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Pedidos de aposentadoria
de servidores crescem 50%

Por Ana Conceição, Edna Simão
e Fabio Graner | De São Paulo

O número de servidores federais
civis que pediram aposentadoria
entre janeiro e novembro de 2017
aumentou quase 50% (46,7% mais
precisamente), para 21.371, na
comparação com o mesmo período
em 2016, quando 14.563
solicitaram o benefício. Segundo o
Ministério do Planejamento, mesmo
antes de se computar os pedidos de
dezembro, o número de
aposentadorias requeridas em 2017
era o maior registrado desde 1998.

Para analistas, esse aumento
expressivo é reflexo das discussões
sobre a reforma da Previdência, mas
a idade média do servidor público
federal, em torno de 45 anos,
também é fator de pressão.

Servidores na ativa com mais de 41
anos são 56,5% do total. Segundo
o Ministério do Planejamento, "não
se pode negar que a proposta de
reforma seja motivadora de pedidos
de aposentadoria, mas há outros
fatores, como idade média elevada
dos servidores, o que torna muitos
deles aptos a pleitear o benefício".
Em 2016, a idade média dos
aposentados do setor público federal
foi 59 anos.

Leonardo Rolim, ex-secretário de
Políticas de Previdência e atual
consultor da Câmara, diz que quase
20% dos servidores federais têm
abono de permanência, ou seja, têm
o direito a se aposentar, mas
continuam trabalhando. Segundo o
Ministério do Planejamento, cerca de
210 mil servidores poderão se
aposentar nos próximos dez anos. O
Poder Executivo tem 1,272 milhão
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de servidores civis, dos quais 635 mil
estão na ativa, número pouco menor
que o de aposentados (397 mil) e
pensionistas (240 mil) somados.

Para o secretário da Previdência
Social, Marcelo Caetano, com a
versão atual da reforma
previdenciária 9,5% dos
trabalhadores teriam uma perda de
renda superior a 1% em seu
benefício de aposentadoria. Ou seja,
com os ajustes feitos em dezembro
"a população mais carente
praticamente não será atingida". Ao
Valor, Caetano disse que esse será
um dos argumentos para conseguir
o apoio dos parlamentares. Além
disso, segundo ele, a decisão da
S&P de rebaixar a nota do Brasil
ajuda a reforçar o discurso sobre a
necessidade de mudanças nas regras
previdenciárias.
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Pedidos de aposentadoria de
servidores federais sobem 50%

Por Ana Conceição | De São
Paulo

Leonardo Rolim:" Houve um
aumento expressivo no primeiro
semestre".

O número de servidores federais
civis que pediram aposentadoria
entre janeiro e novembro de 2017
aumentou quase 50% (46,7%) para
21.371 na comparação com o
mesmo período em 2016, quando
14.563 solicitaram o benefício, de
acordo com dados do Ministério do
Planejamento. Faltando um mês para
fechar os dados do ano passado, o
número de aposentadorias
requeridas é o maior desde 1998,
quando 24.483 foram solicitadas.
Em todo o ano de 2016, os pedidos
chegaram a 15.499.

Para analistas, o aumento
expressivo nos pedidos em 2017
pode ser um efeito das discussões
sobre a reforma da Previdência, mas
eles ressaltam que a idade média do
servidor público federal é alta, em
torno de 45 anos, e que a tendência
é que os pedidos aumentem.

Servidores na ativa com idade acima
de 41 anos são 56,5% do total. Os
que estão acima de 51 anos somam
36%.

"Houve um aumento expressivo
no primeiro semestre. Depois, os
pedidos mensais passaram a ser
similares aos de 2016. É normal esse
crescimento sempre que há
discussão sobre reforma. Mas há
uma parte que se deve simplesmente
ao envelhecimento do corpo de
servidores", diz Leonardo Rolim, ex-
secretário de Políticas de Previdência
e atual consultor da Câmara.

Questionado, o Ministério do
Planejamento afirmou, por meio da
assessoria de imprensa, ser possível
que as discussões da reforma tenham
incentivado mais aposentadorias,
mas a pasta também ressalta a
questão etária.

"Não se pode negar que a
proposta de reforma previdenciária
possa ser um motivador dos pedidos
de aposentadoria, mas há outros
fatores potencializadores, como a
idade média elevada dos servidores
do Executivo federal, o que torna
muitos aptos a pleitearem o
benefício", diz o ministério. Em 2016,
a idade média dos aposentados do
setor público federal foi de 59 anos
(61 homens, 58 mulheres).

André Gamerman, da ARX
Investimentos, ressalta que uma
eventual reforma não deve retirar

direitos de quem já está muito perto
de se aposentar, ou preenche os
requisitos para já fazer o pedido, mas
há o efeito psicológico das
discussões. "Há certa insegurança e,
às vezes, desconhecimento. Por via
das dúvidas, o servidor se aposenta."
Para o economista, o cenário reforça
a importância de uma reforma que
eleve a idade mínima de
aposentadoria do servidor.

Rolim também aponta a
importância da reforma e ressalta que
quase 20% dos servidores federais
têm abono de permanência, ou seja,
têm o direito a se aposentar, mas
continuam trabalhando. Com o
abono, o governo devolve a
contribuição previdenciária do
servidor em troca de tê-lo por mais
tempo na ativa.

Trata-se de mecanismo criado na
década de 90, no governo Fernando
Henrique Cardoso, para estimular
aposentadoria mais tardia dos
funcionários públicos. Essa medida
tem sido particularmente importante
em órgãos como INSS, onde,
segundo Rolim, cerca de 30% dos
servidores estão em abono de
permanência.

Outra parte, ainda que pequena,
dos servidores, pode ser estimulada
a solicitar o benefício a partir de
2019, quando aqueles que recebem
gratificação de desempenho poderão
levar para a aposentadoria até 100%
das gratificações, em vez dos 50%
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até 2016. Quem se aposentou em
2017 incorpora 67% dessas
gratificações, em 2018, 84% e, em
2019, 100%. "Isso quer dizer que
há um ´represamento' de
aposentadorias. Nos próximos anos,
independentemente da reforma.
aumentará o número de inativos", diz
Rolim.

O Poder Executivo tem 1,272
milhão de servidores civis, dos quais
635 mil estão na ativa, número um
pouco menor que o dos aposentados
(397 mil) e pensionistas (240 mil)
somados. Na administração direta
(Presidência da República,
ministérios, secretarias e órgãos
subordinados, como Receita
Federal), a proporção de servidores
na ativa é de apenas 38,6% do total,

segundo dados do Ministério do
Planejamento de dezembro de 2016.

No Executivo total (incluindo
autarquias e fundações), o percentual
sobe a 53,7%. No Legislativo e no
Judiciário, a relação é mais favorável,
com 68,6% e 80,6% dos servidores
na ativa, respectivamente. Contando
militares, os Poderes Legislativo,
Judiciário e o Ministério Público da
União abrangem 2,2 milhões de
servidores, dos quais 1,2 milhão na
ativa.

Segundo o Ministério do
Planejamento, cerca de 210 mil
servidores poderão se aposentar nos
próximos dez anos. A reposição, no
entanto, não é automática nem
imediata. "Dependerá das condições

fiscais, da evolução da tecnologia, da
análise de real necessidade da força
de trabalho, entre outros fatores", diz
a pasta.

Kaizô Beltrão, professor da
Escola Brasileira de Administração
Pública e de Empresas, da
Fundação Getulio Vargas (FGV),
parte desses servidores são
funcionários de nível médio e
exercem funções que não serão mais
necessárias daqui a uma década.
Além disso, diz, os serviços públicos
têm se beneficiado da informatização
e de ganhos de escala. "Claro que
há uma parte do pessoal que terá
que ser reposta, mas o número será
menor."
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Maia se mostra cético com
aprovação da reforma em fevereiro

Por Eduardo Graça | Para o Valor,
de Nova York

Em visita oficial a Nova York, o
presidente da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia (DEM-RJ), se mostrou
cético em relação à possibilidade de
votação da reforma da Previdência
no mês que vem. Embora tenha dito
que a votação pode ser viável, Maia
ressalvou que ainda vê imensas
dificuldades. Ele se encontrou ontem
com jornalistas americanos, na sede
da Missão do Brasil da ONU, para
tratar da agenda econômica do país.
Hoje pela manhã Maia se reúne com
o secretário-geral da ONU, António
Guterres, e o tema central é a crise
dos refugiados venezuelanos na
região Norte do Brasil. Perguntado
pelo Valor o que diria à imprensa local
hoje sobre o calendário das reformas
no Congresso, o deputado do DEM-
RJ foi direto.

"Sempre fui muito realista. O
governo saiu de uma base de 316
deputados no fim de 2016 para
terminar, após a segunda denúncia
contra o presidente Temer, com 250.
É preciso recompor cerca de 70, 80
votos. A decisão do governo, depois
da primeira denúncia, foi a de afastar
quem não votasse a favor do
presidente. Isso abriu um problema:
como se faz agora para conquistar
308 votos? A reforma é urgente,
precisa ser aprovada, mas para isso
é preciso se reconstruir a base tal
como era para se ir ao plenário", disse
Maia.

O deputado afirmou ainda ter
ciência de que muitos deputados, em
ano eleitoral, se não tiverem muita
clareza de que há uma base sólida
para a aprovação da reforma,
simplesmente se absterão de ir ao
plenário no dia da votação. "Não vai
ser fácil", resumiu. Ao ser questionado
se ainda assim, a votação da reforma
seria viável ele disse: "É viável com a
ajuda dos governadores. Cinco
Estados não conseguiram pagar o 13
º do funcionalismo, este número
aumentará se a reforma não for
aprovada. Não adianta aparecer pleito
de governadores querendo aprovar
fluxo de caixa de curto prazo, soluções
não podem ser de curto prazo mais, é
preciso reestruturar as contas públicas
brasileiras".

Sobre o estranhamento entre ele
e o ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles, também pré-candidato à
sucessão presidencial, em torno do
rebaixamento da nota de risco do
Brasil pela S&P, Maia disse "não
misturar as coisas". Em sua opinião,
o Congresso Nacional não pode ser
responsabilizado por isso, já que votou
projetos considerados "praticamente
impossíveis". Como exemplo, citou a
reforma trabalhista.

"Nós estamos colaborando muito
com a agenda de reformas da
economia brasileira, com a
terceirização, com o projeto do pré-
sal, com a recuperação fiscal dos
Estados. Não pode parte do governo
transferir para o Congresso uma
responsabilidade que não é nossa",

disse o presidente da Câmara.

O discurso de candidato, embora
oficialmente negue a pré-candidatura,
se reflete no roteiro da viagem
internacional: de Nova York, Maia
parte para Washington, onde se
encontra com congressistas
americanos, participa de um debate
fechado na Câmara de Comercio
Brasil-EUA e dá uma palestra no
Wilson Center; e depois México, onde
participa da Conferência Latino-
Americana do banco Santander. Maia,
porém, disse que "não está pensando
em eleição.

"Se estivesse preocupado com
eleição estaria ouvindo o conselho de
meus amigos e não manteria a eleição
da reforma da Previdência para
fevereiro". Mesmo assim, não titubeou
em tratar de eventuais adversários.

Sobre o deputado Jair Bolsonaro
(PSL-RJ), disse não acreditar que ele
vença. Em relação ao ex-presidente
Lula (PT), disse considerar melhor
para o processo que ele possa disputar
as eleições. "Até para acabarmos
com esta tese de que ele é imbatível,
e mostrar que o legado de suas
administrações não foi uma maravilha
para o Brasil".

Perguntado se defender o legado
do governo Temer não seria um
complicador em uma eventual
candidatura ao Planalto, Maia disse
ter uma agenda convergente com a
do atual governo, mas lembrou que
não faz parte do gabinete ministerial
do MDB.
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Reajustes reais devem ficar menores nas
negociações de 2018, dizem especialistas

Por Thais Carrança | De São
Paulo

As negociações salariais entre
trabalhadores e patrões devem
resultar em ganhos reais menores em
2018, diante do avanço da inflação
e do ainda gigantesco contingente de
desempregados, acreditam
economistas. No mercado formal, a
introdução pela reforma trabalhista
de novas categorias como o
emprego intermitente também
deverá ter efeito negativo sobre a
renda. Apesar disso, a massa salarial
tende a crescer, com o avanço da
ocupação, substituindo o ganho real
como motor do consumo.

O boletim Salariômetro da Fipe
mais recente já traz indícios dessa
desaceleração do ganho real. Em
novembro, o reajuste real mediano
foi de apenas 0,2%, contra 1,6% no
mês anterior. Na Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (Pnad)
do IBGE, após mostrar avanço
crescente ao longo do primeiro
semestre de 2017, a renda real
perdeu fôlego na segunda metade do
ano, apresentando relativa
estabilidade nas leituras mais
recentes.

"O reajuste é como um ônibus
lotado, quando o motorista breca de
repente. Tivemos um breque
repentino na inflação no ano passado
e os aumentos reais foram jogados
para frente. Quando a situação se

reequilibra, esse efeito inércia
diminui", diz Hélio Zylberstajn,
professor da FEA-USP e
coordenador do Salariômetro.

Ao contrário do ano passado,
quando a inflação despencou ao
longo do ano, em 2018 a expectativa
é de que o Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA)
acelere, dos 2,95% de alta
registrados no ano passado, para
algo em torno de 4%, conforme o
boletim Focus. Apesar da alta, o
indicador permanece dentro da meta
e em patamar considerado sob
controle.

Outro fator que deve restringir o
ganho salarial é a ainda elevada
ociosidade do mercado de trabalho.
Ao fim deste ano, mais de 11 milhões
de brasileiros deverão estar em
busca de emprego. "Ainda há espaço
de ganho, devido à retomada da
atividade econômica que deve
resultar em expansão da contratação.
Mas como ainda tem muita gente
desocupada, isso limita o poder de
barganha na negociação coletiva e a
margem de ganhos dos salários",
afirma Thiago Xavier, economista da
Tendências Consultoria.

A expectativa da Tendências é de
que a renda real cresça 0,8% em
2018, abaixo do avanço de 2,3%
projetado para 2017. Por outro lado,
um incremento de 2,4% na ocupação
este ano deve fazer com que a massa
de rendimentos cresça 3,2% em

2018, acima dos 2,6% estimados
para 2017, calcula a consultoria.

A massa de rendimentos é a
quantidade de dinheiro em circulação
na economia que tem como origem
os salários das pessoas ocupadas. O
crescimento da massa salarial deve
permitir às famílias aumentar o
consumo, que tende a ser novamente
o motor do avanço do PIB em 2018.
"A propensão à poupança dos
trabalhadores de baixa renda é muito
pequena, então quando a massa
salarial aumenta, o consumo vai
junto", diz Zylberstajn.

Para o professor, ainda que o
aumento real seja pequeno este ano,
deverá ser grande a parcela de
trabalhadores que conseguirão obter
ganhos. Em 2017, depois de dois
anos de grande proporção de
reajustes abaixo da inflação, as
correções com ganho real voltaram
a ser maioria, chegando a 80% em
12 meses até novembro, contra 27%
em 2016, de acordo com o
Salariômetro. A variação real média
dos reajustes até novembro foi de
1%, comparada a variação real
média negativa de 0,8% entre 2015
e 2016.

A maior parte das datas-bases do
primeiro semestre está concentrada
em maio. Entre as categorias com
negociações naquele mês estão os
trabalhadores da construção civil e
do setor de transportes (metrô, trens
e ônibus) de São Paulo. Em março,
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professores da rede particular
sentam à mesa de negociação e, em
junho, é a vez dos trabalhadores do
setor elétrico paulista.

Nos últimos dois anos, os
trabalhadores da construção civil
conseguiram somente repor a
inflação. "Esse ano é possível
conseguir alguma coisa de aumento
real", acredita Antonio de Sousa
Ramalho, o Ramalho da Construção,
presidente do Sintracon-SP.
Segundo o sindicalista, o otimismo
decorre da melhora das vendas e da
redução dos distratos no último
semestre, além da perspectiva de
retomada das contratações no setor
após o Carnaval.

No entanto, Ramalho não espera
que a negociação este ano seja mais
fácil. "Temos uma campanha salarial
difícil, porque, com a reforma
trabalhista que rasgou e jogou no lixo
a CLT, ficaram muitos vazios para
serem discutidos nas negociações",
diz.

Para os economistas, é difícil
prever o efeito da reforma trabalhista
que entrou em vigor em novembro
sobre as campanhas salariais deste

ano. Defensor da medida,
Zylberstajn acredita que os diversos
pontos deixados em aberto pela
mudança na lei podem servir de
moedas de troca na hora da
negociação. A empresa pode, por
exemplo, oferecer benefícios em
troca de aumento salarial menor, ou
compensar uma redução de benefício
com maior alta de salário, diz o
professor.

José Silvestre, coordenador de
relações sindicais do Dieese, por sua
vez, acredita que as novas
modalidades de contratação formal
permitidas pela reforma trabalhista,
como o trabalho intermitente, terão
efeito negativo sobre a renda. "Ainda
que a ocupação cresça, a
remuneração média dessas novas
contratações tende a ser menor, isso
tem efeito sobre a massa salarial",
afirma Silvestre.

A opinião é compartilhada por
Xavier, da Tendências. "Agora,
como é possível formalizar com
jornada reduzida, pagando pela hora
trabalhada, a renda média do setor
formal deve sofrer o efeito da entrada
dessas pessoas com menos horas
trabalhadas", diz.
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Risco para o Orçamento

Sem acordo com Petrobras
sobre cessão e venda da
Eletrobras, receita pode encolher
em R$ 92 bi

MARTHA BECK, MANOEL
VENTURA E

RAMONA ORDOÑEZ

BRASÍLIA E RIO- A falta de
entendimento entre União e
Petrobras sobre a revisão do
contrato da cessão onerosa (acordo
pelo qual a empresa adquiriu o direito
de explorar até cinco bilhões de
barris de petróleo da camada do pré-
sal) e a suspensão pela Justiça da
medida provisória (MP) que
autoriza a privatização da Eletrobras
criaram incertezas sobre as receitas
do governo em 2018. Tanto cessão
onerosa quanto Eletrobras são
consideradas cruciais pela equipe
econômica para ajudar a reequilibrar
as contas públicas, mas ambas
correm o risco de não se
concretizarem este ano. Juntas, elas
podem render aos cofres públicos
até R$ 92,5 bilhões.

O acordo com a Petrobras abre
espaço para a realização de novos
leilões de petróleo avaliados em
US$ 25 bilhões (R$ 80,5 bilhões).
Neste caso, no entanto, o governo
foi conservador e não chegou a
incluir nenhuma previsão de receita
decorrente de um eventual acordo
sobre a cessão onerosa no
Orçamento de 2018, embora conte
com isso informalmente. Além disso,

os leilões podem ser efetuados em
anos diferentes. Já a Eletrobras está
na proposta orçamentária, com R$
12 bilhões.

PETROLÍFERA QUER
SER RESSARCIDA

Integrantes da equipe econômica
já avaliam que o governo não
conseguirá chegar a um acordo com
a Petrobras em 2018. As
negociações em torno do assunto não
caminharam, e o presidente da
estatal, Pedro Parente, chegou a dizer
em reunião recente no Palácio do
Planalto que não assinará qualquer
acordo em que a Petrobras não saia
credora no processo. Segundo
interlocutores do governo, na reunião
do Planalto, à qual estavam
presentes o presidente Michel
Temer, Pedro Parente e os ministros
Dyogo Oliveira (Planejamento),
Fernando Coelho Filho (Minas e
Energia) e Moreira Franco
(Secretaria-Geral), foi sugerido que,
na revisão da cessão onerosa, a
conta ficasse no zero a zero, ou seja,
que não houvesse ressarcimento nem
do Tesouro à Petrobras nem da
estatal à União. Parente, então, teria
“se estressado”, nas palavras de um
participante do encontro, e dito que
essa proposta é inaceitável.

Em 2010, o governo cedeu cinco
bilhões de barris de petróleo à
Petrobras sob o sistema de cessão
onerosa, no qual a estatal pagou
antecipadamente pela reserva e, após

declarar o projeto comercialmente
viável, passou a discutir o real valor
do reservatório. A Petrobras avalia
que tem direito a ser ressarcida
porque, quando fechou acordo para
avaliar, explorar e produzir petróleo
no pré-sal em campos da Bacia de
Santos, a cotação do produto estava
muito mais alta. Como os preços
caíram desde então, a União deveria
devolver parte do valor pago pela
estatal, de R$ 74,8 bilhões. Na
época, o cálculo usou como premissa
um preço de US$ 8,51 por barril.
Como o preço do petróleo
despencou no mercado
internacional, estima-se agora que
esse barril no présal tenha valor
médio de US$ 5.

No entanto, o problema, segundo
técnicos da área econômica, é que o
contrato da cessão onerosa dá
margem a interpretações diferentes
sobre a aplicação dos critérios para
sua revisão. Isso acaba resultando
em uma diferença nos valores do
ressarcimento, e até mesmo sobre
quem tem direito a ser compensado.
Em alguns cenários, a União é que
teria de ser ressarcida pela Petrobras.
Por exemplo, a equipe econômica
defende que, na revisão do contrato,
o início da produção do petróleo
deve ser contado individualmente
para cada campo. Já a Petrobras
defende que o início seja
considerado a partir do último
campo. Somente esse critério já afeta
os números finais.

ECONOMIAO GLOBO
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União e Petrobras contrataram
consultorias especializadas para
analisar o caso. Foram traçados sete
cenários, sendo que em apenas dois
deles a União seria credora. Segundo
técnicos da área econômica, o
ressarcimento à Petrobras poderia
chegar a US$ 20 bilhões.
Considerando-se que a União não
tem como pagar esses valores —
esse desembolso resultaria em uma
despesa primária, com impacto nas
contas públicas —, a estatal já
indicou que aceita receber o
pagamento em óleo excedente
extraído dos campos da cessão
onerosa. Essa forma de
ressarcimento depende ainda da
aprovação de um projeto de lei no
Congresso. Isso, segundo técnicos,
também piora o cenário para a
solução do problema ainda este ano.

CÁLCULOS SOBRE
VOLUME DE ÓLEO DIVERGEM

A cessão onerosa foi a parte mais
importante do processo de
megacapitalização da Petrobras,
para preparar a empresa para os
investimentos bilionários nas áreas
descobertas na região marítima do
pré-sal. A União entregou à estatal o
direito de exploração e produção de
cinco bilhões de barris de óleo
equivalente, em uma área que tem
uma reserva de petróleo muito
superior a esse volume. O governo
pretende licitar esse excedente para
reforçar os cofres públicos. Sem uma
solução para a revisão do contrato
da cessão onerosa, no entanto, a
União não consegue negociar esse
excedente. A ideia, quando as
conversas com a Petrobras
começaram, em 2017, era colocar
em leilão esse óleo restante ainda este
ano, junto com a 4ª Rodada de
licitações do pré-sal, marcada para

junho. Esse era considerado, até
agora, um dos principais eventos da
indústria de petróleo em 2018. Com
o impasse sobre a revisão do
contrato, as áreas não foram incluídas
nos leilões.

Por já saber dessa demora, o
governo não colocou no Orçamento
de 2018 a previsão de receitas com
o leilão do excedente. No entanto, a
equipe econômica prevê que terá
dificuldade para fechar as contas
públicas não apenas este ano, mas
também nos próximos. Petrobras e
governo não se entendem nem sobre
qual seria o volume excedente. A
Agência Nacional do Petróleo
(ANP) estima pelo menos 6 bilhões
de barris de petróleo. O cálculo foi
feito pela consultoria Gaffney, Cline
& Associates e estima três cenários.
A maior probabilidade (90%) é a de
6 bilhões de barris. Há uma chance
de 10% de haver cerca 15 bilhões
de barris. O terceiro cenário, com
probabilidade de 50%, é o mais
aceito pelo mercado: 10 bilhões de
barris. Já a Petrobras fez seus
próprios cálculos “menores que
aqueles divulgados pela ANP”.

ACORDO FOI
FIRMADO EM 2010

A cessão onerosa é um contrato
em que a União cedeu à Petrobras o
direito de explorar e produzir cinco
bilhões de barris de óleo equivalente
(petróleo e gás natural) em seis
blocos do pré-sal da Bacia de
Santos, em 2010. A Petrobras pagou
R$ 75 bilhões naquele ano por este
direito. A medida foi parte do
processo de capitalização da
companhia, no qual a Petrobras
levantou recursos para fazer frente
aos investimentos previstos para o

desenvolvimento dos campos do
pré-sal. A complexa engenharia
financeira realizada no governo Lula
tinha o objetivo de permitir que a
empresa levantasse recursos e que a
União não tivesse sua participação
na estatal diluída. Posteriormente, foi
descoberto que a área dos seis
blocos tinha reservas superiores a
seis bilhões de barris, o que foi
chamado de “excedente da cessão
onerosa”. Cálculos atualizados da
Agência Nacional do Petróleo
(ANP) indicam que esse excedente
pode conter de seis bilhões a 15
bilhões de barris em reservas.

Ao ceder os cinco bilhões de
barris à Petrobras, foi fixado um
preço de US$ 8,51 por barril,
considerando o preço de reserva
(sem custo de exploração). O
contrato previa que o valor seria
revisto quando os campos já
contassem com a declaração de
comercialidade, ou seja, quando
houvesse mais segurança a respeito
do volume de petróleo nas áreas.
Isso ocorreu em 2014. A partir daí,
começaram as negociações entre
Petrobras e União. A estatal tem uma
avaliação técnica dizendo que tem
recursos a receber nesse acerto de
contas em razão da queda das
cotações do preço do petróleo a
partir de 2015. Até pouco tempo,
havia um consenso de que a
Petrobras teria direito a
ressarcimento, e uma das alternativas
era que a empresa recebesse mais
petróleo. As duas partes contrataram
certificadoras internacionais
independentes, que realizaram
estudos sobre os volumes e valores
das reservas na área. A Petrobras
contratou a DeGolyer and
McNaughton, e a ANP, a Gaffney,
Cline & Associates.
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Governo garante 1/3 da receita da Caixa

Nos nove primeiros meses do
ano, operações para o único
controlador do banco, a União,
geraram 36,5% de todo o
faturamento com serviços

Fernando Nakagawa /
BRASÍLIA

Mais de um terço das receitas
da Caixa tem origem no governo.
Nos nove primeiros meses do ano
passado, operações para o único
controlador do banco geraram
36,5% de todo o faturamento com
serviços. A maior parte está
relacionada às operações com o
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS). O presidente do
banco, Gilberto Occhi, considera
os números ‘uma vantagem’ e quer
renegociar contratos para tentar
aumentar os valores recebidos do
setor público. A Caixa depende
duas vezes do governo. De um
lado, o Tesouro Nacional controla
100% do banco e atualmente é
pressionado a reforçar o capital da
instituição. Do outro lado do
balcão, o governo também é o
principal cliente e respondeu por
receitas que alcançaram R$ 8,5
bilhões de janeiro a setembro de
2017.

Nenhum outro cliente é tão

importante para a instituição
financeira, que faturou R$ 25,2
bilhões no período. Entre as
operações com o governo, boa
parte dos serviços é monopólio do
banco federal, como a
administração de fundos e
programas como o FGTS, loterias,
seguro-desemprego e Bolsa
Família. Só com o FGTS, a receita
em nove meses somou R$ 6,4
bilhões – mais de quatro vezes o
total de R$ 1,55 bilhão obtido com
cartões de crédito. A Caixa também
recebeu R$ 961 milhões para
administrar as loterias federais, R$
446 milhões para gerir o
financiamento estudantil e R$ 324
milhões pela operação do Bolsa
Família. Concentração. Com essa
grande concentração em um único
cliente, a atividade comercial
acaba com menor peso no balanço
da Caixa. Enquanto rivais privados
têm mais de 35% das receitas com
prestação de serviço nos negócios
de cartão de crédito, a parcela do
banco estatal é de apenas 6,1%.

Além de menor, os cartões
também parecem menos rentáveis
na Caixa: cada cliente dos bancos
privados gera, em média, receita
superior a R$ 300 anuais com
cartão. Já a receita média no banco
estatal está perto de R$ 200. Occhi

não encara a situação como
negativa. “Essa é uma vantagem”,
diz, ao citar que a Caixa quer
potencializar essa relação com o
dono ao elevar o preço dos
serviços cobrados. “Estou revendo
tudo isso sob pena de falar: não
faço e não posso fazer porque não
me traz retorno e não sustenta a
empresa”, explicou o presidente,
ao lembrar que os contratos estão
há muito tempo sem revisão. Um
dos exemplos é a comissão
recebida pela concessão de crédito
e acompanhamento de projetos
beneficiados por emendas.

“Recebo 0,5% no começo e os
2% restantes só no fim. Até lá,
morri. O prefeito pode sair e fico
com essa bomba”, reclama Occhi,
ao citar que pretende mudar a
maneira como os pagamentos são
feitos ao longo das obras. A vice-
presidente da Moody’s no Brasil,
Ceres Lisboa, reconhece que há
grande peso do governo “o que faz
parte da função do banco”. Mas a
analista nota que a direção tem
feito esforço para tentar melhorar
o resultado financeiro com
serviços aos clientes que
normalmente têm apenas um
produto no banco, como crédito
imobiliário ou poupança.

ECONOMIAO ESTADO DE S. PAULO
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 Banco emprestou R$ 3,4 bi
a Estados e municípios

Maior parte dos financiamentos
não teve garantia do Tesouro, o
que aumenta o risco das operações
para a Caixa

Adriana Fernandes
Idiana Tomazelli/BRASÍLIA

A Caixa emprestou no ano
passado R$ 3,4 bilhões aos
Estados e municípios. Piauí,
Pernambuco, Pará e Goiás
receberam R$ 2,12 bilhões e 15
municípios, R$ 1,3 bilhão. A maior
parte desses financiamentos foi
feita sem garantia do Tesouro
Nacional, o que é mais arriscado
para o banco estatal, que só conta
com as garantias dos próprios
governadores e prefeitos em caso
de calote nos empréstimos.
Segundo a Caixa, os empréstimos
para os governos do Pará e Goiás
e para os municípios foram
concedidos sem garantia da União.
Essas operações ocorrem neste
momento em que a Caixa busca um
socorro de R$ 15 bilhões do FGTS

para reforçar seu capital e não ter
de reduzir o volume de
empréstimos. O banco do governo
é hoje o principal financiador dos
governos regionais, depois que o
BNDES deixou de emprestar para
Estados e municípios. O
levantamento dos empréstimos já
concedidos foi feito pela Caixa a
pedido do Estadão/Broadcast. A
contratação de empréstimos pelos
governos regionais está no centro
de uma disputa política e
econômica envolvendo o caixa do
banco. Do lado político, o Palácio
do Planalto quer usar influência na
liberação dos financiamentos aos
governadores e aliados para
conseguir apoio à aprovação da
reforma da Previdência. FGTS.

Do lado econômico, o banco
enfrenta problema de capital que
o impede de continuar colocando
o pé no acelerador do crédito ao
longo do ano, inclusive para os
governadores – uma prioridade
nesse ano de eleições. A Caixa

pretende aumentar o capital com
empréstimo de até R$ 15 bilhões
do FGTS, mas a operação,
autorizada por lei, divide o
governo e a equipe econômica. O
Ministério da Fazenda é contra e
o Planejamento a favor, desde que
o Tribunal de Contas da União dê
o sinal verde à operação. A
operação seria avaliada em reunião
extraordinária do Conselho
Curador nesta semana, mas foi
adiada devido à divisão dentro do
governo. Uma fonte da área
econômica disse que o problema
tem potencial para abrir uma crise
sem precedentes desde o início do
governo do presidente Michel
Temer. Parte da equipe vê um risco
grande desse tipo de operação com
recursos do FGTS abrir uma porta
perigosa para as contas públicas.
Sem o dinheiro, o banco terá que
reduzir o crédito, inclusive para os
governos regionais, além de cortar
despesas com pessoal e aumentar
receitas.
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