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Setor público pode cortar gasto de
pessoal sem alterar leis, diz estudo

Por Marta Watanabe | De São
Paulo

A redução de despesa de pessoal
nos governos regionais demanda em
grande parte revisão de leis ou
estatutos dos servidores públicos.
Uma parcela, porém, pode ser feita
com mudanças administrativas pelo
Poder Executivo.

Levantamento da consultoria
Oliver Wyman com base em dados
de seis entes subnacionais mostra
que mudanças em leis e normas
gerais relacionados à despesa de
pessoal podem reduzir em até um
terço o gasto com folha num período
de quatro anos. Dessa redução,
cerca de 30% pode ser conseguida
sem revisão de leis ou estatutos que
necessitam de aprovação na

Assembleia Legislativa ou na Câmara
de Vereadores.

O trabalho buscou identificar
alterações tanto para reduzir
despesas quanto para aumentar
eficiência no serviço público. Pela
proposta, a discussão do fim da
estabilidade do servidor público é
apenas uma das alterações
necessárias para uma redução
sustentada do gasto, que inclui não
somente a folha dos funcionários
ativos quanto dos inativos.

O levantamento baseou-se num
pente fino em leis, regulamentos e
procedimentos relacionados às
despesas com pessoal. Num dos
entes analisados, foram encontradas
24 medidas para reduzir gastos e
elevar eficiência da máquina pública.
Dentre as alterações detectadas, 17
demandam mudança de leis como
estatutos do servidor ou de carreiras
públicas, o que torna mais complexa
e demorada a alteração, já que deve
ser submetida à eventual resistência
política e à aprovação do Legislativo.
Outras sete medidas envolvem
mudanças mais estruturais que têm
sido adotadas pelo setor privado.

As projeções do impacto
financeiro do conjunto de medidas
detectadas mostra que a redução no
primeiro ano seria de 4,6% da
despesa de pessoal. Mas o impacto
financeiro seria potencializado ao
longo dos anos, principalmente com
medidas que são consideradas
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Segundo Ana Carla, gasto com folha é o mais representativo
nos Estados.



09/07/18

pontos-chave pelo trabalho, como a
racionalização das evoluções
automáticas de vencimento. Outras
medidas já trariam um impacto
financeiro médio no primeiro ano,
mas teriam aumento em períodos
subsequentes, à medida que a
mudança for aperfeiçoada. Ao fim do
terceiro ano, o impacto esperado é
de 21,2% e, no fim do quarto ano -
levando em conta o ciclo de um
mandato -, a redução projetada é de
33,2%.

Entre as medidas que já existem
no setor privado e que poderiam ser
adotadas no setor público sem
necessidade de mudança legal está
a alteração dos processos de
avaliação de performance dos
servidores, diz a economista Ana
Carla Abrão, sócia da Oliver
Wyman. "Atualmente é comum no
setor público todo mundo ganhar
nota máxima. Existem hoje modelos
de avaliação de performance que
permitem premiar efetivamente os
melhores. O prêmio deveria ser
esporádico e ligado ao desempenho
do funcionário. Mas hoje como
todos obtêm o valor máximo na
avaliação, todos ganham o prêmio."
Assim, diz ela, essa remuneração
adicional acaba sendo percebida
como aumento salarial. "Isso é
frustrante para quem se esforça."

Entre as principais mudanças em
impacto financeiro e que necessitam
de mudança de lei estão a revisão
de critérios de promoção, como a
cota anual de promoções que o setor
público costuma ter, além da
mudança de critérios para demitir e

da exoneração de funcionários
exercendo mais de um cargo público.
Há também proposta de mudança
para excluir benefícios "folclóricos",
diz Ana Carla. Um exemplo é a
exclusão da chamada promoção
"post mortem" pela qual o pensionista
recebe aumento do seu benefício
porque o titular, servidor público
morto, continua recebendo as
progressões e promoções
automáticas de sua carreira.

O próprio conjunto de leis,
regulamentos e procedimentos
relacionados à despesa de pessoal
precisaria ser repensado, diz Ana
Carla. Ela explica que atualmente
levantar o conjunto de leis e normas
aplicáveis nos governos regionais não
é uma tarefa trivial. Municípios e
Estados costumam ter, além do
estatuto do servidor público, outros
estatutos paralelos para cada
carreira, o que dá origem a direitos,
promoções e formas de remuneração
específicas.

Isso, explica ela, torna necessário
acessar uma enorme quantidade de
informações que não estão reunidas
num mesmo lugar, mas
descentralizadas em sistemas e
departamentos diferentes. Além
disso, contribui para aumentar ainda
mais o gasto com folha. "A secretaria
de educação, por exemplo, pode ter
cinco carreiras diferentes, do
administrativo ao professor. Cada um
com previsões diferentes para
promoções, férias e absenteísmo,
por exemplo. Não há
homogeneidade, o que gera mais
distorções ainda na gestão. Porque

a tendência é uma carreira olhar para
outra e daí acontecer um leilão de
direitos e benefícios", diz a
economista.

Ana Carla destaca que o foco na
despesa de pessoal não acontece à
toa. Esse é o gasto mais importante
dos Estados. Na mediana de dados
levantados pelo Tesouro Nacional no
Programa de Ajuste Fiscal, a despesa
significa 58% da receita corrente
líquida. Em alguns entes, chega a
78%. Ainda segundo dados do
Tesouro, a despesa com pessoal dos
Estados subiu em termos reais até
70% de 2009 a 2015. A partir daí
os governos regionais foram
castigados com a queda de
arrecadação, como resultado da
crise. Isso acelerou o avanço do
gasto com pessoal em relação às
receitas.

Cada vez mais, diz Ana Carla, os
Estados se dedicam a honrar a folha
de pagamentos, sendo que alguns já
não conseguem fazer mais isso em
dia. "A discussão sobre gestão de
pessoas dentro do setor público
precisa ser enfrentada. Há problemas
estruturais que precisam ser
enfrentados, caso contrário todos os
Estados irão caminhar para esse
cenário mais crítico, cedo ou tarde."
Além do impacto fiscal, ressalta, uma
mudança na gestão de pessoal traz
melhoria na máquina pública e
aumento na qualidade do serviço
prestado à população.

A empresa não divulga que
Estados e cidades foram
pesquisados.
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Venda de bens duráveis cresce
acima da média do varejo

Por Arícia Martins | De São Paulo

As vendas de bens duráveis, em
especial as de veículos, têm corrido
em ritmo bem acima da média do
varejo. Segundo dados compilados
pela LCA Consultores, a alta dos
segmentos ligados ao crédito é de
9,9% no acumulado em 12 meses
até abril, contra um crescimento de
2,6% entre os itens mais
dependentes de renda, como
combustíveis e supermercados. A
tendência vem desde o ano passado,
mas a liderança das compras a
crédito vem se ampliando e hoje está
em 7,3 pontos percentuais.

Com a reação frágil do mercado
de trabalho e a perda de fôlego após
abril, a tendência é que os setores
mais sensíveis ao crédito sigam
liderando a alta das vendas neste
ano, compensando, ao menos em
parte, o desempenho mais fraco do
que o previsto do rendimento real.
Nas previsões dos analistas, o
volume vendido pelo comércio
ampliado (que inclui veículos,
autopeças e material de construção)
deve aumentar entre 3% e 5% em
2018, depois de subir 4% em 2017.

Para economistas, depois de um
longo período de crise em que o
consumo de bens duráveis foi
postergado, as famílias estão
voltando a comprar esses itens para
substituir os que ficaram obsoletos
nos anos de recessão. Ajudam nessa

recomposição o ganho de confiança
dos consumidores ao longo deste
ano, ainda que modesto, assim como
a redução nas taxas de juro para o
crédito à pessoa física e o menor nível
de endividamento das famílias.

"Nesta saída de crise, é natural
que as famílias optem por adquirir
bens mais caros, seja para trocar de
carro, reformar a casa ou até mesmo
atualizar o guarda-roupa", disse
Paulo Robilloti, economista da LCA
e autor dos cálculos.

Os licenciamentos de veículos e
comerciais leves caíram 7,2% em
maio ante abril, refletindo a parada
na economia com a greve de
caminhoneiros. Mas subiram 2,5%
em relação a igual mês do ano
passado e crescem 16,2% entre e
janeiro a maio ante igual período de
2017.

Para Isabela Tavares, analista da
Tendências Consultoria, a
recuperação nas vendas de veículos
é explicada principalmente pela
queda dos juros. A taxa média mensal
dos financiamentos foi de 1,62% em
abril (último dado divulgado pelo
Banco Central), ou 21,5% ao ano, a
mais baixa desde dezembro de 2013.

Como, de acordo com modelos
da consultoria, a queda já observada
da taxa Selic ainda deve ter efeito
sobre os juros ao consumidor por ao
menos mais três trimestres, os bens
duráveis vão continuar a impulsionar

o varejo neste ano, avalia Isabela. Já
o crescimento tanto da ocupação
quanto da renda vem surpreendendo
para baixo, o que dita um ritmo mais
modesto para setores como
supermercados e artigos de uso
pessoal, diz ela. Por isso, a
Tendências trabalha com alta de
2,5% para o comércio restrito em
2018, ante 4,5% para o varejo
ampliado. Os números eram mais
positivos antes da divulgação do PIB
do primeiro trimestre e da greve de
caminhoneiros: 3,2% no restrito e
4,7% no ampliado.

Após a divulgação da pesquisa
mensal de comércio de abril, a
Confederação Nacional do
Comércio (CNC) elevou em 0,3
ponto, para 5%, a estimativa para a
expansão das vendas ampliadas este
ano. A estimativa havia caído com a
greve, mas voltou foi revista a partir
de uma visão menos pessimista sobre
a extensão dos efeitos da
paralisação.

Apesar da tendência positiva para
os bens duráveis, os consumidores
já estiveram mais animados.
Pesquisa de junho da CNC mostrou
alta de 17,5% no quesito "momento
para duráveis", na comparação com
igual período de 2017 - na variação
mensal, porém, houve recuo de
1,1%. Já a intenção de compras a
prazo subiu 14,6%, mas recuou
0,3% na margem. (Colaborou Hugo
Passarelli, de São Paulo)
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Alternativas não compensam redução do BNDES

Por Fabio Graner | De Brasília

As captações de recursos por
empresas nos mercados de capitais
local e internacional mostraram-se
insuficientes para compensar a
redução do crédito do Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) e
alavancar o crescimento e o
investimento em bases mais
elevadas. É o que mostram os dados
apresentados pelo Banco Central
(BC) em boxe no último relatório de
inflação, apesar dos alertas que a
autoridade monetária vem fazendo
para chamar atenção para o aumento
da participação de fontes alternativas
de financiamento.

O chamado "financiamento
amplo" tomado por um grupo de
companhias selecionadas pelo BC -
que considera, além das operações
com empresas feitas pelo BNDES
e pelo sistema financeiro nacional, as
captações no mercado de capitais e
no exterior - cresceu 3,2% no
período de 2016 a maio de 2018
(considerado na análise do BC),
menos que a inflação, de 4,6% do
período.

Além disso, parte relevante da
expansão nominal registrada nessa
amostragem foi efeito meramente
contábil da desvalorização cambial
sobre o estoque da dívida feita pelas
empresas no exterior. Só entre o fim
do ano passado e maio deste ano, a

dívida externa das empresas
selecionadas pelo BC cresceu R$ 79
bilhões, sendo que R$ 29,1 bilhões
foram de captações feitas entre
janeiro e maio deste ano. Ou seja, o
restante foi variação da dívida por
conta de efeito cambial - até maio, o
dólar tinha subido quase 13% ante o
real.

Vale pontuar que parte do
dinheiro captado pelas empresas nos
mercados de capitais, que tinham
abundância de recursos a juro mais
baixo, foi para trocar dívida cara por
mais barata, além de reduzir o nível
de endividamento. As empresas vêm
em um processo de desalavancagem
financeira desde a recessão iniciada
no fim de 2014.

Ainda assim, de fato os números
do BC mostram que, não fossem
essas alternativas de recursos, o
quadro da economia brasileira seria
bem pior, dada a magnitude da
retração do BNDES (queda de
19,1%). Ainda que em ritmo aquém
do que se esperava, os investimentos
aumentaram nos últimos trimestres,
assim como o PIB tem crescido
modestamente, segundo os dados
divulgados pelo IBGE.

Para Bruno Lavieri, economista
da 4E Consultoria, o efeito da
substituição de fontes de crédito está
ocorrendo, mas efetivamente em
ritmo lento. "Isso é esperado, não
tanto pela questão da oferta, mas sim
pela demanda. Não se imagina muito

crédito para investimento em um
ambiente de elevada capacidade
ociosa e com um cenário de incerteza
eleitoral, que leva à postergação dos
investimentos", afirma o economista.
Lavieri avalia que a redução do
BNDES era necessária porque, na
visão dele, havia muita distorção,
como o banco financiar o caixa das
empresas a taxas subsidiadas.

O consultor e ex-assessor da
diretoria do Banco Central
Alexandre Pundek Rocha aponta
que a substituição de fontes
efetivamente está acontecendo,
principalmente no setor industrial,
que aumentou sobretudo sua
captação no exterior, conforme os
dados do BC.

Para ele, a queda dos
financiamentos do BNDES reflete
não só a mudança de política de
subsídios e a entrada em vigor da
Taxa de Longo Prazo (TLP), que
tornou mais atrativas fontes
alternativas como o mercado de
capitais e o financiamento no exterior,
mas também a frustração com o
ritmo de crescimento da economia e
as incertezas internas (crescimento
baixo e eleições) e externas (guerra
comercial), que afetam a disposição
de as empresas investirem e,
consequentemente, a demanda por
crédito.

O ex-secretário de Política
Econômica do Ministério da Fazenda
Manoel Pires avalia que o
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desempenho do crédito amplo ajuda
a entender a situação na qual está a
economia brasileira, de baixo
crescimento e investimento. Ele
chama a atenção para o movimento
de captação de recursos no exterior
que, se tiver continuidade e for muito
intenso, pode acabar reavivando a
vulnerabilidade externa.

"Quando se capta em moeda
estrangeira, fica-se mais vulnerável a
choques externos. Hoje o Brasil é
credor externo, então o ponto de
partida é favorável, mas é preciso
olhar para que isso não cresça
demais e o país fique vulnerável",
afirma.

Para o presidente interino da
Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo (Fiesp), José Ricardo
Roriz Coelho, a diminuição do
BNDES não tem sido compensada
por outras fontes de financiamento.
Segundo ele, as operações de
mercado de capitais e no exterior são
concentradas em grandes empresas
e, em termos de efeito econômico, a
redução do banco estatal empurra
pequenas e médias empresas para o
sistema financeiro, que oferta um

crédito muito mais caro. "A demanda
está baixa porque tem sobrepreço
no sistema financeiro", disse,
destacando que o crédito do
BNDES ajuda a alavancar o
crescimento e o investimento.

A Fiesp fez um levantamento
analisando a contribuição das
diferentes fontes de financiamento
para o investimento privado de 2014
até o primeiro trimestre de 2018. Os
dados mostram que a redução do
BNDES foi de 1,85 ponto
percentual do PIB, enquanto a
participação do mercado de capitais
subiu 0,13 ponto percentual do PIB.
Nessa comparação, o crédito
externo caiu também, 0,2 ponto
percentual.

"O financiamento do mercado de
capitais teve pequeno incremento,
muito menor do que a redução
ocorrida com o BNDES", destaca a
análise da entidade, que aponta ainda
que o mercado de capitais tem
característica pró-cíclica, ou seja, só
cresce de forma mais acentuada
quando a atividade econômica se
expande mais intensamente.
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 Remanejamento de servidores

Pressionado pelos claros abertos nos órgãos e
entidades da administração pública federal pela
aposentadoria de funcionários qualificados e sem
condições financeiras para promover concursos públicos
com o objetivo de escolher seus substitutos, por causa
da queda da arrecadação causada pela recessão
econômica, o governo apelou para o bom senso. Por
meio de uma portaria publicada no Diário Oficial da União
no dia 4 de julho, o Ministério do Planejamento foi
autorizado a promover o remanejamento compulsório
de servidores públicos.

Graças a essa medida, o Ministério do Planejamento
poderá realocar pessoal adequado às necessidades
técnicas e operacionais do Executivo, sem prejudicar a
prestação de serviços públicos. A ideia é deslocar
funcionários que não estão sendo devidamente
aproveitados em seus cargos atuais, desde que tenham
competência para executar funções correlatas nos cargos
que lhes forem designados. É esse o caso, por exemplo,
da Infraero.

Como suas atividades foram reduzidas após a
concessão da gestão de dez aeroportos à iniciativa privada
e parte significativa de seus 2,6 mil funcionários ficou
sem ter o que fazer, a empresa hoje tem uma folha de
pagamento inchada e empregados ociosos. O próximo
passo do governo é promover um amplo mapeamento
para verificar quais órgãos públicos estão com mão de
obra excedente, como a Infraero, e quais necessitam de
urgentes reforços em suas equipes.

O Ministério do Planejamento quer começar o
mapeamento pelas áreas administrativas da máquina
governamental, como licitação, gestão de folha de
pagamento, logística, tecnologia da informação e
assessoramento jurídico. "São funções que seguem
regras comuns a todos os órgãos, motivo pelo qual é
mais fácil encontrar situações que permitam maior
mobilidade de servidores", diz o secretário executivo do
Ministério, Gleisson Rubin. Pela portaria, os diferentes
órgãos da máquina governamental poderão solicitar
reforço de servidores ao Sistema de Pessoal Civil da

Administração Federal.

Para tanto, terão de comprovar o déficit de
funcionários e de justificar o perfil técnico dos
profissionais de que necessitam. Nenhum servidor de
Ministérios, autarquias e fundações e de empresas estatais
e sociedades de economia mista que dependem do
Tesouro Nacional para custear seus gastos poderá se
opor ao remanejamento imposto pelo Ministério do
Planejamento. Além disso, a transferência do servidor
não dependerá de anuência prévia de seu órgão de
origem. Pela portaria, o remanejamento se dará por prazo
indeterminado e o Ministério do Planejamento terá a
prerrogativa de decidir, a qualquer tempo, o retorno do
servidor ao posto original.

Como contrapartida, a portaria assegura ao servidor
a continuidade de todos os direitos, vantagens e
benefícios que tinha no órgão de origem, inclusive
contagem de tempo de serviço e férias. A rigor, o
remanejamento compulsório dos servidores já está
previsto no Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Civis da União, que foi instituído em 1990 pela Lei n.°
8.112. Faltava, contudo, a regulamentação desse texto
legal, o que foi feito pela portaria do Ministério do
Planejamento. Essa regulamentação era necessária para
evitar que associações de servidores, invocando desvio
de função, acionassem a União. Essa é uma conhecida
artimanha usada contra a administração federal.

Recentemente, o Serviço Federal de Processamento
de Dados (Serpro) celebrou um acordo de R$ 263
milhões com funcionários que foram cedidos à Receita
Federal. Como os salários e gratificações dos auditores
e fiscais deste órgão eram maiores, os funcionários do
Serpro recorreram aos tribunais, enunciando desvio de
função e exigindo o pagamento das diferenças, com juros
e correção monetária. O grande mérito da portaria do
Ministério do Planejamento é acabar com essa artimanha,
concedendo ao Executivo a flexibilidade e a segurança
jurídica para racionalizar sua política de recursos
humanos, adequando seu quadro de pessoal às reais
necessidades da máquina governamental.


