

Fabiano Rodrigues Bastos, economista do FMI que estuda integração comercial na América
Latina e no Caribe, lembra que o
desafio da exportação de produtos
de maior valor agregado abarca a
região como um todo. “A redução
sistemática das projeções de crescimento na região impõe o desafio
de recuperar e se aproximar da melhor trajetória de exportações que
o continente já registrou”, diz. Bastos destaca que o Brasil é o país da
região que menos importa em relação ao potencial de seus fundamentos – como tamanho da população,
proximidade com outros mercados
relevantes e distância relativa dos
EUA –, e que é imperativo para o
país impulsionar vendas a mercados avançados. Ele compara que,
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60

Posição
no ranking

50

Número de países

Argentina (19,3%)
40
Brasil (9,3%)
Venezuela
(190%)

30
20
10
0
-2

-1

0

1

3
5
7
10
Inflação 2015 (%)

15

30

50 200

Países

Inflação
2015 (%)

1

Venezuela

190,0

5

Argentina

19,3

26

Brasil

9,3

28

Uruguai

9,0

64

Chile

4,2

65

Bolívia

4,2

66

Equador

4,0

68

Colômbia

3,8

75

Peru

3,3

94

México

2,6

Fonte: FMI, World Economic Outlook database, cálculos e projeções da equipe do FMI. Nota: ranking formado por 192 países

N o v e m b r o 2 015 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 2 7

CONJUNTURA MACROECONOMIA

enquanto nos últimos anos a China foi capaz de absorver insumos
intermediários de países vizinhos
e ganhar grandes mercados com
suas exportações, o Brasil não conseguiu criar essa mesma dinâmica –
o único caso de aumento desse tipo
de intercâmbio tem se dado com o
Paraguai –, tampouco conseguiu
ganhar espaço em economias ricas.
“O mesmo papel incompleto pode
ser atribuído ao México, já que,
apesar de maior entrada no mercado dos EUA, as externalidades
positivas desse país como centro
comercial da América Central também são limitadas”, afirma. Para
incrementar o valor agregado das
exportações brasileiras, Bastos diz
que uma maior inserção em cadeias

de valor pode ajudar, mas é preciso
moderar as expectativas sobre os
resultados dessa estratégia. “É um
primeiro passo, mas não garante
aumento de valor agregado, nem
crescimento da produtividade”,
define. O economista também defende a remoção de entraves domésticos à realocação de recursos
“com foco no aumento da competitividade, e não como instrumento
para compensar ineficiências”, e
o monitoramento de grandes tratados comerciais, como o Acordo
Transpacífico (TPP). “Acordos
como esse podem funcionar para o
bem ou para o mal, mas é preciso observá-los para que o país não
fique de fora de um panorama comercial mais integrado”, diz.
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No curto prazo, entretanto, um
dos fatores de maior peso para as
exportações da região continua
sendo a China, não apenas pelo
impacto da desaceleração econômica do país na demanda por bens
primários, quanto pelo efeito que
uma queda mais acentuada dessa
economia possa provocar no preço dos produtos exportados pelos
países latino-americanos. Segundo cálculos do FMI, cada 1% de
choque na economia chinesa afeta
o crescimento das economias da
região em 0,5%, na média. Livio
Ribeiro, da Economia Aplicada
da FGV/IBRE, lembra que vários
movimentos do país têm causado
alerta nos mercados mundiais:
queda acentuada do mercado
acionário, de 40% no acumulado
do ano até meados de outubro,
mudanças na regra de fixação da
taxa de câmbio e a queda na produção industrial. Ribeiro ressalta,
entretanto, que esses fatores refletem a mudança estrutural a que o
país se propõe, reforçada no novo
plano quinquenal (2016-2020)
aprovado pelo Partido Comunista
da China no final de outubro. No
anúncio do plano, reiterou-se o
foco em um crescimento mais moderado, cujos valores, entretanto,
só deverão ser divulgados em março. “A transição já está em curso,
terá implicações importantes sobre a demanda relativa de bens e
serviços em escala global, potencialmente penalizando os países e
setores que tanto se aproveitaram
do modelo da ‘velha China’”, conclui Ribeiro no Boletim, ressaltando que entender tal transformação
será essencial para sobreviver a
essa nova realidade.
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Quando sua empresa diz
não ao trabalho infantil,
muita gente pode dizer
sim para sua marca.
Invista nas crianças e adolescentes do
Brasil e tenha o selo de reconhecimento
da Fundação Abrinq.
Seja uma Empresa Amiga da Criança.
Saiba mais pelo site
www.fundabrinq.org.br/peac
ou pelo telefone 11 3848 4870
Uma iniciativa:

ORÇAMENTO

Além dos números
Desequilíbrio fiscal brasileiro pede reformas que incluam
o processo orçamentário
Solange Monteiro, do Rio de Janeiro
As diversas recontagens feitas em
outubro para se chegar ao real tamanho do déficit público brasileiro e o extenso debate sobre como
equacionar o orçamento de 2016
imprimiram novas dúvidas quanto à capacidade de se equilibrar as
contas públicas. A soma da queda
de arrecadação, devido à retração
da economia, a práticas estabelecidas como a superestimação de
receitas para posterior contingenciamento e o acúmulo de restos a
pagar, agravou o cenário fiscal e levou pesquisadores a convergir seus
diagnósticos. Para eles, além de solucionar a questão contábil de curto prazo, o país carece de mudanças
mais profundas que contemplem o
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sistema orçamentário – dentro de
um processo maior que também
inclua os campos previdenciário e
tributário –, fixando receitas mais
realistas e melhorando a qualidade
e transparência do gasto público.
Em linhas gerais, o desafio fiscal
não é exclusivo do Brasil. Ronnie
Downes, especialista em Orçamento e Despesas Públicas da OCDE,
ressalta que desde o estouro da
crise financeira internacional, no
final de 2008, várias economias
tiveram que redefinir seus gastos
e revisar aspectos institucionais
de seus orçamentos. “Houve uma
renovação interessante de conceitos. Por exemplo, a mudança para
um planejamento plurianual, com

base em um enfoque estratégico”,
diz. Downes, que em outubro esteve presente no seminário “Ajustes
fiscais e reformas orçamentárias: a
experiência internacional e o caso
brasileiro”, na FGV/Rio, ressalta
que os países mais bem preparados
antes da crise, como Chile e Coreia do Sul, sofreram menos, mas
muitos demandaram fortes ajustes,
como o caso de Estados Unidos,
Japão, França, Reino Unido, Portugal, Espanha e Grécia.
Em cada país, o foco no corte
de despesas ou aumento de receitas varia. O importante, segundo
Dow nes, foi observar a entrada
de novos processos voltados ao
aprimoramento da governança,

CONJUNTURA MACROECONOMIA

dos quais a OCDE selecionou os
melhores casos, divididos em três
níveis. O primeiro descreve as
práticas voltadas ao alinhamento das metas de curto prazo com
estratégias de médio prazo, como
aconteceu com Reino Unido e Holanda, e avaliação de desempenho.
O segundo se concentra na importância de promover a qualidade e
independência do processo, em geral, promovendo a transparência
da informação, a ajuda de instituições independentes e maior engajamento da sociedade. Rubens Penha Cysne, diretor da FGV/EPGE,
destaca o exemplo alemão, em que
o governo seleciona representantes
do setor acadêmico para fornecer
uma estimativa da receita anual.
“O governo não precisa acatá-la,
mas, se não o fizer, deve justificar
por quê. No caso brasileiro, um
‘Focus fiscal’ poderia nos encaminhar para algo semelhante”, sugere. Para finalizar, o terceiro nível
destina-se às medidas de cunho
técnico-operacional que primam
pela efetividade da execução, o
monitoramento de riscos e o foco
na sustentabilidade, estimulando
revisões como acontece em países
como Itália e África do Sul.

Na contramão
Menos afetado pela crise mundial,
nos últimos anos o Brasil tomou o
caminho contrário desses países.
“Nosso pós-crise foi de deterioração fiscal crescente e preocupante”, diz José Roberto Afonso, pesquisador da Economia Aplicada da
FGV/IBRE. A estimativa do IBRE
é de que, mesmo na melhor das
hipóteses, com o cumprimento da

Não podemos ter só
ajuste fiscal. Se não
se mudar o processo
orçamentário, daqui a
dez anos teremos que
fazer um novo ajuste
Carlos Ivan Simonsen Leal

meta de primário, a dívida bruta
do governo geral chegaria a 74,6%
em 2018. O resultado é menos credibilidade, refletida no rebaixamento da nota de crédito do país
pelas agências de risco. “É um processo nefasto. Há economias europeias com endividamento acima de
100% do PIB, com índice de desemprego também muito maior do que
o nosso. Por que alguns desses países são grau de investimento com
‘A’ e o Brasil não? Porque, além da
reputação do passado, é preciso ter
consistência estratégica”, diz Carlos Ivan Simonsen Leal, presidente
da FGV. “No caso do Brasil, não
podemos ter só ajuste fiscal. Se não
se mudar o processo orçamentário,
daqui a dez anos teremos que fazer novo ajuste. Sem reforma, não
vamos criar segurança para obter
crédito, entre outros fatores que
podem nos tornar mais resilientes
a choques externos”, afirma.
A avaliação dos especialistas
reunidos na FGV foi de que, com
normas enfraquecidas, abriu-se

margem à formação de um orçamento paralelo que é arrastado
para exercícios financeiros posteriores. Fernando Rezende, da
FGV/Ebape, defende a necessidade
de os orçamentos estarem associados a uma visão de onde o país
quer chegar. “Sem isso definido, o
orçamento vive na base do improviso, se resume à meta de superávit
primário, que sequer conseguimos
alcançar.” Além do jogo de superestimação de receita e posterior
contingenciamento, que leva o orçamento brasileiro a ser classificado de “peça de ficção”, uma das
fontes de preocupação são os chamados restos a pagar – despesas
empenhadas em um determinado
exercício, mas que não foram liquidadas e pagas nesse mesmo período – que passaram de 0,7% do PIB
em 2004 para 3,58% em 2014. “A
estrutura dos restos a pagar criou
um orçamento paralelo. O caso da
habitação é emblemático. Para se
ter uma ideia, em 2012 os restos
a pagar acumulados de anos anteriores representavam 111% do
orçamento autorizado do Programa Minha Casa Minha Vida para
aquele ano”, exemplifica Rafael
Martins de Souza, da DAPP/FGV.
Para Rezende, a própria separação entre despesas obrigatórias
– que dominam o orçamento – e
discricionárias demanda revisão.
“Dividimos os gastos nessas duas
áreas, mas nos esquecemos de
avaliar o que é prioritário dentro
de cada uma. O resultado disso
é que, no caso brasileiro, sequer
crescimento se torna solução para
o equilíbrio fiscal, já que por uma
série de vinculações e dispositivos
legais temos boa parte da receita
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amarrada ao PIB”, lembra. Para
Rezende, as vinculações deveriam
ter prazo de validade, para atender
a programas específicos condicionados por metas. Marcos Mendes,
consultor legislativo do Senado,
calcula que mesmo a margem de
despesas hoje classificadas como
discricionárias e outras “semiobrigatórias” – que, segundo ele, juntas
somam 20% do total – significam
R$ 200 bilhões. “Já não é pouco,
e com uma reforma poderíamos
evitar enrijecimento adicional do
orçamento”, afirma.
Para Mendes, a revisão desse
processo, reduzindo a desarticulação entre planejamento e execução, poderia trazer grandes benefícios a um setor-chave para o país
hoje: o de investimento público em
infraestrutura. No evento, Helio
Tollini, consultor de Orçamento
da Câmara dos Deputados, destacou as medidas contidas no projeto
de lei 229/2009, substitutivo à Lei
de Finanças Públicas, para mitigar
esses desequilíbrios. O PLS, que
em outubro se encontrava na Comissão de Assuntos Econômicos,
fixa a criação do orçamento multianual para investimentos, criando o devido espaço fiscal para os
mesmos. Também define a criação
de um sistema nacional de projetos
de investimento, que reúne normas
gerais para formulação, seleção,
execução e avaliação de projetos,
nos moldes dos sistemas aplicados
em países como Coreia do Sul e Irlanda. “Dessa forma, uma proposta de investimento só poderia ser
inserida na Lei Orçamentária Anual se previamente cadastrada nesse
banco de projetos. A LOA por sua
vez, teria um anexo com os proje3 2 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | N o v e m b r o 2 015

Sequer crescimento é
solução para o equilíbrio
fiscal, já que por uma
série de vinculações
boa parte da receita é
amarrada ao PIB
Fernando Rezende

tos plurianuais para acompanhamento do respectivo cronograma
de desembolso, descentralizando
o processo de apreciação do Legislativo, resgatando o papel das comissões permanentes”, aponta. Na
proposta do PLS 229, a estimativa
de receita passaria a ser feita na
LDO, anterior à LOA, condicionando sua formulação, blindando
tentativas de superestimação da
receita e contingenciamentos por
parte do Executivo.

Agenda extensa
José Roberto Afonso lembra que
o momento é propício para o país
abraçar um processo mais profundo de reformas. “Não faltam recursos técnicos, mas dependemos
de vontade política”, lembra. A
agenda, ressalta Afonso, é extensa.
Para garantir um equilíbrio fiscal
sustentável no longo prazo, é preciso unir a pauta orçamentária à
do aprimoramento das normas de
responsabilidade fiscal e à das re-

formas tributária e previdenciária,
“além da busca por uma administração pública mais moderna e
descentralizada”, enumera.
Armando Cunha, da FGV/Ebape, reconhece que não será um processo fácil. “Precisamos fazer do
processo orçamentário uma grande
alavanca de criação de transparência do setor público, mesmo reconhecendo que a busca por sistemas
mais claros até agora não tenha se
refletido em aumento de credibilidade”, diz, apontando que, frente
ao desgaste gerados nesses processos, o melhor seria apostar em uma
revisão mais abrangente. “Mais do
que perguntar às pessoas o que elas
querem, que é uma lista grande,
precisaremos engajá-las no desafio
de gestão, saber que será preciso
priorizar, sacrificar coisas, para
minimizar fricções sobre corte de
recursos para determinadas áreas”,
afirma.
Yoshiaki Nakano, diretor da
EESP/FGV, vai pelo mesmo caminho, reforçando que o combate ao
excesso de vinculações é peça fundamental para tornar o processo
orçamentário mais participativo.
“Em temas como saúde, educação,
previdência, um percentual mínimo é de gasto discricionário. Na
minha opinião, isso significa que
está sendo subtraído o poder da
sociedade de tomar decisão. Só que
quem fica de fora não reclama, isso
é estranho no Brasil”, diz. “Acho
que temos um problema cultural de
pensamento político na raiz, pois
todos têm obrigações e o direito de
questionar. Por isso, é preciso acabar com esses tipos de vinculação,
para devolver à sociedade a tarefa
de decidir”, conclui.
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Inclusão desregulada

O alto número de partidos políticos
no Brasil é um dos fatores que alimentam vícios na execução orçamentária,
apontam especialistas. Quanto mais
partidos, maior a divisão de poder
dentro do orçamento. E, quanto mais
inflada a previsão de receita para determinado ano, maior a margem para
parlamentares incluírem propostas
de gastos que, na hora do contingenciamento, se transformam em instrumento de barganha no Congresso. A
racionalização desse processo através
da redução do número de legendas,
entretanto, é um caminho que parece
improvável no Brasil. Propostas como
a de imprimir regras mais rígidas de
acesso ao Fundo Partidário não passaram na reforma política aprovada este
ano. Atualmente, há 29 legendas representadas na Câmara dos Deputados, e
38 autorizadas a disputar eleições. As
três mais recentes (Novo, Partido da
Mulher Brasileira e Rede Sustentabilidade) foram oficializadas pelo Tribunal Superior Eleitoral em setembro, e
há outras na fila esperando sua vez.
George Avelino, da FGV/EESP, diz
que o Brasil tem a maior fragmenta-

ção partidária entre países com sistema eleitoral proporcional. A base de
comparação de Avelino é o Número
Efetivo de Partidos (NEP), indicador
que aponta quantas são as legendas realmente relevantes para o processo de
decisão. O NEP do Brasil é de 13,06,
quase o dobro do segundo e terceiro lugares – Argentina (7,52) e Israel (7,28) –, e quase o triplo da média
mundial. “Isso faz com que tenhamos
uma inclusão desregulada”, diz Avelino. O reflexo político desse desequilíbrio é, do lado do eleitor, dificuldade
em fazer uma escolha racional frente a
um grande número de legendas; para
os partidos, dificuldades em manter o
apelo ideológico e agregar sua agenda em âmbito nacional; e, para o governo executivo, possíveis problemas
na administração de coalizões. Hoje,
lembra Avelino, os três maiores partidos da Câmara dos Deputados não
somam um terço do total.
Essa inclusão desregulada, diz o
professor da EESP, também tem uma
face federativa, expressada no enfraquecimento do poder dos estados e
na centralização orçamentária, deses-

timulando melhorias no planejamento
da demanda de gastos. Avelino descreve que, devido à alta fragmentação
partidária, os deputados federais buscam concentrar sua campanha em um
grupo de municípios e representar as
demandas desse local, mais do que as
de um estado. Isso se soma à escassez
de recursos livres e à baixa autonomia
decisória dos estados – sob um desenho em que boa parte das políticas públicas depende mais do convênio entre
municípios e a União –, enfraquecendo
a capacidade do governador de coordenar políticas no interior do seu território. “Dessa forma se abre margem à
ineficiência, com municípios buscando
mais ou menos a mesma coisa, quando muitas vezes o mais razoável seria
pensar essa demanda de forma regional. Isso só potencializa os efeitos da
desagregação que falamos”, afirma.
Celina Souza, pesquisadora do
IESP/Uerj, lembra que a própria
Constituição de 1988 veio a predizer
esse enfraquecimento ao “ampliar as
competências do Executivo federal e
dar espaço aos municípios na distribuição de recursos, em detrimento
dos estados”. Avelino defende que
fortalecer a autonomia estadual possibilita customizar soluções e recuperar a capacidade de planejamento.
“Já tivemos experiências ruins, com
estados com alto nível de endividamento, o que no passado nos levou
a uma crise fiscal”, lembra. Parte da
saída para unir mais autonomia e boa
gestão, diz Avelino, também passa
pelos partidos políticos. “Com o fortalecimento dos partidos em nível nacional, se um governador faz besteira
mancha a reputação do partido como
um todo, e este, por sua vez, têm mais
incentivos para controlar cada um
dos seus eleitos”, conclui. (S.M.)
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Uma indústria
retalhada
Levantamento de pesquisadores
do Instituto Brasileiro de Economia
aponta setores que mais perderam
espaço nos últimos anos e os poucos
que conseguiram se fortalecer,
apostando na inovação

Cristina Alves e Claudio Conceição, do Rio de Janeiro

Onde o Brasil ainda é competitivo? Em que
produtos ou setores o país tem chances
de se manter relevante, considerando
que a participação da indústria de
transformação na economia é hoje a
menor da história, de apenas 10,9%?
O ponto mais alto foi de 35,9%, em
1985, curiosamente em meio à “década
perdida”. Para tentar responder a essas
questões, Claudio Considera, pesquisador
associado do Instituto Brasileiro de
Economia (FGV/IBRE), e a analista Juliana
Carvalho, também do IBRE, elaboraram
levantamento abrangendo diferentes
setores desde 2000. O estudo mostra a
evolução de exportações e importações,
a valores correntes, e sua relação, em
termos percentuais, com o que é ofertado
pela indústria brasileira.
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“Os números
evidenciam uma
perda de competitividade, com
aumento de importações e recuo
nas exportações de
muitos produtos. Isso
mostra como o país
perdeu capacidade de conquistar
mercados. O resultado é uma indústria de transformação com participação cada vez menor na economia”,
resume Considera.
A produção nacional representava
91,9% da oferta total da indústria de
transformação no país em 2000. No
ano passado, ficou em 82,7%. Enquanto isso, o total de bens importados como parte da oferta doméstica
fechou 2014 em 17,3%. Em 2000,
essa fatia era de 13,4%.
“O governo pode dar incentivos, mas não acredito em reindustrialização. Não temos inovação
ou mão de obra barata para recuperar isso frente a outros competidores no mundo. O que se pode
é evitar uma redução ainda maior.
Por exemplo, somos grandes exportadores de minério de ferro,
então deveríamos ter uma indústria siderúrgica forte. No entanto,
várias usinas estão em dificuldades
ou fecharam”, ressalta Considera.
Segundo estudo do Instituto
Aço Brasil (IAbr), o setor siderúrgico brasileiro atravessa a pior
crise de sua história. Com um consumo doméstico na casa dos 24
milhões de toneladas/ano – para
uma capacidade instalada de 48,9
milhões de toneladas de aço bruto
–, e declinante, a produção de aço
se mantém relativamente estável
graças às exportações, em gran-

de parte de filiais de siderúrgicas
internacionais que exportam sua
produção para outras unidades
instaladas em outros países. Estudo
do IAbr mostrava que, em agosto,
havia 20 unidades paralisadas ou
desativadas nas 29 usinas de aço,
entre elas dois altos-fornos, quatro
aciarias e quatro laminadores.
Vivendo a angústia de excesso
de capacidade, já que o mercado interno encolheu, e sofrendo
a concorrência de um poderoso
ator, a China, que hoje tem algo
ao redor de 460 milhões de toneladas de capacidade, quase dez vezes
mais que o Brasil, não parece haver luz no fim do túnel, pelo menos no curto prazo, para o setor
siderúrgico brasileiro.
Já no setor de metalurgia, o trabalho dos pesquisadores do IBRE
sinaliza um forte avanço da presença externa em nosso mercado.
Em 2000, os importados tinham
uma participação de 3,1% na
oferta interna, quintuplicando em
2014, com 15,6%. Na outra ponta, a das exportações, o estudo do
IBRE mostra um quadro de relativa estagnação como componente
da demanda final de produtos da
indústria de transformação, saindo de uma base de 12,6% em 2000
para 12,8% em 2011. Não há dados que possibilitassem que
o levantamento fosse
feito com boa margem de segurança
até 2014, como no
caso das importações. Ao se estimar os números
de 2012 a 2014,
não foi possível encontrar aderências sigN o v e m b r o 2 015 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 3 7
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nificativas. Em função disso, para
as exportações, optou-se por manter os dados até 2011.
Em linhas gerais, a maior concorrência de atores internacionais tanto
no mercado doméstico quanto externo também se justifica pela crise
global, a partir de 2008, com a brutal retração da demanda dos países
industrializados. Ou seja, registrouse excesso de oferta de manufaturados. “Com retração na Europa e nos
Estados Unidos e excesso de oferta,
ainda tivemos a competição acirrada da China e o aumento no custo
de produção no Brasil, o que jogou
uma pá de cal na indústria de transformação do país”, explica Flávio
Castelo Branco, gerente executivo
de Política Econômica da Confederação Nacional da Indústria (CNI).
E essa pá de cal praticamente varreu
do mapa vários setores que, há anos
atrás, tinham certa relevância dentro
da economia brasileira.

Na metalurgia, o
trabalho do IBRE mostra
que os importados
tinham uma participação
de 3,1% na oferta
interna, chegando a
15,6% em 2014

Neste cenário pouco animador
para a indústria de transformação,
algumas empresas comprovam
que uma estratégia bem definida,
com investimentos em inovação e
manejo de atributos de marca podem impulsionar as vendas, mesmo

quando o setor no qual estão inseridas perde competitividade.

O papel da inovação
Fundada há 54 anos por um eletricista, um administrador e um
mecânico Werner Ricardo Voigt,
Eggon João da Silva e Geraldo
Werninghaus – a Weg se tornou
uma das maiores fabricantes de
motores elétricos do mundo, com
11 fábricas espalhadas pelo planeta (China, México, África do Sul,
Índia, Alemanha, Portugal, Áustria, EUA, Argentina, Colômbia e
Espanha). Faturou R$ 7,8 bilhões
em 2014 e, nos nove primeiros
meses de 2015, viu sua receita
crescer 24%, para R$ 2,5 bilhões.
Nos dias atuais, em meio à crise
econômica, não é corriqueiro ver
uma empresa brasileira anunciar
uma expansão de dois dígitos em
sua receita.

Participação da indústria de transformação na economia brasileira (%)
Cálculo do valor adicionado. Valores a preços correntes
1974 - Ernesto Geisel
31,7
1961 - Jânio Quadros
27,0

1947 - Eurico Gaspar Dutra
19,3

16,1
1939 - Getúlio Vargas

1954 - Café Filho
20,1

18,9
1951 - Getúlio Vargas

21,3
1956 - Juscelino Kubitschek
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1964 - Castelo Branco
26,2
26,3
1962 - João Goulart

30,5
1979 - João Figueiredo

27,0
1969 - Emílio Garrastazu Médici
24,4
1967 - Artur da Costa e Silva
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“Iniciado nos anos 70, o processo de internacionalização da Weg
não foi fruto de uma oportunidade
de negócio, mas uma ação estratégica”, diz André Luis Rodrigues,
superintendente administrativo e financeiro. Estratégia que vem sendo
ampliada no México e na China e
na Espanha, com a compra da empresa Autrial, de Valença.
Com o mercado interno cada
vez mais reduzido, o grosso dos
investimentos será feito lá fora.
Serão US$ 345 milhões até 2020,
dos quais US$ 210 milhões no México e US$ 135 milhões na China.
Da receita que a Weg espera ter em
2020, 60% virá das exportações.
E a China é um dos mercados que
deve sustentar essa expansão.
“Hoje, o que observamos é que
a China está fazendo a transição
de um modelo econômico voltado à exportação para outro, mais
direcionado ao mercado interno”,

explica Rodrigues. Ainda no começo de novembro, a Weg estará
abrindo em solo chinês uma nova
fábrica (greenfield).
O caminho trilhado para essa
forte inserção da Weg no merca-

do externo passa, em grande parte,
pela inovação. Hoje, 50% do faturamento da companhia tem origem
em produtos com menos de cinco
anos de lançamento. Para chegar a
esse resultado, a Weg investe 3% de
Divulgação

Fábrica da Weg Motores: para garantir crescimento, empresa investe 3% do seu
faturamento em inovação e mantém programas de capacitação de mão de obra

1985 - José Sarney
35,9

29,1
1990 - Fernando Collor

1992 - Itamar Franco
25,4

18,6
1995 - Fernando Henrique Cardoso

2003 - Luiz Inácio Lula da Silva
16,9

13,9
2011 - Dilma Rousseff

10,9
2014

Fonte: FGV/IBRE.
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seu faturamento em inovação, com
capacitação de mão de obra qualificada do seu centro de treinamento
de onde saem 200 profissionais qualificados a cada ano.
O estudo dos pesquisadores do
IBRE mostra também que no setor
de máquinas em geral as indústrias
brasileiras tiveram parcela da fatia
do mercado interno abocanhada
por fabricantes lá de fora. No ano
passado, a participação das importações de máquinas na oferta
doméstica foi a mais alta da série,
com 37,4%, mais que o dobro dos
16,6% de 2000. Já as exportações
trilharam caminho inverso. Os 7%
da oferta doméstica, demandados
como exportação, registrados em
2000, caíram para 4,6% em 2011,
tendência que deve ter sido mantida nos anos seguintes.
“O Brasil tem empresas relevantes, como a Embraer, a Weg, a
Marcopolo. O país tem condição
de multiplicar esses exemplos. Enquanto isso, a gente enfrenta falsos
dilemas como, por exemplo, qual
seria a nossa vocação: agronegócio,
serviços, indústria? O Brasil é um
dos poucos países
que pode ser
forte nas
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Um dos setores que
mais espaço perdeu no

os sinais não são tão ruins se for
considerado o dado até o ano de
2011. A participação das exportações naquele ano foi a mais alta da
série, com 12%.

mercado externo foi
o de máquinas
para escritório e
equipamentos de
informática

três frentes. Só o Brasil e mais dois
ou três países têm essas condições.
Entre eles, os EUA e a China. Temos
uma tradição industrial”, defende
Antonio Corrêa de Lacerda, professor e coordenador do Programa de
Pós-Graduação em Economia Política da PUC-SP.
Mas os números mostram um
retrato muito ruim, com muitos setores perdendo mercado ao longo
do tempo, como mostra o levantamento feito por Considera e Juliana. No setor de vestuário e têxteis,
que já teve relevante importância
no PIB brasileiro, a perda de competitividade num espaço curto de
tempo é assustadora. O trabalho
mostra que em 2000 as importações de produtos têxteis e de vestuário que abasteciam o mercado
interno não superavam os 2,5%.
Passados 14 anos, esse percentual
aumentou nada menos do que sete
vezes, alcançando 17,5%. Não
foi possível se fazer a desagregação dos dados para o caso das exportações até 2014. No entanto,

Exceções à regra
Um dos casos de sucesso no setor
de vestuário é do fabricante de camisas Dudalina, fundada em 1957
pelo seu Duda e dona Adelina, por
um mero acaso. Entulhado de tecidos que o seu Duda havia comprado para a loja de secos e molhados em São Paulo, dona Adelina
tinha que encontrar uma forma de
dar sumiço naquelas montanhas
de tecidos que ninguém comprava. Hoje, a marca Dudalina está
presente em nove lojas no exterior,
de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, a Milão e Estocolmo. Nos
planos, abrir mais oito em 2016,
no sistema de franquia, especialmente na América do Sul, mas o
sonho é chegar à África do Sul,
como diz Ilton Rogério Tarnovski,
vice-presidente da empresa.
Vendida em outubro do ano passado para a Restoque, que já é dona
das marcas Rosa Chá, John John,
Bo Bô e Le lis Blanc, a Dudalina,
apesar de ter o maior lucro líquido
sobre o patrimônio em 2014, com
59% segundo a edição do Valor
1000, deve ter resultados bem mais
modestos este ano, com crescimento
quase nulo em relação aos gordos
números de 2014.
“A crise é inevitável e não estamos imunes a ela. A diferença é
que, no nosso caso, toda estratégia
empresarial e a monetização são
baseadas em ativos de marca. Isso
nos dá resiliência para enfrentar a
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crise”, explica Tarnovski. Com a
alta do dólar, a estratégia de trazer
70% do tecido de fora foi reduzida
a 60%. Mas a compra de máquinas
continua a mesma: os fornecedores
são China, Índia, Turquia e alguns
países da Europa, pela qualidade e
preço mais barato.
“Nossa empresa compete com
fabricantes de peso, as grandes redes asiáticas. A inovação constante
e o compromisso de alta qualidade,
aliada ao combate ao desperdício, é
o que nos torna competitivos”, conta o executivo.
Os exemplos seguem. Um dos
principais exportadores de calçados
– em 2003 a participação das exportações atingiu 31,2% –, o Brasil viu
minguar esse mercado com o passar
dos anos. Em 2011 essa participação
era de 10,1%, enquanto as importações que em 2003 representavam
1,7%, deram um salto para 10,8%
em 2014, segundo as projeções feitas
por Considera e Juliana.
Há outros casos emblemáticos,
como o de pescados. Com uma costa de mais de oito mil quilômetros
e abundância de rios, o quadro é
desolador. As importações que vinham caindo desde 2002, chegaram
a 38,9% em 2011 – último dado
confiável disponível –, enquanto as
exportações como componente da
demanda dos pescados ofertados
domesticamente, despencaram, saindo de 20,5% em 2000 para apenas
5,8% em 2011.
Com o setor perdendo espaço a
cada ano, a Frescatto está fazendo o
caminho de volta. Após quase oito
anos sem exportar, a empresa espera
poder começar a despachar seus produtos para a Espanha, como acredita
Thiago De Luca, diretor comercial e

Divulgação

Detalhe do interior de loja da Dudalina: meta é de expandir o número de
franquias no exterior em 2016 e enfrentar a concorrência com os asiáticos.

Perda de espaço
Participação da importação (MDIC)1 na oferta doméstica total2
em valores de 2010 - em %

Aeronaves, embarcações e outros equipamentos de transporte
31,4
24,1

25,1

24,4
20,2

23,4

25,2

25,2

27,0

26,2

25,6

24,8

26,5

28,6

20,5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

4,5

Alimentos e bebidas

4,0
3,6
3,0
2,2

1,4

1,4

1,7

1,8

1,7

1,5

1,6

2,4

2,5

1,8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Artigos de borracha e plástico
17,2

18,3

14,9
12,7
10,0
5,3

4,2

6,2

6,9

7,3

7,4

7,4

9,7

11,1

8,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Calçados e artefatos de couro

10,8
8,6

9,5

6,7
4,4
1,6

2,2

1,7

1,7

2,1

2,3

2,7

4,8

5,0

3,2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Divulgação

Funcionário na fábrica da Frescatto em Duque de Caxias: rede vai abrir sua
primeira loja no Leblon e aposta que consumo de pescado continuará crescendo.
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da terceira geração da família à frente do negócio.
A empresa foi fundada há 70
anos pelo italiano Carmelo De
Luca, que aportou no Rio e começou a descarregar frutas dos navios que chegavam ao Brasil. De
Luca logo se apaixonou pelo mar
e abriu uma peixaria na Praça XV.
O negócio começou a prosperar e
na década de 70, a família abriu
uma indústria para processar pescados. O faturamento este ano da
Frescatto deve chegar aos R$ 550
milhões, US$ 40 milhões a mais
do que em 2014, com uma menor
quantidade vendida.
Hoje, 65% do pescado que é
vendido pela empresa vem de outros países, como China, Chile, Argentina, Uruguai, Canadá e Vietnã,
já que o custo de pescar e processar
o produto no Brasil é muito alto.
Thiago De Luca cita um exemplo:
um quilo de panga, que vem da China, e é similar à tilápia, é vendido
nos supermercados por R$ 9. A tilápia custa R$ 25.
“É tudo muito caro. Subiu o
custo da mão de obra, da energia
elétrica, dos combustíveis, dos financiamentos. Para termos maior
competitividade, há necessidade
de maior fiscalização para combater a pesca na época do defeso.
Dar mais condições de trabalho
aos pescadores. Investir em novas
tecnologias. Ficamos muito atrasados”, salienta.
Mesmo com esse quadro, a Frescatto acredita que há chances do
consumo interno aumentar, já que
o brasileiro consome 12 quilos de
pescados por ano, quase a metade
da média mundial que é de 23 quilos. E tem planos de investir em duas
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frentes: este ano deve abrir uma loja
no Leblon, no Rio, para venda direta
ao consumidor. E, no ano que vem,
começar a produção de 100 toneladas/mês de camarão cinza em uma
fazenda em Pernambuco.
Outro caso de empresa que vem
driblando os efeitos da perda de
competitividade do setor é a Casa
Valduga, fabricante de vinhos e espumantes do Vale dos Vinhedos,
em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul.
“O cenário aponta para um viés
negativo, mas estamos arregaçando as mangas e trabalhando mais”,
afirma a diretora comercial do grupo, Juciane Casagrande Doro, prevendo um crescimento da receita
bruta em 20% este ano. Mas, para
2016, não arrisca projeções, já que
há muita incerteza em relação ao
aumento da tributação do IPI sobre
bebidas que passa a vigorar em 1o
de dezembro deste ano.
Diversificar a produção e com
foco no mercado interno – o brasileiro consome dois litros per capita de vinho por ano, enquanto na
Itália são 45 e na Argentina 30 –,
e nas exportações – a empresa exporta para 23 países, com destaque
para a Inglaterra que absorve 35%
das vendas da empresa, a Casa Valduga entra em novo nicho, o das
cervejas artesanais.
É a prova de que, para sobreviver, a indústria não pode parar,
diz Juciane, ressaltando que a Casa
Valduga vem apostando no enoturismo, com hotéis, restaurantes e
pousadas para exposição da marca,
além de ter dado os primeiros passos no ramo de alimentos, com a
fabricação de sucos e geleias sob a
marca Casa Madeira.

Divulgação

Tradicional fabricante de espumantes e vinhos no Vale dos Vinhedos, a Casa
Valduga agora está entrando no ramo das cervejas artesanais com marca própria.
Cimento
7,4

7,6

6,6
5,3
4,4

1,6

2,2

2,4

2,9

3,1

2,8

2,7

3,0

3,6

3,4

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Máquinas em geral

32,9
25,3
21,0

21,4

21,7

21,5

21,2

21,5

26,3

27,4

35,7

37,4

28,5

21,5

16,6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Metalurgia
15,6

10,1
7,1
3,1

4,0

4,0

4,5

5,4

8,3

11,3

12,6

13,8

11,0

9,4

5,7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Produtos farmacêuticos
33,6

34,5

29,8

16,5

19,6

20,8

21,7
18,5

19,4

21,7

22,7

23,6

25,8

25,7

12,3

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

A perda de competitividade

Produtos químicos
36,2
27,9

27,8

14,8

16,2

18,3

20,6

18,6

18,8

23,3

21,4

30,1

32,9

24,1

11,4

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Produtos têxteis e vestuário
17,5
14,8
13,2
10,8

2,5

2,6

2,6

3,1

3,5

Nem o café, que representou um
dos mais emblemáticos ciclos econômicos do país, escapou. As exportações de café beneficiado, que
chegaram a somar 25,3% em 2004,
encolheram ano a ano. Em 2011 representavam apenas 10% do total
da oferta. Enquanto isso, as importações do produto, mesmo com pequeno volume, cresceram: de 0,1%
em 2000, para 0,9% em 2011.
À parte a trajetória exitosa do
grupo Ambev – que, globalmente,
integra a multinacional AB InBev
–, o setor de bebidas brasileiro
viu suas exportações despencarem
de 8,2% em 2000 para 1,7% em
2011. Enquanto isso, as importações seguem firmes praticamente
nos patamares entre 8% e 10%.
Chegaram a 8,5% em 2011.

3,3

4,4

5,2

6,1

6,8

8,2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Um dos setores que mais espaço
perdeu no mercado externo foi
o de máquinas para escritório e
equipamentos de informática. As
importações, como é detalhado no
trabalho de Considera e Juliana,
vinham subindo ano a ano, desde 2005, e chegaram a 34,8% em
2011, no maior nível da série pesquisada. E o mercado externo para
esses produtos fabricados no Brasil
praticamente desapareceu, passando de 10,3% em 2000 para míseros 1,1% em 2011.
“Ficamos defendendo uma política de proteção que levou a uma
defasagem tecnológica no setor.
Não fizemos acordos comerciais,
ficamos fora do jogo internacional,
fora das cadeias globais de valor.
Está muito mais difícil se recolocar”, diz Castelo Branco.
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Apesar de todos os incentivos
dados nos últimos anos à indústria
automobilística, o percentual de exportações de veículos e peças caiu de
13,9% do total ofertado para 7,6%
em 2011. A concorrência com os
carros asiáticos no mundo foi decisiva para a perda de competitividade do produto nacional, apontam
economistas. Nas importações, os
percentuais têm variado: alcançou
um pico de 17% em 2005, recuando
para 11,3% em 2014.
O setor de eletrodomésticos
brasileiros foi outro praticamente
varrido do mapa. As exportações
desses produtos, que chegaram a
10,7% do total ofertado pela indústria em 2004, caíram para apenas 1,6% em 2011. Entre 2000 e
2004, houve discreto avanço nas
vendas externas desses produtos,
mas todo o esforço foi consumido
nos anos seguintes.
No refino de petróleo, as exportações que eram de 3,1% em 2000,
chegaram a 5,1% em 2008. Mas, de
lá para cá, recuaram até 3,8% em
2011. Já as importações, incluindo
o etanol, com projeções até 2014,
saíram de 3,4% em 2000, alcançando nada menos do que 14,2%
em 2014 pelas estimativas de Considera e Juliana. Os números mostram que o país continua muito dependente das compras de derivados
de petróleo no exterior, apesar de
o Brasil ter atingido, em 2006, a
autossuficiência em volume de petróleo. Ou seja, a produção equiparou-se ao volume de derivados
consumidos naquela época. Entre
2007 e 2013, a demanda cresceu
4,6% ao ano, em média, enquanto a produção teve expansão
anual de 2,3%.

Refino do petróleo
O refino do petróleo está somado a etanol
12,4

3,4

3,8

4,1

4,5

4,2

5,2

6,0

14,2

9,3

8,8

4,1

12,4

13,5

4,8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Veículos e peças
21,6
18,3

19,6

15,1
11,3
6,5
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Os dados do MDIC são em U$ FOB corrente. Foi considerada inflação zero e portanto os dados não foram deflacionados. A transformação para valores em reais ocorreu através da taxa de câmbio implícita calculada.
2
Oferta construída a partir da soma dos dados da Produção (TRU) + Importações (MDIC). Como a TRU só vai até 2011, foi considerada a evolução do VA de cada item pela evolução do Monitor do PIB desagregado.
Fonte: FGV/IBRE.
1

Também perdemos muito espaço
no setor de produtos químicos. A
participação das importações que
eram de 11,4% em 2000 já representavam 36,2% no ano passado,
enquanto as exportações se mantiveram praticamente estáveis, na faixa
de 7% de 2000 até 2011.
Outro setor que viu a concorrência invadir o mercado interno foi o
de produtos farmacêuticos. No ano
passado, as importações representaram 34,5% na oferta interna, quase três vezes mais que os 12,3% de
2000. Já as exportações tiveram um
leve aumento, mas com participação
pequena na amostra da indústria
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como um todo: de 1,8% em 2000
para 2,5% em 2011.
Estudo da CNI acompanha os
números levantados pelo IBRE. O
trabalho mostra que o coeficiente
de exportações líquidas na indústria de transformação ficou negativo em 0,9% em 2014. Ou seja,
o Brasil importou muito mais insumos, mas não conseguiu fazer
com que esses insumos se transformassem em exportações de bens
finais, fechando o ano passado no
vermelho. O Brasil foi perdendo o
espaço que tinha ganhado a partir
de 1999/2000. Naquela ocasião,
estava com coeficiente positivo
de 4,5% e 4,1%, respectivamente. Chegou a 9,8% em 2005 e, e
lá para cá, só fez perder. A situação é mais grave nos setores de informática e materiais eletrônicos
(-40,7%), impressão e reprodução
(-24,9%), derivados de petróleo
(-23,9%), químicos (-19,1%), farmacêuticos (-10,8%).

tempo. A solução deve ser estrutural.
É preciso ter ganhos de produtividade, produtos de qualidade, design.
Do contrário, perdem-se oportunidades”, afirma Castelo Branco.

No setor de vestuário
e têxteis, que já teve
relevante importância no

Ganhos de mercado

PIB brasileiro, a perda

Entre os produtos que o Brasil ganhou mercado nos últimos anos está
o de carnes, sobretudo por causa do
crescimento da demanda, aponta
Considera. Entre 2002 e 2008, as
vendas externas de carne de boi e
outros produtos de carne chegaram a
representar 16,9%. Em 2011, o percentual já tinha recuado um pouco,
para 11,8%, mas, mesmo assim, o
percentual era bem acima dos 6,5%
em 2000. Os frigoríficos brasileiros
– muitos com o apoio do BNDES –
fizeram o caminho da internacionalização. As importações são muito pequenas e estavam em 1% em 2011.
O mercado de celulose, que passou por uma reestruturação nos últi-

de competitividade num
espaço curto de tempo
é assustadora

“A recuperação da taxa de câmbio, com a desvalorização do real,
deve trazer efeitos positivos para a
indústria este ano. Mas só a partir de
2016 é que as exportações de produtos brasileiros devem ser retomadas
com mais força. O câmbio resolve só
em parte e, assim mesmo, por algum

Espaço cada vez menor
Coeficiente de exportações líquidas em %
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Fonte: Elaborado pela Funcex a partir de dados da Secex/MDIC. Setores da CNAE 2.0.
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mos anos, segue firme como grande
exportador. O percentual da oferta
destinado a vendas externas era de
45% em 2000. Cresceu e chegou a
66,1% em 2008. Atualmente, está
em 60,6%. Enquanto isso, as importações têm caído de forma significativa: eram de 9,9% em 2001 e
estão em 5,4%.
Outro setor que vale destacar
é o de aeronaves, embarcações e
outros equipamentos de transporte, que engloba a gigante Embraer. As exportações desses produtos têm recuado praticamente a
cada ano. Representavam 38,1%
em 2000 e, em 2011, chegaram a
bem menos da metade, batendo
16,6%. As importações cederam,
mas não na mesma intensidade:
passaram de 28,9% em 2000 para
19,1% em 2003 e depois voltaram a crescer um pouco, fechando
2011 a 23,4%. As projeções feitas
pelo trabalho do IBRE sinalizam
que essa participação manteve sua

Trabalho da CNI mostra
que o coeficiente de
exportações líquidas
na indústria de
transformação ficou
negativo em 0,9%
em 2014

trajetória ascendente, chegando a
31,4% em 2014.
“O grande desafio é construir a
indústria do século XXI no Brasil.
Estamos diante de uma grande oportunidade, mas ela não é automática.
Depende de vontade política. O jogo
não está perdido, mas não vejo esse

objetivo sendo perseguido. Não há
estratégia”, diz Corrêa de Lacerda,
da PUC-SP.
Para ele, muitas indústrias brasileiras eliminaram linhas de produção no
Brasil e passaram a ser representantes
de companhias chinesas e de outras
asiáticas. “É preciso focar na redução
da burocracia, na melhora da estrutura tributária e em inovação. A festa
do câmbio artificial acabou este ano.
Era para ter acabado em 2014, mas,
por conta da eleição, adiou-se o ajuste no câmbio. Agora, abre-se alguma
possibilidade para a indústria restabelecer os elos da sua cadeia produtiva
e reconstruir um ambiente inovador,
que depende muito do intercâmbio
entre empresas e universidades. A Lei
do Bem, que estava completando 10
anos, foi superada por uma medida
provisória, que eu chamo de ‘MP do
Mal’. Tudo isso dentro da lógica de
esforço do ajuste fiscal, mas que deixa o ambiente de negócios incerto”,
defende o professor da PUC-SP.
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Fora do jogo
A China abocanhou alguns dos principais mercados perdidos pelo Brasil
nos últimos anos. Estudo da professora Lia Valls Pereira, da Economia
Aplicada do Instituto Brasileiro de
Economia (FGV/IBRE), aponta que
o avanço chinês foi ainda maior na
América do Sul. Entre 2009 e 2010,
por exemplo, o Brasil perdeu 12,7%
das exportações para a região. Desta
fatia, a China ficou com 27,2%. E
assim continuou nos anos seguintes.
Entre 2010 e 2011, o Brasil cedeu,
para outros países, 12,3% de participação nas exportações totais da
América do Sul. A China mordeu
24,8% dessa fatia.
A região onde a China menos
ameaçou o Brasil foi a União Europeia. O que deixou de ser exportado
para lá foi compensado com exportações de outros países, possivelmente.
Entre 2013 e 2014, os números indicam que o Brasil perdeu 13,6% das
exportações para a União Europeia
e, desses, 2,4% foram abastecidos
por produtos chineses que competem com os brasileiros.
Essa medição, diz Lia Valls é feita
com base em produtos coincidentes,
ou seja, que são produzidos e exportados tanto pelo Brasil como pela
China. Não dizem respeito exclusivamente à indústria de transformação, mas a professora explica que,
na verdade, esses coincidentes são
basicamente manufaturas.
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“O peso
da China é
importante e ela entrou
nesses mercados e rapidamente
deslocou outros países. A China tornou-se o maior exportador
mundial em menos de dez anos. O
que impressiona é que ela ganhou
mercados, sobretudo na América
do Sul, onde o Brasil tem proximidade geográfica e menor custo de
transporte”, ressalta Lia.
Nos EUA, esse movimento ocorreu de forma mais efetiva no início
dos anos 2000. O Brasil concorria,
por exemplo, no mercado de calçados americano e depois perdeu espaço. Na Argentina, a China deslocou
os outros competidores em produtos de linha branca e autopeças.
Lia faz um alerta: “Durante um
tempo, a China ganhou mercados
com produtos de baixa tecnologia.
Agora, avança de maneira significativa em média e alta tecnologia. Ela é a maior exportadora do
mundo de automóveis. Depois que
mudou sua política cambial, entre
1999/2000, o Brasil conseguiu mercados mais rapidamente, o que está
mais difícil atualmente. Naquela
época, recuperamos mais facilmen-

te os mercados americanos. Agora, se o câmbio
se mantiver desvalorizado, o Brasil
recupera, mas nem tanto. A infraestrutura no Brasil foi precarizada,
os serviços estão caros. Temos que
descobrir nichos, aproveitar melhor os laços geográficos”.
Dados da Organização Mundial do Comércio (OMC) mostram
como o Brasil ficou fora do jogo
dos mercados globais nos últimos
anos, enquanto outros países conquistaram fatias importantes do
comércio mundial. Em 1980, por
exemplo, a China tinha 0,8% das
exportações mundiais de manufaturas. Em 1990, já eram 1,9%.
Em 2000, 4,7%. Em 2013, chegou
a 17,5%. Hoje, é a líder mundial,
excluindo a União Europeia.
No mesmo período, os EUA passaram de 13% (em 1980, quando
eram líderes mundiais) para 9,5%
agora. Os países da União Europeia,
considerando as exportações para
fora do bloco, respondiam por uma
fatia de 15% em 2013. O Brasil sequer aparece entre os 15 maiores
exportadores de manufaturas. Na
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A concorrência aumenta
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*Sem informações para a Venezuela.
Obs.: Participação das perdas totais nas exportações = Valor das perdas totais de produtos coincidentes/Exportações totais do
Brasil para o mercado P2. Participação (%) da China nas perdas totais = Valor das perdas atribuídas à China/Valor das perdas totais
de produtos coincidentes.
Fonte: FGV/IBRE.

lista, no entanto, estão Índia, México, Tailândia, Malásia e Turquia.
Na outra ponta, o Brasil aparece com 1,4% das importações
mundiais de manufaturas em 2013,
situando-se entre os 15 maiores importadores globais. Em 1980, essa
participação era de 0,9%. Ou seja,
estamos importando mais, mandando mais divisas para o exterior para
adquirir produtos de maior valor
agregado. Os EUA continuam sendo os maiores importadores, mas
sua fatia ficou menor. Em 2013,
absorviam 13,4% das importações
totais de manufaturas no mundo.
O percentual é bem menor do que
os 19,8% registrados em 2000. Em
1990, eram 15,4% e, em 1980, tinham 11,2%. Os países da União
Europeia absorvem, de fora do
bloco, 10,1% das importações totais de manufaturas. A China, em
terceiro lugar, desponta com 9,2%
em 2013. Esse percentual também
cresceu, porque era de 1,1% em
1980, passou a 1,7% em 1990 e foi
a 3,5% em 2000.
A Índia foi um exemplo de país
que cresceu sua participação no
mercado de manufaturas a partir de
2000, passando de 0,7% para 1,6%
em 2013. Ou seja, mais do que dobrou nesse período.
“A gente não é a China, nem vai
ser. Mas é preciso ter uma estratégia
mínima. Estratégia não é ter interferência do governo. É ter marco regulatório e requer decisão política. A
indústria está mudando o seu modo
de produzir no mundo todo. Não
perdeu importância, mas transformou-se, tem que ser mais inovadora”, ressalta Lia. (C.A.)
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Financiamento e transparência
são os desafios
Chico Santos, para Conjuntura Econômica
Em fevereiro de 1995 a economia brasileira vivia um momento auspicioso,
com perspectivas alentadoras para a
vida do país. Após 15 anos de espiral inflacionária sem trégua, o Plano
Real, implantado em 1o de julho de
1994, conseguira finalmente estancar
a corrida dos preços, trazendo uma
expectativa de estabilidade desconhecida das gerações mais jovens.
Com a estabilidade macroeconômica contratada, era hora de arregaçar as mangas e partir, literalmente,
para a reconstrução do país, desconstruído especialmente na década
de 1980, aquela que entrou para a
história como “a década perdida”. A
infraestrutura estava atrasada, como
no caso das telecomunicações e da
distribuição de energia elétrica, ou
arrasada, como na maior parte das
rodovias e ferrovias, e não
havia capacidade de investimentos públicos para
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atacar os imensos gargalos que asfixiavam as atividades econômicas.
O Programa Nacional de Desestatização (PND), iniciado em 1991
com a privatização da siderúrgica
Usiminas, praticamente esgotara
seu raio de ação na área industrial,
transferindo à iniciativa privada os
setores siderúrgico e petroquímico.
Em que pese ainda haver pela frente desafios poderosos para retirar o
Estado de funções tipicamente privadas, como a venda da mineradora
Vale que só ocorreria em maio de
1997, a urgência maior era definir
um aparato de regras que desse um
mínimo de segurança jurídica para
se iniciar um programa de concessões de serviços de infraestrutura
de modo a atrair investimentos privados para colocar luz nos postes,
voz nos telefones, asfalto nas
estradas e trens nos trilhos que
ainda restavam.

CONJUNTURA CONCESSÕES

Foi nesse contexto que o recémempossado presidente Fernando
Henrique Cardoso sancionou, em
13 de fevereiro de 1995, a Lei no
8.987 que ficaria conhecida como
a Lei de Concessões na área federal. A Ponte Presidente Costa e Silva
(Rio-Niterói), em junho de 1995, a
Rodovia Presidente Dutra (Rio-São
Paulo), em março de 1996, e a Light
Serviços de Eletricidade, em maio do
mesmo ano, estiveram no bloco dos
primeiros serviços concedidos sob
os termos da nova lei. De março de
1996 a julho de 1997 foi concedida
a malha da antiga Rede Ferroviária
Federal S.A. (RFFSA), dividida em
seis malhas regionais.
O seminário “20 Anos da Lei de
Concessões”, realizado nos dias 5 e
6 de outubro pelo Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura
(Ceri) e pela escola de Direito Rio
da Fundação Getulio Vargas (FGV),
mostrou que, passadas duas décadas
da promulgação dessa lei, o Brasil
ostenta avanços inquestionáveis na
sua infraestrutura de serviços públicos, incluindo uma moderna rede
de telecomunicações, quase 10 mil
quilômetros de estradas de rodagem
concedidas e em boas condições e,
mais recentemente, a expansão e
modernização dos principais aeroportos. Mas muito ainda há por
fazer. Muitos gargalos persistem em
quase todas as áreas, especialmente
na de logística. Sem contar com saneamento básico, vital para a saúde
da população.
Com a crise fiscal do país e o consequente esgotamento do modelo de
financiamentos a juros subsidiados
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
surge o impasse de se encontrar no-

Passadas duas décadas
da promulgação da
Lei de Concessões, o
Brasil ostenta avanços
inquestionáveis na sua
infraestrutura de
serviços públicos

vas fontes de recursos para assegurar a continuidade das concessões
em condições que assegurem a realização dos investimentos previstos.
A crise fiscal também vem forçando
o governo federal a recorrer a modelos de concessão que privilegiem
a arrecadação de bônus, o que pode
colocar em segundo plano a exigência de serviços de qualidade a preços
compatíveis com a disponibilidade
dos usuários.
Paralelamente ao enfraquecimento do poder das agências reguladoras, criadas a partir da Lei de Concessões para fiscalizar a atuação dos
concessionários, e ao que a economista Joísa Dutra, diretora do Ceri,
considera um excesso de “ativismo
regulatório”, como no caso da desastrosa reforma do setor elétrico
de 2012 que gerou cerca de 35 medidas legais fora do âmbito regulatório, surgem demandas por maior
transparência, seja nos termos dos
contratos de concessão, seja na governança das concessionárias, de
modo a assegurar à sociedade, cujo

poder de intervenção nos processos
cresceu muito graças aos avanços
trazidos pela Lei de Concessões,
maior controle sobre a qualidade
dos serviços prestados.
Na abertura do evento, Joísa
lembrou que “apesar dos inegáveis
benefícios” gerados a partir da Lei
de Concessões, o Brasil caiu da 57a
para a 75a posição, em 140 países
analisados, na edição deste ano do
Relatório global de competitividade, publicado pelo Fórum Econômico Mundial e que tem a infraestrutura como um dos principais
pilares analisados. O Brasil ocupa
apenas o 121o lugar na qualidade
das rodovias, o 120o lugar nos portos e o 98o nas ferrovias.
A diretora do Ceri destacou ainda que o governo brasileiro tem
programas importantes de investimentos em infraestrutura, sendo que apenas a segunda etapa
do Programa de Investimentos em
Logística (PIL-2) prevê R$ 198,4
bilhões, sendo R$ 86,4 bilhões em
ferrovias, R$ 66,1 bilhões em rodovias, R$ 37,4 bilhões em portos
e R$ 8,5 bilhões em aeroportos.
Como a realização desses investimentos depende fundamentalmente
da participação privada, ela enfatizou a urgência para a realização
das reformas necessárias ao sucesso desses investimentos.
Tanto na abertura como no encerramento, o seminário trouxe demonstrações de que a equipe econômica do governo liderada pelo
ministro da Fazenda Joaquim Levy
está preocupada em buscar alternativas que permitam uma saída para
o problema dos financiamentos e
também para o aperfeiçoamento
institucional de modo a viabilizar a
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A limitação do governo
Investimento em infraestrutura do governo de cada país em relação
ao orçamento federal – em %
Brasil (OGU) - 2014

1,47

Estados Unidos - 2014*

2,64

México - 2013

2,65

Reino Unido - 2014
Malásia - 2014

2,86
3,2

Colômbia - 2014
Portugal - 2014
Índia - 2014/2015

4,44
7,23
8,32

Paraguai - 2013

11,00

Peru - 2014

11,00

Fontes: www.usgovernmentspending.com; www.whitehouse.gov; www.gov.uk; www.treasury.gov.my/; www.dgo.pt/;
www.abc.net.au; http://budget.gov.au; http://india.gov.in; http://www.minhacienda.gov.co; Siafi; Siga Brasil, Secretaria
do Tesouro; BID, Banco Mundial.
*Os investimentos em infraestrutura nos EUA são descentralizados. Todas as instâncias de governo gastaram 7,76% do orçamento agregado ou total. Relativamente ao governo federal, os estados (principalmente), condados e cidades dos EUA gastam
substancialmente mais; em relação ao Orçamento Total de todos os entes da União, por ser um sistema efetivamente federativo. Assim, o governo federal dispende 1,66% do orçamento total ou agregado de todos os entes (2,64% em relação ao
orçamento federal, conforme o quadro acima), e os estados e municípios, 6,1%. Elaboração: Inter.B.

continuidade dos programas de concessões e a melhoria da qualidade da
infraestrutura do país.

Pilar para crescer
O próprio ministro Levy disse na
abertura do seminário que o desenvolvimento da infraestrutura “é
parte central da estratégia de crescimento dos países”, especialmente
do atual governo brasileiro, e que
“no ambiente fiscal que o Brasil e a
maior parte do mundo vivem, a participação do setor privado nos investimentos é fundamental”.
Levy ressaltou que já estão operando com sucesso, apesar dos altos
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e baixos, nos diversos setores da infraestrutura brasileira, concessionários privados de todas as partes do
mundo, e que o objetivo continua
sendo, agora mais do que nunca,
atrair não só operadores internacionais, como também financiadores
para os investimentos desses operadores, especialmente por meio do
mercado de capitais.
“O BNDES teve papel fundamental nos anos 1990 e 2000, e vai
continuar tendo, mas precisamos
atrair financiamentos do setor privado”, disse o ministro, destacando
não ser esse apenas um desafio para
o Brasil, mas algo que está “no coração dos desafios do G-20” (bloco

formado pela União Europeia mais
as 19 maiores economias do mundo). Para atrair esses recursos, Levy
considera fundamental que o Brasil
aperfeiçoe a elaboração de projetos
e dos contratos com o objetivo de
reduzir custos e busque também
reduzir os atrasos nas obras como
forma de diminuir os riscos para o
financiador. “Onde há ambiguidade
nos projetos e nos contratos, menos
empresas entram [nas licitações]”,
afirmou, defendendo uma melhoria
do ambiente institucional para conquistar cada vez mais a confiança
dos investidores.
No final do evento, o advogado
Flávio Amaral Garcia, procurador do estado do Rio de Janeiro,
trouxe detalhes práticos sobre o
que Levy sinalizou no seu discurso. Garcia disse que o Ministério
da Fazenda constituiu um grupo de
trabalho integrado por membros
da equipe do próprio ministério e
por especialistas externos, como
Carlos Ari Sundfeld, professor da
Escola de Direito de São Paulo da
FGV, do qual o próprio procurador
fluminense faz parte, com o objetivo de discutir e propor alternativas
de aperfeiçoamento do marco regulatório em infraestrutura.
Segundo Garcia, o grupo, cujas
reuniões contam às vezes com a
participação do próprio ministro
Levy, tem quatro preocupações
centrais: governança, planejamento, segurança jurídica e eficiência.
Entre os pontos em discussão está
a alteração da Lei de Licitações (no
8.666), algo que, segundo Garcia,
não dá para ser feito no contexto
atual do país, marcado pela Operação Lava Jato. O que não impede
de serem feitas regulações setoriais,
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como a Lei de Concessões, que na
prática significa uma fragmentação
da 8.666.
Outro aspecto importante em
discussão seria uma alteração no
Código Civil, já proposta no Senado pelo senador Antonio Anastasia (PSDB-MG) de modo a dar
aos funcionários públicos segurança para a tomada de decisões sem
medo de errar e vir a sofrer sanções
por parte dos órgãos de controle.
Segundo o procurador, o temor de
punição hoje é tanto que fez surgir a máxima: “No setor público,
dorme tranquilo quem indefere”,
uma forma bem-humorada de definir uma das causas da paralisia em
setores do Estado.
Também na prancheta do grupo
de trabalho do Ministério da Fazenda, de acordo com Garcia, está um
projeto de Sundfeld denominado
“PPP Mais” que tem pontos de coincidência com a chamada “Agenda
Brasil” do Senado Federal. A ideia
é criar um modelo de contratos
públicos-privados avançados para
determinados projetos estratégicos
de infraestrutura. Entre outros aspectos, a proposta cria a figura do
estruturador-chefe, escolhido entre
“agentes públicos de elevada qualificação”, e um Conselho Nacional da
PPP Mais com o objetivo de examinar as propostas.
Ficou claro, tanto na fala de
Levy como na de Garcia, que pelo
menos a área econômica do governo está tentando aproveitar a
conjuntura de crise para construir
as bases de uma retomada que venha assentada sobre um arcabouço
institucional mais sólido. Embora não se tenha clareza sobre até
quando esse esforço irá prosperar,

Com a crise fiscal e o
esgotamento do modelo
de financiamentos a juros
subsidiados do BNDES,
devem ser encontradas
novas fontes para
assegurar a continuidade
das concessões
foi, coincidentemente, nessa mesma linha que se expressou na sua
apresentação um dos economistas
internacionais que mais apostaram
no Brasil nas últimas décadas.
O secretário do Tesouro do Reino Unido, lorde O’Neill of Getley,
que é o mesmo economista Jim
O’Neill que em 2001 cunhou a
expressão Bric, definindo a sigla
formada por Brasil, Rússia, Índia
e China (depois acrescida do “s”
de África do Sul) como os emergentes fadados a liderar o crescimento mundial logo à frente, disse
que uma das “poucas coisas” que
aprendeu nos seus 30 anos de mercado financeiro anteriores ao cargo de ministro assumido em maio
deste ano foi “não deixar que uma
crise seja um desperdício”.
Após, diplomaticamente, ressalvar não estar certo se a máxima se
aplica ao Brasil, afirmou que uma
situação de crise “pode ser uma
grande oportunidade” e que os debates que acontecem durante a conjuntura adversa podem resultar na

construção de bases para atrair investimentos em infraestrutura, por
exemplo. E destacou a importância,
para a atração de investimentos, de
se criar as condições corretas, e que
entre essas condições é “muito importante ter um plano nacional de
longo prazo”.
Segundo O’Neill, uma das razões para o grande sucesso obtido
pelo Reino Unido na implantação
de PPPs “talvez seja ter um sistema
legal e regime fiscal relativamente
estáveis”. O secretário do Tesouro
britânico disse que nos últimos anos
seu país atraiu mais de 730 projetos
de PPPs, representando investimentos de 54 bilhões de libras esterlinas
(mais de R$ 320 bilhões ao câmbio
de 20/10/15)”. Ainda de acordo com
O’Neill, 40% dos recursos para investimentos na economia britânica
têm origem externa.

Muito aquém do necessário
Os dois primeiros painéis do evento
comemorativo dos 20 anos da Lei de
Concessões mostraram que há muito a ser aperfeiçoado no arcabouço
regulatório geral brasileiro, paralelamente ao restabelecimento do equilíbrio macroeconômico, para que o
país consiga atrair e fazer os investimentos necessários à construção de
uma infraestrutura competitiva, capaz de contribuir positivamente para
a elevação da produtividade geral de
sua economia.
O diretor executivo do Harvard
Electricity Policy Group (HEPG),
Ashley Brown, um dos maiores especialistas internacionais em regulação de infraestrutura, concentrou
sua fala em dois temas bem atuais no
Brasil de hoje: o incentivo, ou falta
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dele, às concessões e o conflito de
interesse do Estado entre aprimorar
o serviço e obter uma compensação
financeira do concessionário.
Brown aproveitou a temática
para bater na tecla do que considera um dos grandes obstáculos ao
desenvolvimento da infraestrutura
de distribuição de gás natural no
Brasil, a ausência de acesso livre à
rede de dutos. Sem citar diretamente
a Petrobras, virtual monopolista da
rede de dutos do país, o advogado e
especialista perguntou a respeito das
tubulações de gás: “O que a concessão vai fazer? Aumentar a possibilidade de oferta de infraestrutura ou

criar dificuldades burocráticas [para
o acesso livre]”?
O consultor português Jorge
Vasconcelos, fundador da Florence
School of Regulation, rememorou
o contexto liberalizante do final
dos anos 1980 e início dos 1990 no
qual se solidificaram os conceitos de
concessão de infraestrutura tanto na
Europa como no restante do mundo ocidental, inclusive no Brasil, e
disse que, apesar dos avanços, não
foi possível acompanhar a “brutal
evolução tecnológica” ocorrida nos
últimos 20 anos e cujas repercussões
ainda escapam em grande parte à
compreensão dos estudiosos.

Um pico de 2,37% e o colapso de 2015
Investimento em infraestrutura – em bilhões de reais do PIB
2014

% do PIB

2015p

% do PIB

∆15/14 (%)

37,5

0,68

32,6

0,58

-13

Telecomunicações

29,3

0,53

19,8

0,34

-32

Transportes

53,1

0,96

44,0

0,71

-17

Transporte rodoviário

26,0

0,47

23,8

0,32

-9

Transporte ferroviário

9,0

0,16

6,5

0,14

-27

Mobilidade urbana

8,9

0,16

6,5

0,12

-27

Aeroportuário

4,7

0,09

3,9

0,06

-18

Portos

3,8

0,07

2,3

0,06

-40

Hidrovias

0,7

0,01

1,1

0,02

58

11,0

0,20

10,0

0,17

-9

130,9

2,37

106,4

1,80

-19

Saneamento
Investimentos totais

Fontes: Empresas abertas (públicas e privadas); Siafi, CNI; Ipeadata; Portal Transparência; Banco Central e cálculos e
estimativas Inter.B.
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“Os direitos e formas de participação dos usuários hoje, com
os recursos da internet, não têm
nada a ver com o que existia nos
anos 1990”, exemplificou. Em
um mundo no qual as pessoas vão
descobrindo novas oportunidades
que atropelam o mercado regular,
como a recente realidade da cadeia
informal de transporte individual
Uber ante os táxis convencionais,
Vasconcelos afirma que a hora é
de enfrentar os desafios de adaptar
os mecanismos de regulação a este
novo mundo, embora muita coisa
ainda não se saiba por qual caminho enfrentar.
O advogado Marçal Justen Filho, do escritório Justen, Pereira,
Oliveira & Talamini Advogados,
disse que, na velocidade com que a
realidade vem se modificando, a palavra de ordem para manter a atualidade do arcabouço regulatório é
“flexibilidade”, evitando manter a
Lei de Concessões em uma camisa
de força. “O que fazer se a realidade vai mudar?”, pergunta. “Ter flexibilidade”, responde.
Justen Filho destacou virtudes e
defeitos da Lei no 8.987, incluindo
entre as primeiras a eliminação da insegurança jurídica, o afastamento das
normas da Lei no 8.666, a disciplina
adequada dos processos licitatórios e
a consagração de “princípios fundamentais” nas relações entre Estado,
concessionários e a população.
Entre os defeitos, incluiu a já citada falta de flexibilidade para se
adaptar a situações novas, a concepção estática do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o problema do prazo de outorga em uma
realidade mutante e a multiplicação
de agências reguladoras (nascidas
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a partir da Lei de Concessões) que
acabou gerando superposição de
competências, entre outros.
O advogado, inclusive, lembrou
que a realidade já vem forçando mudanças desde os primeiros anos da
lei, como o surgimento de regulações
setoriais, como a Lei Geral de Telecomunicações (9.472/1997) e a Lei
das PPPs (11.079/2004). “Impossível encaixar todas as concessões de
serviços públicos no modelo da Lei
Geral de Concessões”, resumiu.
Se o aparato regulatório evoluiu,
mas precisa ser aperfeiçoado para
atrair mais investimentos, não poderia ser diferente com os ganhos
de infraestrutura resultantes desse
aparato. Houve avanços, mas insuficientes, e há necessidade urgente
de redobrar os esforços em todos
os setores. O economista Regis Bonelli, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (FGV/
IBRE), moderador do painel que

Após mostrar gráficos que associam a curva de crescimento do
PIB à do aumento da produtividade, Bonelli ressaltou que o aumento da produtividade total dos fatores (PTF) no Brasil caiu de 2,3%
ao ano no segundo governo Luiz
Inácio Lula da Silva (2007-2010)
para -0,2% no primeiro governo Dilma Rousseff (2011-2014).
O economista suspeita que, entre
outros aspectos, como o aumento
da fatia dos serviços, que têm produtividade mais baixa, no Produto
Interno Bruto (PIB) essa queda está
associada a “escolhas de política
econômica erradas”. Aqui estão
incluídos projetos de infraestrutura malfeitos, gerando perda de
produtividade. São casos como a
instalação de um parque eólico na
Bahia sem a correspondente linha
de transmissão, ou as refinarias da
Petrobras cujas obras se arrastam
ou foram interrompidas.

O objetivo continua sendo
atrair não só operadores
internacionais, como
também financiadores
para os investimentos
desses operadores
Joaquim Levy

discutiu a atual infraestrutura brasileira, disse que a infraestrutura
eficiente aumenta a produtividade
geral da economia e que os investimentos em infraestrutura no Brasil
têm sido insuficientes para alavancar a produtividade.

A produtividade como chave
Produtividade do trabalho (em % do PIB – em Dólar) por pessoa empregada – variação média anual (% a.a.)
1996-2015
7,99

4,56
3,44

3,42

3,01
2,31
1,59
0,67

0,69

Alemanha

Brasil

2,07

1,98
1,47

1,15

0,86

China

Coreia do Eslováquia
Sul

EUA

Holanda

Índia

Indonésia

Irlanda

Malásia

Polônia

Reino
Unido

Tailândia

Fonte: Conference Board Total Economy Database, 2015.
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O economista Claudio Frischtak,
presidente da consultoria Inter.B,
apresentou um quadro completo da
difícil relação entre o crescimento do
PIB, a produtividade e a situação da
infraestrutura no Brasil, reforçando
o papel importante que as deficiências da última têm no crescimento
dos dois primeiros. Os problemas
da economia brasileira são tão complexos que Frischtak não descarta a
possibilidade de a década de 2010
entrar para a história como a segunda “década perdida”, rivalizando
com a de 1980.
Ele mostrou, por exemplo, que a
produtividade do trabalho no Brasil de 1996 a 2015 cresceu apenas a
uma média de 0,69% ao ano, contra
7,99% na China e 4,56% na Índia,
para ficar em dois parceiros dos Brics
que precisam crescer, tanto quanto o
Brasil, em velocidade maior do que
as chamadas economias maduras.
Frischtak atribui esse baixo aumento da produtividade a vários fatores,
incluindo educação deficiente, má
qualidade de gestão, incertezas nas
regras, estrutura tributária complexa
e carga elevada, ambiente de negócios
adverso e investimentos limitados.
No capítulo dos investimentos em
infraestrutura, o consultor apresentou dados segundo os quais o Brasil investiu 2,12% do PIB de 2001
a 2010 e 2,29% de 2011 a 2014,
quando precisa aplicar no setor entre 5% e 6% do PIB ao ano por pelo
menos duas décadas consecutivas
para superar seu déficit infraestrutural. De acordo com Frischtak, as
taxas brasileiras estão abaixo mesmo dos 3% ao ano que o Banco
Mundial (BIRD) considera como o
mínimo necessário para compensar
a depreciação do capital.
5 8 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | N o v e m b r o 2 015

Há muito a ser
aperfeiçoado no arcabouço
regulatório geral
brasileiro, paralelamente
ao restabelecimento
do equilíbrio
macroeconômico

O Brasil investe pouco e mal em
infraestrutura, indica o economista.
E quais as razões? Entre as muitas,
Frischtak relaciona falhas no planejamento e nos modelos setoriais, baixa qualidade dos projetos públicos
– pela ausência de filtros – e baixa
capacidade de execução pelos governos, além de limitados espaço fiscal
e disponibilidade de financiamento
de longo prazo.
No terreno regulatório, ele vê
falta de previsibilidade, de estabilidade e de transparência para atrair
o setor privado. Também reclama
por agências reguladoras e entidades
efetivamente despolitizadas, com
autonomia decisória e financeira. E
clama por uma agenda de reformas
que permita o aumento dos investimentos públicos e atraia mais investimentos privados.
Para o ministro Bruno Dantas,
do Tribunal de Contas da União
(TCU), “o Brasil não sabe fazer
planejamento” e essa falta de planejamento acarreta a falta de dinheiro para execução adequada

dos projetos. Ele disse ainda que a
desorganização que reina no país
“atormenta os empresários e não
permite a realização dos investimentos necessários”.
Entre os exemplos dessa condução confusa dos projetos na área de
infraestrutura Dantas citou recente
acórdão do TCU (no 2.413/2015)
no qual o plenário do órgão examinou e criticou a decisão do governo
de modificar o critério de julgamento para a concessão de oito portos,
no âmbito do Programa de Investimentos em Logística (PIL). O critério passou de “maior capacidade
de movimentação de cargas” para
“maior valor de outorga”. Para
o TCU, o governo está perdendo,
com a mudança, uma oportunidade de buscar maior eficiência nas
operações portuárias.
Para o engenheiro e consultor
português Rui Marques, professor
da Universidade de Lisboa, a solução do gap brasileiro em infraestrutura passa pelo maior desenvolvimento das PPPs, uma modalidade
de concessão de serviços públicos
que ainda está pouco desenvolvida
no país, atingindo basicamente as
áreas de saneamento e de transportes, com investimentos médios de
R$ 1 bilhão por ano, quando o país
precisa investir R$ 240 bilhões por
ano em infraestrutura (englobando
todas as modalidades).
Segundo Marques, um dos desafios para o desenvolvimento das
PPPs no Brasil é que o setor público,
de um modo geral, não está capacitado para lidar com esses projetos,
sendo indispensável, para a expansão da modalidade de contratação
investir no aperfeiçoamento do corpo técnico do setor público.
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Nem CNI, nem CNA
nem Greenpeace
“O Brasil precisa de um desenvolvimento que não é o da CNI [Confederação Nacional da Indústria], nem
o da CNA [Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil] e nem o do
Greenpeace”, resumiu a presidente
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Marilene Ramos,
a propósito do eterno conflito entre
as obras de geração e transmissão do
setor elétrico e os órgãos ambientais,
durante o painel que tratou do tema
“Energia e Meio Ambiente”.
Segundo Marilene, que assumiu o
cargo em maio deste ano, três grupos de trabalho estão discutindo no
âmbito do governo federal com o
objetivo de “desatar o nó”, encontrando uma solução intermediária
que satisfaça as correntes em conflito. Ela disse que às vezes o setor
elétrico pede uma determinada coisa
e o Ibama parece que vai dizer sim,
mas exige tanta coisa que parece, na
realidade, querer negar.
Uma das sugestões feitas pela presidente do Ibama para agilizar os
processos de concessão dos licenciamentos ambientais é que cada projeto prioritário chegue para exame
no órgão com um carimbo de “estratégico” colocado por um organismo multissetorial que, no caso,
ela sugere ser o Conselho Nacional
de Política Energética (CNPE). Ma-

rilene disse também
que não são apenas as
três licenças ambientais
(prévia, de instalação e de
operação) que travam as obras.
Muitas vezes há sublicenças específicas, como a de supressão vegetal,
que travam os efeitos das próprias
licenças maiores.
O presidente do Fórum das Associações do Setor Elétrico, Mário Menel, mostrou outro aspecto pouco
conhecido dessa disputa entre o setor
elétrico e o meio ambiente que extrapola as questões técnicas. Segundo
ele, como a concessão de licença prévia é condicionante para a realização
dos leilões de linhas de transmissão,
acontece de os prefeitos da área criarem reservas ambientais nos trechos
por onde irá passar a linha para ganhar poder de barganha nas etapas
posteriores do licenciamento.
Especificamente sobre a Lei das
Concessões, Menel disse que seu
efeito inicial “foi espetacular”, destravando 22 obras do setor elétrico,
mas que ao longo do tempo ela se
desgastou com modificações ocorridas, sendo a mais emblemática a que
foi realizada pela Medida Provisória
no 579 (Lei no 12.783), estabelecendo condições para a renovação de
contratos das geradoras de energia
e que, segundo as palavras do executivo, “quebrou o setor”.

Para a economista e advogada
Elena Landau, ex-diretora de Desestatização do BNDES (1994 a
1996), as coisas também começaram bem com a lei de 1995, mas
a característica historicamente intervencionista do Estado brasileiro
sempre acabou atrapalhando de algum modo. Segundo ela, na desvalorização cambial de 1999 era um
caso claro para as concessionárias
requisitarem revisão econômicofinanceira dos contratos, conforme
previsto na regra. “Mas o Banco
Central não gostou”, disse.
Hoje no setor elétrico, segundo
Elena, sem contar os efeitos nefastos
da lei no 12.783, a Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel) se hipertrofiou e está fazendo a política setorial. “O contrato não é nada perante
ela”, disse. (C.S.)
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A busca de uma
nova agenda
Os participantes do seminário sobre
os 20 anos da Lei de Concessões foram surpreendidos quando a secretária executiva do Ministério dos
Transportes, Natália Marcassa, disse
que os sete mil quilômetros de novas
ferrovias previstos na segunda fase do
Programa de Investimentos em Logística (PIL 2), totalizando R$ 86,4
bilhões em investimentos, substituem
integralmente a perna ferroviária do
primeiro programa (PIL 1), lançado
em 2012 com novos 10 mil quilômetros de trilhos e que três anos depois
permanecia na estaca zero.
Foi a oficialização do que já se suspeitava. O modelo do PIL 1 colocava
a estatal Valec na condição de garantidora de demanda para as ferrovias a
serem construídas pelo setor privado,
cabendo à empresa do governo comercializar entre os usuários a capacidade de carga adquirida. Essa desverticalização parecia a solução ideal
para o risco de ociosidade e prejuízos,
mas, na prática, afugentou os investidores temerosos de que o Estado
brasileiro, inadimplente contumaz em
vários momentos históricos, deixasse
de cumprir sua parte nos contratos
quando o caixa apertasse.
O modelo ferroviário do PIL 2
sepulta essa desverticalização tendo
como justificati-
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va exatamente o temor pelo próprio
governo de não ser capaz de cumprir
seu compromisso de assegurar a demanda. “O PIL 1 trazia um custo para
o Estado, com a garantia de demanda
pela Valec e já não há mais condição
para o Tesouro Nacional (de cobrir
essa garantia]”, disse a secretária.
Natalia informou que a comemoração dos 20 anos da Lei de Concessões para o governo foi ter relicitado
a ponte Rio-Niterói este ano, após o
cumprimento integral do primeiro
contrato de concessão. A ponte foi
relicitada por 30 anos com uma redução no valor do pedágio, aspecto
muito criticado, inclusive durante
o seminário da FGV, por se tratar
de um equipamento com excesso de
demanda e que corre o risco de saturação com a tarifa mais barata.
O governo ainda não tem uma
modelagem definida para a nova
fase do PIL ferroviário, estando em
análise alternativas para a eliminação de riscos que substituam garantias do Tesouro ou financiamentos
baratos e ilimitados do BNDES. Na
verdade, essa necessidade é extensiva a todos os projetos do PIL 2,
orçados em R$ 198,4 bilhões.
“Precisamos de financiamento privado de qualquer origem. Na Europa há uma liquidez enorme em busca
de retornos mais atraentes

do que consegue na região”, disse o
secretário de Política Econômica do
Ministério da Fazenda, Paulo Correa,
defendendo aperfeiçoamentos legais
que tragam maior segurança jurídica
para esses recursos virem sem medo.
O painel das experiências internacionais mostrou aos participantes
do encontro que não há vida fácil em
logística, mesmo onde essa infraestrutura já está basicamente construí
da, como na Europa. O consultor
Mathias Finger, da Florence School
of Regulation, foi claro ao dizer que
as ferrovias nunca são autofinanciadas. “Nos sistemas mais eficientes,
talvez a recuperação de custos seja
de, no máximo, 50%. O resto é dinheiro público colocado em algum
lugar”, afirmou, ressalvando que no
segmento de cargas, que é a opção
brasileira, há rentabilidade, o que
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já não ocorre no de passageiros, a
maior vocação europeia. Quanto ao
modelo de gestão, Finger disse não
estar convencido da eficiência da segregação entre a infraestrutura e a
operação, dado que a interação forte
entre as duas partes acaba gerando
elevados custos para a separação.
Outro especialista europeu, Duarte
Silva, diretor da estatal Infraestruturas
de Portugal, informou que no seu país
a opção, na área de cargas, é pela separação total entre a infraestrutura e
a operação (100% privada a partir de
janeiro de 2016), mas com integração
entre ferrovias e rodovias, com o objetivo de se definir um modelo ótimo,
aproveitando as sinergias para aumentar a escala e reduzir os custos. Em
Portugal se usa o excesso de arrecadação na operação das rodovias para
financiar o déficit das rodovias.
No Brasil, Armando Castelar, coordenador da Economia Aplicada da
FGV/IBRE, mostrou dois aspectos: o
acerto da privatização das ferrovias na
década de 1990, que pode ser medido
pelo aumento dos investimentos –
R$ 574 milhões no período 1996/1997
e R$ 5,94 bilhões em 2014 – e pela
redução do índice de acidentes, que
caiu de 75,5 por milhão de quilômetros rodados em 1997 para 11,55 em
2014 – uma melhoria de 85%.
De outro lado, persistia a insatisfação do governo com alguns aspectos dos resultados, especialmente a
inibição ao acesso de novos usuários
e a falta de incentivos à construção de
novas linhas. Daí nasceu o já sepulto,
com zero de realização, modelo desverticalizado de livre acesso, tendo a
Valec como comercializadora.
Castelar segue enxergando problemas graves a resolver que vão
desde a baixa velocidade dos trens

Investimentos à iniciativa privada
(R$ milhões)
55,5
87,5
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140
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2002
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5.882

Investimento concessionárias

Investimento da União

2015E

Total dos investimentos

Notas: 1. Valores estimados de investimentos para 2015. 2. O ano de 1997 contém os investimentos de 1996. 3. Outros
valores são correntes. Fontes: Ministério dos Transportes, DNIT e ANTF.

Prestação do serviço de transporte ferroviário
(bilhões de TKU)
57,6
42,5

199,9

65,2

67,5

70

72

73

213,3

223

227,8

229,1

234,2

26,4
110,8

125,3

137,2

167,7

257,5

278,5

290,5

297,8

301,1

234,2

1997

2002

2007

2010

2011

2012

2013

2014

Minérios de ferro e carvão
crescimento de 111,3%

Carga geral
crescimento de 178,2%

315

2015E

Total taxa anual composta de
crescimento 1997-2014 – 4,86% a.a.

Nota: TKU = Tonleada Quilômetro Útil Transportada. CAGR: Compound Annual Growth Rate. Fonte: ANTF.

Ladeira abaixo
(índice de acidentes por milhão Km rodados – trens)
75,5

-8,5%
35,5

1997

2002

14,4

16,07

14,22

12,96

12,05

11,55

2007

2010

2011

2012

2013

2014

Fonte: ANTF.
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em operação, muitas vezes por atravessarem comunidades surgidas ao
longo das vias, até a baixa viabilidade de projetos novos, sejam públicos,
caso da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), ou privados (ferrovia
Transnordestina é um exemplo).
O advogado Mauricio Portugal,
do escritório Portugal Ribeiro Advogados, disse que o modelo abandonado, com seus custos fiscais inevitáveis, era talhado para um país bem
mais rico do que o Brasil e que, por
isso, não prosperou. Portugal avaliou que o Brasil enfrenta sérios riscos para levar adiante seus objetivos
de investimentos em infraestrutura e
afirmou não ser verdade que as concessões mais recentes, como as dos
aeroportos, foram bem-sucedidas.
Ele entende que a participação da
estatal Infraero no capital da concessionária é perniciosa por gerar incentivos à drenagem de recursos públicos na obra, porque para os demais
concessionários o retorno das obras,
das quais eles participam com suas
construtoras, é parte importante do
cálculo do retorno da concessão. Sem
recursos fiscais para pagar subsídios
e sem histórico de bom pagador, a
não ser na dívida pública mobiliária,
o Estado brasileiro enfrenta, na visão de Portugal, um dilema para investir em infraestrutura. E mesmo a
ideia de contratar garantias com organismos multilaterais, como o BID
e o BIRD, boa em tese, padeceria do
defeito da lentidão desses órgãos.

Números comprovam acerto
Apesar dos percalços, dúvidas, equívocos recentes e necessidades de correção de rumos, números como os
apresentados por Luiz Ugeda, dire6 2 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | N o v e m b r o 2 015

A participação da estatal
Infraero no capital
de concessionárias é
perniciosa por gerar
incentivos à drenagem de
recursos públicos na obra
em execução

tor de Regulação e de Relações Institucionais da Associação Brasileira
das Concessionárias de Rodovias
(ABCR) comprovam o acerto da decisão de conceder serviços públicos
de infraestrutura.
Segundo o executivo, as concessionárias do setor de rodovias investiram R$ 44 bilhões desde 1995
e têm programados investimentos de
R$ 55 bilhões para os próximos cinco anos, apesar de apenas 30% dos
usuários das rodovias concedidas
pagarem tarifa de pedágio. Ugeda
propôs a criação de um centro de referência em logística, nos moldes do
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel), da Eletrobras.
O presidente da concessionária
Concer (Rio-Juiz de Fora, trecho da
BR-040), Pedro Antonio Jonsson,
também considera que o programa de
concessões de rodovias no Brasil tem
sido “um sucesso”, mas reclamou da
transferência de tarefas típicas do poder público, como atendimentos médicos, para as concessionárias, fatos
que acabariam onerando as tarifas.

Segundo Jonsson, nos seus quase
20 anos como concessionária (o contrato é de janeiro de 1996), a Concer
já atendeu a 67.937 ocorrências médicas (até setembro deste ano), incluindo 700 partos, e afirmou que se esses
atendimentos fossem do Estado a tarifa de pedágio poderia ser de R$ 4,90,
em vez dos R$ 11,20 atuais.
Marcelo Bruto, diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), ressaltou que, apesar
dos avanços registrados até agora,
o momento é de reflexão, em busca
de novos modelos de concessão que
possam viabilizar a passagem ao setor privado de rodovias que talvez
não tenham tráfego suficiente que
justifique o nível de investimentos
exigido até agora. “Será que precisamos de 100% de duplicação (sempre)?”, pergunta.
Também no ramo aeroportuário,
segundo Tomas Serebrisky, do Banco
Interamericano de Desenvolvimento
(BID), “a avaliação internacional é
de que o programa do Brasil [de concessões] é exitoso”, tanto que interessou aos operadores dos melhores
aeroportos do mundo, embora haja
desafios, um deles imediato: como
administrar o momento e a crise econômica, uma vez que a elasticidaderenda no setor aéreo é muito alta?
Serebrisky mostrou-se também
preocupado com o fato de só terem
sido repassados ao setor privado os
aeroportos que dão bom retorno, o
que elimina os subsídios cruzados que
sustentavam a Infraero para a manutenção dos terminais deficitários. O
Brasil tem mais de 120 terminais aéreos em operação. Para o técnico do
BID, para os aeroportos deficitários,
as PPPs podem funcionar. “O Peru
fez com êxito”, disse. (C.S.)
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Telecom: a
nova fronteira
O painel dedicado às telecomunicações mostrou que o setor “se
encontra em uma encruzilhada”,
como disse o professor da Escola
de Direito São Paulo da FGV Caio
Mario Pereira Neto. Dada a evolução tecnológica, já não faz sentido
insistir na universalização da telefonia fixa, principal pilar em 1998,
época da privatização da Telebras.
“Hoje, precisamos ter clareza que
a banda larga é o nosso eixo de expansão do setor”, afirmou Pereira
Neto, após destacar que existem
atualmente no Brasil 70 milhões de
linhas fixas instaladas e apenas 40
milhões em serviço.
Entre as sugestões apresentadas
pelo professor da FGV para que
se inicie uma nova etapa nas telecomunicações brasileiras, focada
na banda larga, está a criação de
uma nova política de massificação
com múltiplos instrumentos. “Não
é mais como em 1998, quando havia uma demanda reprimida muito
grande”, argumentou.
No caso da universalização da
banda larga, por exemplo, ele entende que é preciso encontrar mecanismos para se atingir os bolsões mais
carentes do território brasileiro. A
alternativa normal, de acordo com
Pereira Neto, seria o uso do Fundo de
Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) para comple-

mentar os custos das empresas
nesses bolsões, o que
praticamente não ocorreu na fase de universalização da telefonia fixa.
Segundo o advogado, de 2000 a 2013
o Fust arrecadou
aproximadamente R$ 16
bilhões, recursos utilizados quase integralmente para assegurar o superávit primário das contas da União.
O conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) Igor Villas Boas de Freitas disse
que dos R$ 16 bilhões foram usados apenas R$ 200 mil no período.
Freitas concorda que o momento do
setor é de uma virada e disse que a
Anatel está se preparando para essa
nova fase. “Até 2013 a Anatel era
várias ‘minianateis’ separadas por
áreas. Hoje ela está organizada de
forma macro”, explicou.
Segundo ele, os novos desafios
exigem também mudanças na contabilidade das empresas do setor,
hoje separada por áreas e serviços
independentes. “Tentar resolver o
problema da banda larga com essa
separação contábil não é possível”,
disse. Para Freitas, o momento das
telecomunicações brasileiras já permite que a tutela do Estado sobre o

mercado seja menor. O atendimento
aos bolsões de carência com banda
larga, por exemplo, já estaria sendo
feito em parte por pequenos operadores. “Com um pouco de incentivo, essas pequenas operações podem
resolver o problema nos pequenos
mercados”, disse.
Mas ficaram também alertas do
evento em relação ao setor de telecomunicações. A diretora do Ceri, Joísa Dutra, lembrou que ele é “campeão de reclamações” dos usuários
nos órgãos de defesa do consumidor
e que essa situação é incompatível
com os avanços alcançados até agora. Outro desafio que ela entende
também como prioritário é o dos
preços dos serviços.
“Eu não posso conceber a universalização de um serviço público com
40% de tributação”, arrematou Patrícia Sampaio, pesquisadora da faculdade de Direito Rio da FGV. (C.S.)
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Revisão da Taxa Interna de Retorno
nas concessões
Sérgio Guerra
Professor titular de direito administrativo – FGV Direito Rio

Concessão de serviço público corresponde a uma forma descentralizada
de sua prestação, que se cristaliza através de um contrato administrativo por
meio do qual o poder público competente (poder concedente) transfere ao
particular (concessionário) a execução
de determinado serviço público, sob
sua regulação, mediante o pagamento
de tarifas pagas pelos usuários.
Considerando toda a complexidade de uma concessão de serviço público, o constituinte definiu alguns standards indispensáveis à normatização
legal da matéria, a saber: o regime
das empresas concessionárias de serviços públicos; o caráter especial de
seu contrato e de sua prorrogação; as
condições de caducidade, fiscalização
e rescisão da concessão ou permissão;
os direitos dos usuários; a política
tarifária e, por fim, a obrigação de
manter o serviço adequado.
Todos esses aspectos foram disciplinados, em sede federal, pela Lei
no 8.987/95 que completa 20 anos.
Essa normativa continua apresentando-se, portanto, como sendo a
principal base legal a dar suporte ao
reequilíbrio econômico e financeiro
de qualquer concessão.
Passado todo esse tempo desde a
edição da lei de concessão, surgem
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dúvidas sobre a legalidade de ser
alterada a Taxa Interna de Retorno
(TIR), sendo ela elemento central
para manter o equilíbrio econômico
e financeiro do negócio.
A expressão equação econômicofinanceira designa o termo de equilíbrio que se definiu quando da contratação de uma concessão, o qual reflete
o acolhimento de uma proposta feita
de acordo com as condições estabelecidas no certame licitatório que o
tenha precedido. O equilíbrio espelha
a relação de igualdade traduzida por
uma balança erguida para sustento do
que foi inicialmente pactuado, onde
qualquer eventual alteração na conta
de despesa deve ser compensada proporcionalmente na conta de receita,
independente do valor envolvido.
Portanto, o conceito de equilíbrio
econômico–financeiro se dá quando
o capital destinado a um empreendimento é remunerado a uma taxa que
compense não somente o custo normal de oportunidade do capital, mas
também o risco associado ao empreendimento. Essa taxa (Taxa Interna
de Retorno – TIR) é a expectativa de
lucro que o empresário terá na concessão caso todas as premissas apresentadas no estudo/modelagem sejam
cumpridas, ou seja, se os custos e o

faturamento decorrentes da concessão forem os previstos. A definição
e a manutenção da TIR referem-se,
portanto, à própria correlação entre
as “condições do contrato” e o seu
“equilíbrio econômico-financeiro”. O
reequilíbrio de uma concessão de serviço público pode ser feito por meio
de revisão ordinária e extraordinária.
A lei de concessões confere ao concessionário o direito à revisão da tarifa quando houver alterações nos tributos incidentes sobre a atividade (à
exceção daqueles relativos à renda).
Em alguns casos, também legislações
setoriais, editais e contratos de concessão preveem o direito à revisão na
hipótese de determinados eventos que
não são passíveis de ingerência pela
concessionária, como a majoração do
custo de insumos essenciais à execução da atividade concedida. Adicionalmente, os editais e os contratos de
concessão aludem à revisão periódica
da tarifa, relativamente a fatores que
tenham ocasionado perdas ou ganhos
imprevisíveis para qualquer das partes
e que tenham, nesse sentido, alterado
o equilíbrio econômico-financeiro. E
a revisão periódica se destina a estabelecer novos níveis tarifários para a
concessionária, de acordo com as alterações nos custos de serviço.
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As revisões tarifárias não raro ensejam profundas discussões judiciais,
em razão da elevação das tarifas e
consequente alegação de ofensa ao
direito do usuário a tarifas módicas
e demais princípios de proteção e defesa do consumidor, envolvendo, indisputavelmente, o reequilíbrio econômico e financeiro da concessão.
A partir dessas premissas, a TIR
deve prevalecer por todo o período
contratual? Ela pode, juridicamente,
sofrer modificação, para maior ou
para menor?
Do ponto de vista jurídico-doutrinário, e especificamente quanto
aos contratos de concessão de serviços públicos, há quase unanimidade em se afirmar tratar-se de um
pacto incompleto e sujeito a muitas
alterações ao longo de sua extensa

execução; contudo, muito pouco foi
teorizado acerca dos parâmetros da
TIR e sua possível alteração unilateral pelo poder concedente quando
das revisões contratuais.
De forma geral, os tribunais garantem a manutenção das regras
previstas tanto no edital de licitação
quanto no contrato de concessão,
podendo-se concluir, inicialmente,
que estaria aí incluída a garantia de
manutenção da TIR prevista na modelagem/edital ou no contrato.
Se, de um lado, seria possível afirmar, num primeiro momento, que a
TIR contratual deve ser utilizada em
revisões tarifárias ordinárias dos contratos de concessão, de outro lado, essa
afirmação pode não sobreviver futuramente em vista das decisões identificadas em casos de concessões comuns,

levados tanto ao Tribunal de Contas
da União quanto ao Poder Judiciário.
Com efeito, a jurisprudência, em
alguns poucos julgados, abre a possibilidade de o poder concedente revisar
os estudos econômicos e financeiros
vis-à-vis o lucro a ser auferido pelo
concessionário; isto é, concretamente,
o poder concedente poderia rever o
contrato se a TIR passasse a ser, numa
determinada fase contratual, desproporcional àquela praticada pelo mercado para operações similares.
Conclusivamente, a possibilidade
de adoção de uma nova TIR não deve
ser descartada pelas concessionárias
quando da elaboração das análises
jurídica e econômico-financeira visando à revisão ordinária, caso a concessão apresente lucro exorbitante a
favor do parceiro privado.
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