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Governo já fala em usar receitas
de 'megaleilão' para pagar Petrobras

Por Daniel Rittner e Rafael
Bitencourt | De Brasília

Ao contrário do que se previa
inicialmente, a Petrobras poderá
receber em dinheiro sua parte na
revisão do contrato da cessão
onerosa, pelo qual ganhou o direito
de explorar 5 bilhões de barris de
petróleo na camada do pré-sal em
2010. Essa possibilidade foi aberta
pelo secretário de Petróleo e Gás do
Ministério de Minas e Energia,
Márcio Félix, que reiterou ontem o
objetivo do governo de fazer um
"megaleilão" até a primeira semana
de julho.

"É um cronograma bastante
apertado, mas factível", disse o
secretário, calculando entre R$ 80
bilhões e R$ 100 bilhões a
arrecadação potencial com o bônus
de assinatura dos excedentes da
cessão onerosa. Uma parte das
receitas poderia, então, ser revertida
à Petrobras como forma de quitar o
valor devido pela União.

"Pode [ser em dinheiro]", afirmou
Félix, depois da cerimônia de

assinatura dos contratos de áreas
licitadas na 2ª e na 3ª rodadas do
pré-sal, realizadas no ano passado
sob o regime de partilha.

O governo do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva cedeu à
Petrobras o direito sobre 5 bilhões
de barris localizados em seis blocos
do pré-sal. A cessão precisa ser
revisada usando-se as premissas mais
atuais, como o preço internacional
do petróleo e o volume das reservas
nesses blocos.

Dois pontos vêm sendo tratados
como praticamente certos no
mercado. Primeiro: a estatal muito
provavelmente será credora da
União. Segundo: diante das
restrições orçamentárias, o Tesouro
Nacional não teria como transferir
recursos à empresa e o pagamento
ocorreria transferindo-se o direito de
exploração sobre um volume
adicional de reservas.

O aceno do secretário é
importante, porque dispensaria o
governo de mudar a legislação. Hoje,
a lei só prevê o pagamento em
dinheiro. Se fosse ceder mais direitos

de exploração como forma de quitar
a fatura, o governo teria que editar
uma medida provisória ou aprovar
um novo projeto.

Félix disse que o Conselho
Nacional de Política Energética
(CNPE) deve, em reunião
extraordinária, dar sinal verde em
março ao "megaleilão". O excedente
da cessão onerosa poderia ser
licitado até 7 de julho, segundo ele,
que relatou o interesse de
multinacionais petrolíferas no
certame. "Foi o que nos apontaram
na China e em Davos", comentou,
citando as duas viagens mais recentes
ao exterior do ministro Fernando
Coelho Filho.

O ministro antecipou que a
economia brasileira poderá viver uma
"euforia semelhante" à vivida na
descoberta do pré-sal, em meados
da década passada, com a decisão
do governo de acelerar a exploração
de áreas. Ele lembrou uma série de
medidas favoráveis aos
investimentos no setor - a lei que
retirou a obrigação da Petrobras de
participar como operadora única,
flexibilização do conteúdo local,
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unitização das áreas adjacentes,
renovação dos incentivos previstos
no Repetro.

A "euforia" evocada por Coelho
Filho foi traduzida em números pela
Agência Nacional do Petróleo
(ANP). De acordo com o diretor-
geral da agência, Décio Oddone, o
aumento na produção se converterá
em R$ 100 bilhões de receitas anuais
ao Tesouro Nacional ao fim da
próxima década. Nos próximos dez
anos, acrescentou, 40 novas
plataformas vão entrar em
funcionamento e haverá
investimentos de R$ 850 bilhões no
setor. Com isso, o país deve atingir
produção diária de 5 milhões de
barris.

Após a solenidade no Palácio do
Planalto, ontem à tarde, o ministro
foi questionado sobre o envio ao

Congresso Nacional do projeto de
lei que trata da reforma do setor
elétrico. Ele garantiu que a proposta
será encaminhada à Casa Civil, última
instância revisora do governo, até
sexta-feira da próxima semana. Por
enquanto, segundo ele, o projeto
não contempla uma solução para o
impasse bilionário envolvendo o
déficit de geração pelos donos de
hidrelétricas (conhecido pela sigla em
inglês GSF).

Coelho Filho manifestou otimismo
com a possibilidade de aprovar outro
projeto, o que detalha a modelagem
de privatização da Eletrobras, no
primeiro semestre. Ele acredita que
a deliberação da assembleia geral de
acionistas da empresa sobre a
emissão de ações ocorra em junho.
(Colaboraram Andréa Jubé e
Cristiane Bonfanti, de Brasília)
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Reserva de R$ 12 bi é sinal ao Congresso

Por Fabio Graner | De Brasília

A opção do governo por fazer
uma reserva de contingência com os
R$ 12 bilhões previstos para
arrecadar com a Eletrobras neste
ano tem um objetivo político de
passar ao Congresso um sinal claro
de que vai lutar e acredita na
aprovação do projeto de lei.

O caminho encontrado pela
equipe econômica, após reunião
realizada segunda-feira no Palácio
do Planalto, tem ainda um outro
efeito, que, segundo uma fonte, é
"colateral", de limitar o esforço de
redução de despesas ao Poder
Executivo, deixando de fora o
Legislativo e Judiciário e ainda as
emendas parlamentares.

Ao não fazer a opção de
contingenciamento tradicional,
simplesmente retirando o valor a ser
obtido com a privatização da
Eletrobras da estimativa de
arrecadação e cortando as despesas
no mesmo montante, o governo
preserva o mesmo nível de receita

líquida. A visão que predominou é
que, se retirasse a Eletrobrás das
contas, os parlamentares
entenderiam que o governo já não
teria mais pressa em aprovar o
projeto, considerado prioritário para
a equipe econômica, em especial
diante dos riscos não desprezíveis de
a reforma da Previdência não ser
votada.

Como a legislação atual
estabelece que, em caso de
contingenciamento normal, os demais
Poderes têm que sofrer bloqueio
proporcional, a opção da reserva de
contingência, prevista na Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF) e
usada em outros períodos, acaba por
poupar Legislativo e Judiciário. Além
disso, a Constituição estabelece que
as emendas parlamentares têm
execução obrigatória de até 1,2% da
receita corrente líquida. No caso,
isso significa preservar quase R$ 150
milhões para o pagamento de
recursos cujos destinos são definidos
por deputados e senadores.

O valor desse montante
preservado para emendas, destaca

uma fonte, é muito pequeno e não
foi o motivador da opção adotada,
ainda que o efeito sobre a rubrica seja
reconhecido. Mesmo sendo
efetivamente baixo, é bom ressaltar
que, especialmente em um ano
eleitoral, parlamentares não
costumam abrir mão de recursos, o
que é sempre um mecanismo a mais
de convencimento do governo para
os assuntos de seu interesse nas
votações do Congresso.

Na estratégia fiscal deste início de
ano, o governo ainda vai cancelar de
R$ 5 bilhões a R$ 8 bilhões de
despesas, para compensar a
impossibilidade de adiar o reajuste
dos servidores e reduzir a
desoneração da folha de
pagamentos, como propôs no ano
passado.

Boa parte desse cancelamento
virá de reestimativas para baixo de
gastos, como da Previdência, por
conta do salário mínimo menor que
o estimado na lei orçamentária
aprovada, bem como do INPC
menor do que o projetado, o que
afeta também as aposentadorias
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acima do salário mínimo.

Essa figura do cancelamento de
despesas é relativamente nova e está
associada ao novo regime fiscal, que
estabeleceu o teto de gastos públicos.
No ano passado, esse instrumento
foi utilizado em uma magnitude
menor, da ordem de R$ 4,7 bilhões.

Juridicamente, o governo terá que
enviar um projeto de crédito
suplementar para ampliar as
despesas do Orçamento relativas a
pessoal e compensação de
desoneração da folha e indicando
outras despesas que serão
canceladas para que a meta do teto
de gastos seja cumprida.

Ou seja, ainda que o

cancelamento seja, em grande
medida, apenas uma nova projeção
de despesas, o Congresso vai ter
que aprovar isso, junto com a alta
nos demais gastos de pessoal e com
desoneração da folha. A diferença
principal é que, uma vez cancelada,
a despesa não pode voltar, salvo por
um novo projeto de crédito
suplementar, que também indique
redução de outras despesas.

No final das contas, pouco ou
nada vai sobrar para contingenciar
do jeito tradicional. Mas na prática,
o governo está usando outros
dispositivos jurídicos para fazer o
que sempre faz no início do ano:
limitar gastos para cumprir seus
múltiplos objetivos fiscais: teto de
gastos e meta de resultado primário.
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Relator da reoneração aguarda orientação

Por Raphael Di Cunto | De
Brasilia

Relator do projeto de lei de
reoneração da folha de pagamento
das empresas, o deputado federal
Orlando Silva (PCdoB-SP) afirmou
que se encontrará hoje à noite com
o presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), para decidir o que
fazer sobre com a proposta após o
presidente Michel Temer orientar a
equipe econômica a não contar mais
com a aprovação da medida este
ano.

Silva foi indicado por Maia, de
quem é um dos principais aliados.
"Como cabe ao presidente da
Câmara decidir a pauta, vou
conversar com ele para saber qual é
a orientação. Enquanto o governo
não retirar oficialmente o projeto
continuamos discutindo", disse.

A proposta foi protocolada em
setembro pelo governo, mas não

avançou por resistência dos
deputados e dos setores que
perderão o benefício. Para o relator,
o governo adota a postura correta
ao retirar do Orçamento a previsão
de receita com a reoneração da
folha. "O PLO [Projeto de Lei
Orçamentária] foi apresentado no
meio do ano passado. Com não
aprovou, é correto que se tire essa
receita até ter certeza se vai contar
com esse dinheiro ou não", disse.

O relator ainda não apresentou
oficialmente o parecer, com o qual a
equipe econômica não concorda por
flexibilizar o número de setores que
poderão pagar a contribuição
previdenciária com base no
faturamento, e não na folha de
pessoal. De acordo com Silva, a
estratégia agora seria votar o texto
direto no plenário, sem passar pela
comissão especial. Um requerimento
para fazer isso foi apresentado no fim
do ano, mas não chegou a ser
votado.

BRASILValor Econômico



01/02/18

É preciso mudar a meta fiscal deste ano
RIBAMAR OLIVEIRA

O leitor que acompanhou os
últimos resultados fiscais do Brasil
pode estar se perguntando por que
razão o setor público vai passar de
um déficit primário de R$ 110,6
bilhões, registrado em 2017, para um
déficit de R$ 161,3 bilhões, que é a
meta fiscal definida em lei para este
ano. Como isso será feito?

O governo vai executar um
colossal programa de gastos
públicos para impulsionar o
crescimento da economia e, para
isso, pretende aumentar o buraco
nas contas em R$ 50 bilhões? Ou
está na expectativa de uma nova
recessão econômica, que derrubará
de forma dramática a arrecadação
tributária, tornando inevitável prever
um déficit maior?

Nada disso ocorrerá,
evidentemente, mas a sinalização que
a meta fiscal de 2018 está dando é
de que o governo executará uma
política fiscal extremamente
expansionista. Qual é o sentido de
manter uma meta que não indica a
preocupação com a
responsabilidade fiscal? Nem mostra

que o governo está realizando um
esforço para equilibrar suas contas
e evitar a insolvência da União?

Não faz sentido passar do déficit
de R$ 110 bi para R$ 161 bi

Alguns analistas podem,
maldosamente, especular que a
generosa margem da meta deste ano
esteja relacionada com as eleições
de outubro. Ou seja, que o governo
esteja capitulando à tentação de
gastar muitos recursos para eleger o
seu candidato à Presidência da
República e os políticos que lhe são
favoráveis. Se isso ocorrer, não será
novidade nem no Brasil e nem no
mundo. Existem, inclusive, estudos
sérios mostrando que uma expansão
fiscal maior em ano eleitoral é quase
uma regra.

Em agosto do ano passado,
preocupado com a intensidade da
recessão econômica e com o seu
efeito negativo sobre a receita dos
tributos federais, o governo propôs
elevar as metas de déficit primário
de 2017, 2018 e 2019. Não era só
a receita tributária que estava em

queda, mas não existia uma
expectativa muito favorável à
obtenção de um montante expressivo
de receita extraordinária, que tem
sido, nos últimos anos, indispensável
para o fechamento das contas.

Além disso, os problemas
enfrentados pela ex-presidente Dilma
Rousseff, principalmente com o
Tribunal de Contas da União (TCU),
por não ter feito uma execução
orçamentária em sintonia com a
realidade financeira do Tesouro,
estão levando as autoridades
governamentais a estabelecer metas
fiscais mais folgadas.

É compreensível que ninguém
queira correr riscos, mas a
continuidade dessa prática
transformará a meta fiscal em um
instrumento irrelevante. Existiam, no
entanto, razões consideráveis para o
governo propor a mudança das
metas fiscais.

O que aconteceu no fim de 2017
surpreendeu até o analista mais
otimista. Houve uma enxurrada de
receitas extraordinárias e a
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arrecadação tributária começou a
reagir de forma expressiva, em
compasso com a retomada da
atividade.

O resultado dessa reviravolta foi
que a arrecadação líquida da União,
depois das transferências de receitas
para Estados e municípios, terminou
2017 com um aumento de 2,5%, em
termos reais, na comparação com
2016.

Como o governo também
controlou as despesas, que caíram
1% em relação a 2016, em termos
reais, o déficit primário do governo
central (Tesouro, Previdência e
Banco Central) ficou em R$ 118,4
bilhões, bem abaixo da meta de R$
159 bilhões prevista em lei. Os
Estados e municípios registraram
superávit primário de R$ 7,5 bilhões
em 2017, de acordo com dados do
Banco Central divulgados ontem,
ante uma previsão de déficit de R$
1,1 bilhão.

A expectativa para este ano é de
uma melhora considerável da
arrecadação tributária, embora
algumas medidas propostas pelo
governo não tenham sido aprovadas
pelo Congresso. O governo perdeu,
por exemplo, R$ 6 bilhões com a não
aprovação de mudanças na
tributação dos fundos exclusivos de
investimento. Perderá igualmente R$
5,8 bilhões, em termos líquidos, com
a não aprovação da reoneração da
folha de pagamentos de alguns

setores da economia.

Existe ainda a perspectiva
concreta de que o Congresso não
aprove o projeto de privatização da
Eletrobras. O governo espera obter
R$ 12,2 bilhões com essa operação,
que enfrenta resistências de muitos
políticos.

Para compensar essas
frustrações, o governo busca receitas
extraordinárias e, ao que tudo indica,
já encontrou uma: o megaleilão do
excedente de petróleo da área
repassada à Petrobras, em 2010, em
cessão onerosa. O Ministério de
Minas e Energia estima obter entre
R$ 80 bilhões e R$ 100 bilhões em
bônus de assinatura das áreas
licitadas, o que seria suficiente para
pagar o que a Petrobras reivindica
na revisão do contrato de cessão
onerosa e engordar o caixa do
Tesouro neste ano.

Se essa receita extraordinária do
petróleo ingressar mesmo nos cofres
públicos, o governo não terá
problema para fechar suas contas e
poderá, até mesmo, reduzir o déficit
primário para um valor inferior ao
registrado no ano passado. Quem
sabe inferior a R$ 100 bilhões.

Mas quem garante que a
montanha de dinheiro a ser obtida
com o petróleo será usada para
reduzir o rombo das contas públicas
e não para aumentar os gastos? A
dúvida surge principalmente porque

o governo central tem uma meta a
cumprir de déficit primário de R$
159 bilhões.

Além da generosa meta fiscal, o
governo está autorizado,
constitucionalmente, a aumentar os
seus gastos deste ano em R$ 89
bilhões. No ano passado, as
despesas da União submetidas ao
teto de gasto foram de R$ 1,259
trilhão. Como o limite para a despesa
em 2018 foi fixado em R$ 1,348
trilhão, existe uma margem de R$ 89
bilhões para ampliar o gasto.

Para se ter uma ideia do que isso
significa, a despesa submetida ao teto
em 2017 subiu R$ 38 bilhões, na
comparação com 2016. O governo
está autorizado, portanto, a gastar
mais do que o dobro disso em 2018.

Se a situação da receita tributária
mudou para melhor e existe a
expectativa de uma grande receita
extraordinária com o petróleo, nada
mais razoável do que fazer o
movimento inverso ao de agosto do
ano passado, mudando a meta fiscal
para reduzir o déficit primário
previsto para 2018. Esse seria o
movimento mais adequado para
mostrar o empenho do governo com
uma política fiscal responsável.

Ribamar Oliveira é repórter
especial e escreve às quintas-feiras

E - m a i l :
ribamar.oliveira@valor.com.br
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Previdência, a encruzilhada
para o crescimento do país

Por Marcello Corrêa, Marco
Grillo e Rennan Setti | O Globo, do
Rio

Passada uma das maiores de suas
recessões, o Brasil experimenta os
primeiros sinais de uma retomada
que, segundo economistas,
prenunciam um ciclo virtuoso com
chances de durar uma década. Mas,
se a economia volta aos trilhos, os
gastos do governo seguem
descarrilados, e o culpado principal
é a Previdência. Com déficit recorde
de R$ 268,7 bilhões em 2017, o
sistema de aposentadoria brasileiro
já consome mais da metade do que
gasta o governo, inviabiliza
investimentos em áreas como
educação e saúde e aprofunda
desigualdades.

Provocado por um misto de
privilégios e envelhecimento a jato,
o problema é alvo da principal
proposta de reforma do governo
Temer, que enfrenta resistência no
Congresso e pode acabar legada ao
próximo presidente. Não aprová-la
agora, porém, seria ignorar uma

oportunidade única de recuperação
consistente e duradoura para voltar
à rotina de "voos de galinha",
alertaram o ministro do
Planejamento, Dyogo Oliveira, e o
economista José Márcio Camargo
no encontro "E agora, Brasil?".

Promovido pelo jornal "O
Globo", com patrocínio da
Confederação Nacional do
Comércio (CNC) e apoio do Banco
Modal, o painel debateu os desafios
da Previdência na Maison de
France, no Rio, na terça-feira. O
encontro foi mediado pelos
jornalistas Merval Pereira e Míriam
Leitão e teve a presença de
empresários e outros colunistas e
editores de "O Globo".

"Nós gastamos 57% de toda a
despesa do governo com a
Previdência e 2% com investimento.
Estamos gastando com o passado e
nada com o futuro", comentou o
ministro. "O governo tem condições
de transmitir confiança de que as
contas públicas vão estar
estabilizadas no futuro? Essa é a
pergunta que vai definir se nosso

crescimento vai ser um voo de
galinha ou se vamos ter um grande
ciclo", disse. "O momento é agora.
Temos que aprovar isso. É uma
encruzilhada para o futuro do país."

Oliveira lembrou que, enquanto as
contas públicas fecharam 2017 com
déficit de R$ 124,4 bilhões, a
Previdência encerrou o ano com
rombo de R$ 182,4 bilhões -
levando em conta só o Regime Geral
da Previdência Social (RGPS),
operado pelo INSS. Incluindo a
aposentadoria de servidores e
militares, o déficit chega a R$ 268,7
bilhões. "Portanto, o restante do
conjunto precisou ter um superávit
de R$ 144 bilhões para compensar
o déficit de R$ 268 bilhões", disse o
ministro do Planejamento.

Os números comprovam a
urgência da mudança. O rombo do
regime geral do INSS saltou 250%
em apenas sete anos, para R$ 182,4
bilhões no ano passado. Como
proporção do PIB, essa despesa
atingiu 8,5% no ano passado, em
comparação a 6,8% há dez anos.
Camargo observou que, no caso dos
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benefícios pagos ao setor público, o
rombo somou R$ 1,292 trilhão entre
2001 e 2015, muito mais do que o
governo gastou com saúde e
educação no mesmo período.

"Se hoje gastamos 57% do
Orçamento com Previdência Social,
daqui a 20 anos serão 100%",
afirmou Camargo, professor de
economia da PUC-Rio. "O país fez
várias reformas no último ano e meio
totalmente inesperadas. O que está
acontecendo é claramente o início de
um processo de crescimento que
pode se tornar sustentável, mas se
nós conseguirmos resolver nosso
problema fiscal."

A principal mudança proposta
pela reforma da Previdência estipula
idade mínima para aposentadoria -
de 65 anos, para homens, e 62, para
mulheres. Se aprovada, ela será
adotada de forma gradativa,
iniciando aos 55 anos (homem) e 53
(mulher) no INSS. No setor público,
avançará dos atuais 60 anos
(homem) e 55 (mulher). O governo
estima uma economia a de R$ 500
bilhões em dez anos.

Embora tenha sublinhado a
urgência da reforma, Oliveira
reconheceu que o projeto enfrenta
oposição. O governo estima ter até
agora 270 votos favoráveis no

Congresso, mas precisará de pelo
menos 308. Por isso, admitiu o
ministro, o Executivo está focado em
uma estratégia de convencimento
pragmática e disposto a fazer
concessões - desde que tragam
apoio e não comprometam sua
essência. " Não aceitaremos que a
reforma não combata privilégios. O
princípio tem que ser preservado.
Alguma alteração pode ser feita,
desde que traga votos. Não adianta
ficar amarrado a uma ideia e não
aprová-la.

Mesmo sem os votos, Oliveira
afirmou que continua trabalhando
com uma tentativa de aprovação em
fevereiro. O ministro sustentou que
o governo não trabalha com plano B
e que um adiamento poderia reduzir
a eficácia das mudanças. Segundo
Oliveira, o que emperra a aprovação
é principalmente o descontentamento
de setores que são hoje
indevidamente beneficiados. "Há
pressão de grupos tentando manter
tratamentos privilegiados. É contra o
que lutamos."

Para Camargo, pressões à parte,
o adiamento só terá uma
consequência: a obrigatoriedade de
uma reforma que a cada dia
precisará ser mais dura. "O plano B
seria muito mais duro do que o plano
A. Quanto mais tempo passa, maior

a porcentagem do Orçamento gasto
com Previdência, então, mais terá de
ser cortado na reforma. Ela vai ter
de ser feita, não tem jeito."

Frederic Kachar, diretor-geral da
Infoglobo, elogiou o didatismo com
que os números que envolvem a
Previdência foram dissecados: " Foi
um debate saudável, baseado em
fatos concretos, em números sem
controvérsia, e menos em coisas
obscuras, subjetivas, e que não se
sustentam, mas causam confusão na
cabeça das pessoas".

Ernane Galvêas, consultor
econômico da CNC, defendeu a
evolução das reformas: " Para
sairmos desta crise, é fundamental
que as reformas evoluam. Temos que
confirmar a reforma trabalhista, que
vem sofrendo muitas ações na
Justiça, e fazer a tributária. Mas a
mais importante de todas, que terá
um grande peso na solução da
situação deficitária do país, é da
Previdência. Ela será responsável
por equilibrar as contas do país."

Alan Gripp, diretor de Redação
de "O Globo", também destacou a
incontestabilidade dos números: "Os
números apresentados são gritantes,
essenciais para fundamentar a
escolha do país que queremos nos
próximos anos".
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Governo admite entrave na comunicação

Por Marcello Corrêa, Marco
Grillo e Rennan Setti | Do Rio

Apesar de os números
evidenciarem o déficit na
Previdência e as projeções
demonstrarem a tendência de
agravamento no cenário, a reforma
enfrenta resistências na população,
e a possibilidade de mudança no
sistema previdenciário é
frequentemente associada à perda
de direitos. Na disputa de narrativas,
o ministro do Planejamento, Dyogo
Oliveira, reconheceu que o governo
ainda não conseguiu ultrapassar a
barreira de convencimento e afirmou
que o tema é de "difícil
comunicação".

O monitoramento das redes
sociais feito pelo Palácio do Planalto
mostra que as mensagens de apoio
à reforma dificilmente ultrapassam a
fronteira. "Nós observamos a
distribuição de posts nas redes. O
que a gente [governo] manda fica no
primeiro que recebeu. O cara não
replica aquilo. Segundo: há um certo
isolamento dos grupos. Os que são
a favor mandam mensagens para os
que são a favor. E os grupos que são

contra mandam para os que são
contra", contou.

"O tema em si é árido, difícil, o
nosso sistema previdenciário é
completamente injusto, cheio de
distorções. São muitas regras
diferentes, e só para explicar a
diferença dessas regras já perdemos
um tempo", afirmou o ministro. As
dificuldades começam dentro do
Congresso. Em ano eleitoral, existe
um entrave extra, pois mesmo os
deputados e senadores aliados
podem se sentir expostos em suas
bases eleitorais ao apoiarem um tema
visto como impopular.

"O convencimento dos
parlamentares envolve justamente
esse processo de comunicação. O
governo tem empreendido uma série
de campanhas. No fim, o parlamentar
está preocupado com a base eleitoral
dele. Então, temos que chegar nessa
base com a informação correta para
que o parlamentar se sinta
confortável para manifestar apoio.
Evidentemente os parlamentares
também demandam benefícios para
suas regiões e obras. Mas nossa
capacidade de atender a isso hoje é
limitadíssima, justamente por causa

da Previdência", ressalta Oliveira.

Para o economista José Márcio
Camargo, professor da PUC-Rio, a
proposta atual de reforma da
Previdência, por ser mais restrita, é
mais compreensível ao grande
público. " A proposta inicial do
governo era muito ampla. Ela
atacava todos os pontos, da
previdência do setor público à do
setor rural. Você não podia fazer um
marketing dizendo que ela só serviria
para acabar com os privilégios.
Agora, pode."

O ministro do Planejamento
criticou o que chamou de "guerrilha
de desinformação", em que
"conceitos falsos" são usados por
grupos contrários à reforma.

Para o jornalista Merval Pereira,
parte das dificuldades vem da
própria incapacidade de Brasília
para comunicar a necessidade da
reforma à população: " O governo
não consegue transmitir para a
sociedade essa coisa fundamental. A
reforma proposta trata de
desigualdades e acaba com
privilégios. Os números são
incontestáveis".

BRASILValor Econômico
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Regras atuais privilegiam a
 parcela mais rica da sociedade

Por Marcello Corrêa, Marco
Grillo e Rennan Setti | O Globo, do
Rio

A análise detalhada dos números
da Previdência, mais do que expor
o déficit, revela um lado controverso
do modelo atual: gasta-se mais para
cobrir o rombo das aposentadorias
do que com saúde e educação. Na
prática, o governo precisa abrir mão
de investimentos direcionados à
população de baixa renda - quem
mais se beneficia de hospitais
públicos e escolas gratuitas - para
pagar aposentadorias da parcela
mais rica da sociedade.

Entre 2001 e 2015, o déficit da
Previdência do setor público foi de
R$ 1,292 trilhão, mostrou o
economista José Márcio Camargo,
professor da PUC-Rio, no encontro
"E agora, Brasil?". O valor é 50%
superior ao que foi desembolsado
pela União com educação no mesmo
intervalo de tempo. "Isso [R$ 1,292
trilhão] também é mais do que tudo
o que o governo gastou com saúde
nesse mesmo período (2001 a
2015) e sete vezes mais do que foi

gasto com o Bolsa Família. É ou não
é acachapante?", questionou o
economista.

Camargo lembrou ainda que
todos os funcionários públicos
aposentados - em torno de um milhão
- estão entre os 10% mais ricos da
população. Neste grupo, diz ele,
80% estão entre os 5% mais ricos.
Para o economista, a formatação dos
gastos com a Previdência representa
uma situação "trágica".

"A Previdência é, provavelmente,
o maior mecanismo de concentração
de renda que o país tem neste
momento. É um mecanismo de
transferência de renda de pobre para
rico. Não é só o problema fiscal. Não
é só o fato de que a Previdência teve
um déficit de R$ 268,7 bilhões no
ano passado. Isso é fundamental.
Mas também é fundamental o fato
de que grande parte desse déficit é
para financiar uma transferência [de
recursos] para os mais ricos. Você
está pegando um pouquinho do
dinheiro do pobre lá do interior do
Piauí e entregando para os 10% mais
ricos da população. Se não

resolvermos o problema da
Previdência, continuaremos tendo os
piores índices de desigualdade do
mundo", afirmou.

O professor da PUC-Rio citou
um exemplo prático de gasto público
inviabilizado pela fração elevada dos
recursos do Tesouro Nacional que
precisa ser direcionada para as
aposentadorias: "No Brasil, 32% das
crianças vivem em famílias pobres,
com renda per capita familiar de
menos de US$ 2 por dia. Nós temos
um déficit público que não nos
permite fazer uma política social que
resolva esse problema. A situação é
absolutamente dramática".

Durante o debate, o ministro do
Planejamento, Dyogo Oliveira,
destacou ainda a desigualdade no
acesso às aposentadorias. "Os
aposentados que recebem um salário
mínimo se aposentam, em média,
com 60 anos. Os aposentados que
recebem entre seis e sete salários
mínimos, portanto aqueles que em
atividade recebiam mais do que isso,
se aposentam, em média, com 50
anos. É o Robin Hood às avessas.

BRASILValor Econômico
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O cara mais pobre, que ganha
menos, é quem se aposenta mais
tarde. Trabalha mais tempo, se
aposenta mais tarde e ganha menos.
Precisamos mudar isso. É um estado
de coisas que não podemos aceitar
que permaneça."

Camargo elogiou o projeto de
reforma de Previdência em
discussão atualmente por ir na
direção do combate às
desigualdades. "A proposta que
sobreviveu tenta resolver o problema
da desigualdade, que está embutida
nesse sistema brasileiro de
Previdência Social, que é
extremamente desigual."

O texto em debate, que o
governo pretende colocar em
votação na Câmara dos Deputados
ainda este mês, excluiu qualquer
mudança na aposentadoria dos

trabalhadores rurais. A jornalista
Míriam Leitão, colunista de "O
Globo", alertou para a distorção que
existe entre os dados públicos sobre
a população no campo, que vem
diminuindo, e o aumento no número
de aposentadorias concedidas para
trabalhadores rurais. A divergência,
segundo ela, pode ser um indício de
fraude na concessão dos benefícios.

"Não conversa com os números
demográficos brasileiros. O Brasil
teve uma processo de urbanização
muito radical e tem uma população
rural cada vez menor no campo, mas
a aposentadoria rural não para de
crescer de modo exponencial",
destacou Míriam Leitão.

Oliveira reconheceu a
necessidade de uma fiscalização
maior do governo federal nesse
aspecto e afirmou que uma parcela

expressiva dos benefícios é
reconhecida apenas pela via judicial.
"Aproximadamente 30% das
aposentadorias rurais são
concedidas judicialmente. Isso
significa que ela foi negada pelo INSS
e, posteriormente, a Justiça
concedeu. A proposta original [de
reforma da Previdência] focava
exatamente na redução das fraudes",
disse.

A principal fraude, explicou o
ministro, é o trabalhador manifestar
que é do meio rural e não ser. "A
proposta exigia uma contribuição
permanente, além de aplicar uma
idade mínima. Mas houve uma
resistência muito grande. De fato,
nossa preocupação é que existem
indícios de números significativos de
fraude. O governo vai trabalhar para
coibir isso e combater no Judiciário."
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Envelhecimento da população
requer mudanças na aposentadoria

Por Marcello Corrêa, Marco
Grillo e Rennan Setti | Do Rio

A preocupação de especialistas
com a reforma da Previdência é
baseada em uma realidade inevitável:
o Brasil está envelhecendo. Segundo
dados da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), 5,4% da
população brasileira tinha mais de 65
anos no ano 2000. Em 2013, último
dado disponível, esse percentual
tinha saltado para 8,9%. Na
avaliação de economistas, esse
fenômeno deve ganhar mais fôlego
nos próximos anos.

Para o economista José Márcio
Camargo, da Opus Gestão de
Recursos, essa tendência não só
reforça a necessidade da reforma
hoje em discussão como é sinal de
que outra rodada de mudanças das
regras de aposentadoria será
necessária daqui a alguns anos. "É
muito provável que teremos que
fazer uma nova reforma daqui a
cinco, sete anos. O Brasil hoje é o
sétimo país mais jovem da OCDE.
Daqui a 50 anos, seremos o sétimo
mais velho. É muito pouco tempo.
Daqui a 50 anos, nossa proporção
de idosos na sociedade será
comparável com a do Japão, que
tem 30% de idosos. O Brasil tem
11%. O Brasil gasta hoje 14% do
PIB com previdência e assistência
social. O Japão gasta os mesmos
14%. É inacreditável", disse o

economista, no debate "E Agora,
Brasil?".

Um levantamento divulgado ano
passado pelo demógrafo José
Eustáquio Alves, professor da Escola
Nacional de Ciências Estatísticas
(Ence-IBGE), mostrou que o Brasil
envelhece mais rapidamente que seus
pares. O país deve levar 50 anos
para quadruplicar, de 7% para 28%
da população, seu contingente de
pessoas com mais de 65 anos. Na
França, essa transformação vai
demorar 204 anos.

Nas contas de Camargo, o Brasil
tinha, em 1980, 13 adultos para cada
idoso com mais de 65 anos. Hoje,
essa proporção é de nove para um.
E a expectativa é que essa taxa caia
para apenas 2,3 em 2060. Ou seja:
o número de trabalhadores na ativa
que sustentam o sistema
previdenciário tende a diminuir.

O freio no ritmo de concessão de
benefícios é visto como saída em um
país onde quem está na ativa já paga
caro para financiar o sistema
previdenciário. Segundo estudo do
economista Pedro Nery, assessor
técnico do Senado, o Brasil tem a
segunda previdência mais cara do
mundo, considerando as alíquotas
cobradas de empregadores e
empregados. Só perde para a Itália,
onde a soma das duas contribuições
chega a 33%. No sistema brasileiro,
a mordida é de até 31%.

BRASILValor Econômico
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Investimento, motor do desenvolvimento
Por Luciano Coutinho

Entre 2003 e 2013, o volume de
investimentos na economia brasileira
subiu expressivamente, saindo de
16,4% do PIB para 21,5%. Esse
avanço, que adicionou 5 pontos
percentuais do PIB à formação bruta
de capital fixo, foi o esteio de um
decênio de crescimento da
economia à média de 3,8% ao ano,
não obstante a grande crise
financeira mundial de 2008.

Todo esse avanço foi revertido
em apenas três anos e meio, entre
meados de 2014 e 2017. O
investimento despencou 30% e sua
participação no PIB encolheu de
20,0% para 16,0%.

A condução da economia depois
de 2015 também foi
demasiadamente agressiva, além de
se dar num ambiente de crise
política. Juros altos, depreciação
cambial, inflação corretiva dos
preços administrados e corte dos
gastos públicos redundaram em
severa recessão. A crescente
ociosidade no setor produtivo, o
aumento da alavancagem das
empresas e a concomitante
regressão do crédito induziram a
derrocada do investimento.

Vale lembrar a urgência em
resolver o imbróglio das

leniências em relação às nossas
empresas de construção

No 3º trimestre de 2017, porém,
houve uma tímida reação dos
investimentos industriais, de 1,6%
sobre o período anterior. O
faturamento do setor de máquinas e
equipamentos subiu, puxado pela
firme demanda da área agrícola e
pela reposição ou substituição por
máquinas mais avançadas depois de
três anos de depreciação do estoque
de capital. Já a construção civil, que
representa mais da metade da
formação de capital, persiste retraída.

A expectativa para 2018 é que o
investimento cresça moderadamente,
ao redor de 3,5%. A venda de
máquinas e equipamentos cresceria
numa faixa entre 5% e 10% e a
construção continuaria estagnada.
Os analistas esperam uma retomada
muito gradual do investimento nos
próximos anos.

O relatório "Perspectivas do
Investimento do BNDES", de
outubro passado, corrobora a
expectativa de crescimento modesto
dos investimentos industriais no
quadriênio 2017-2020. Sobre uma
base que foi reduzida à metade do
pico observado em 2013, a
expansão será heterogênea. Em
alguns setores, na margem, os
investimentos crescerão entre 20%
e 5% (por exemplo: petróleo e gás,
eletrônicos, química, alimentos). Em
outros, com grandes expansões
recém-concluídas ou com dívidas
elevadas (setores automotivo, de
celulose, cimento, sucroalcooleiro),

os investimentos devem permanecer
contidos.

O mais alarmante no citado
relatório é a fraca perspectiva
detectada para as infraestruturas. Os
investimentos no quadriênio 2017-
2020 estarão muito aquém dos níveis
observados no triênio 2012-2014,
nas áreas de energia, com queda
prevista de 35%; telecomunicações,
-28%; rodovias, -49%; ferrovias, -
32%. Em 2017, o investimento
público total caiu abaixo de 2% do
PIB, valor mínimo da série estatística
disponível.

Sem retomada pujante e
sustentada dos investimentos em
infraestrutura, elevando o baixo nível
atual para perto de 6% do PIB a
cada ano, será impossível alcançar
um ritmo médio de crescimento anual
satisfatório para o Brasil, de 4,5% a
5,0%. Tampouco será possível
modernizar a economia, acompanhar
a 4ª Revolução Industrial e obter
ganhos sistêmicos de produtividade.

Tais objetivos exigirão agregar,
em movimento ascendente, de R$
300 bilhões a R$ 350 bilhões ao ano
em novos investimentos em
infraestrutura, muito além dos magros
R$ 105 bilhões previstos para 2018.
Para garantir crescimento sustentado
a participação de investimento total
sobre o PIB deveria chegar a 23%,
contando com as inversões na
indústria, serviços e agronegócios.

OPINIÃOValor Econômico
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Cabe advertir que não se trata
simplesmente de matéria de
"vontade" ou de "decisão política".
O fato é que as capacitações
institucionais públicas estão ou foram
debilitadas. Não há competência
suficiente e confiável para planejar,
preparar a engenharia dos projetos,
avaliar e regular, efetuar o correto
licenciamento ambiental em prazos
razoáveis, estruturar garantias para
os riscos pre-completion. Também
não há equacionamento satisfatório
do financiamento de longo prazo a
custos compatíveis. Sem essas
condições, fica limitada a ampliação
das concessões e PPPs.

A criação no âmbito da
Presidência da República da
Secretaria do Programa de Parcerias
de Investimentos (PPI) teve a boa
intenção de aumentar a coordenação
interministerial e entre as agências
públicas. Mas a sua carteira de

projetos é raquítica frente às
necessidades do país. Segundo
declaração recente do ministro do
Planejamento, o PPI reúne 89
projetos, totalizando R$ 103 bilhões.

Para quadruplicar com eficiência
o investimento em infraestrutura,
precisaríamos ter, permanentemente,
uma carteira de R$ 800 bilhões a R$
900 bilhões - patamar mínimo
necessário para podermos selecionar
projetos de alto benefício-custo, com
engenharia executiva madura. Vale
lembrar a urgência em resolver o
imbróglio das leniências em relação
às nossas empresas de construção.

Isto requer o desenvolvimento de
projetos no estado-da-arte em
termos de sistemas digitais integrados
à internet-das-coisas e capazes de
capturar ganhos de produtividade
derivados das técnicas de inteligência
artificial. Há, portanto, uma parcela

crescente de intangíveis por dentro
das infraestruturas do futuro.

A construção dessas
capacitações públicas e privadas
demandará uma revolução da gestão
do Estado do próximo governo.
Requer saltos de eficiência e de
qualidade em matéria de
planejamento, preparação de
projetos, regulação, inovação,
gestão, licenciamentos, garantias e
financiamento de longo-prazo.

Em suma, ou bem se moderniza
profundamente o Estado brasileiro,
para investir firme e sustentadamente
em infraestruturas, ou estaremos
fadados à mediocridade dos voos de
galinha.

Luciano Coutinho, economista, é
professor convidado do Instituto de
Economia da Unicamp e escreve
mensalmente neste espaço.



01/02/18

Governo precisará fazer ajuste
de R$ 17 bi para cumprir teto

Mudança inclui recursos
previstos com venda da Eletrobras

MARTHA BECK

-BRASÍLIA- Para garantir o
cumprimento do teto de gastos e
adequar as contas públicas a
possíveis frustrações de receitas, o
governo deve anunciar até amanhã
um ajuste de, pelo menos, R$ 17,2
bilhões no Orçamento de 2018.
Segundo integrantes da equipe
econômica, deste total, R$ 12,2
bilhões se referem à receita esperada
com a privatização da Eletrobras.

A avaliação é que essa operação,
que ainda depende da aprovação de
um projeto de lei pelo Congresso,
pode acabar não se concretizando
em 2018. Assim, o Ministério do
Planejamento vai manter a previsão
de receita de R$ 12,2 bilhões com a
Eletrobras no Orçamento, mas vai
bloquear seu uso até que o quadro
fique mais claro. Ficará entendido
que o dinheiro só será liberado se a
privatização se confirmar.

Além disso, o governo terá de
fazer um cancelamento de despesas
para assegurar o cumprimento do
teto (pelo qual os gastos só podem
crescer com base na inflação do ano
anterior). Para respeitar essa norma,
a equipe econômica propôs no ano
passado algumas medidas de
redução de despesas.

A principal delas foi o adiamento

do reajuste do funcionalismo de
2018 para 2019, o que significa uma
economia de R$ 4,4 bilhões. Na
mesma medida provisória (MP) que
propôs o adiamento, o governo
também elevou a contribuição
previdenciária dos servidores de
11% para 14%, uma receita extra de
R$ 2,2 bilhões. Assim, a MP tem
impacto total de R$ 6,6 bilhões.

MEDIDAS DE
ARRECADAÇÃO NÃO
PASSARAM

No entanto, como o Supremo
Tribunal Federal (STF) concedeu
liminar suspendendo os efeito da
MP, a área econômica já não pode
contar com essas ações até que o
assunto esteja resolvido
definitivamente. O governo também
não conseguiu aprovar ainda o
projeto que reonera a folha de
pagamento das empresas, o que tem
impacto tanto do lado das receitas
(com arrecadação adicional de R$
5,8 bilhões) quanto das despesas
(economia de R$ 3 bilhões).

Assim, diante dessas frustrações,
afirmou um integrante do governo, o
Planejamento terá de cancelar outros
gastos para manter o Orçamento
dentro do teto. Esse cancelamento
deve ser de cerca de R$ 5 bilhões.
Além do bloqueio dos recursos
estimados com a operação da
Eletrobras e do cancelamento de
despesas, também pode haver um
contingenciamento de gastos neste

início de ano.

Embora a arrecadação esteja se
recuperando, o governo não
conseguiu aprovar medidas
adicionais para os cofres públicos,
como a cobrança de Imposto de
Renda sobre fundos de investimento
exclusivos, o que representaria uma
arrecadação de R$ 6 bilhões.

Assim, algum valor deve ser
contingenciado, mas será baixo. Na
equipe econômica, há quem defenda
que isso não seria necessário,
enquanto outros afirmam que o
número deveria ficar entre R$ 2
bilhões e R$ 5 bilhões. Seria uma
forma de segurar as despesas e evitar
pressões por mais gastos de outras
áreas do governo.

GASTOS DE R$ 4 BI COM
SUBSÍDIOS

Uma das contas com as quais o
governo ainda terá de arcar em 2018
é com subsídios concedidos no
âmbito do Programa de Sustentação
do Investimento (PSI) e pelo
BNDES. O Tesouro informou ontem
que será preciso desembolsar o
equivalente a R$ 4,05 bilhões com
os subsídios financeiros (explícitos)
— que são pagos quando o BNDES
empresta dinheiro às empresas com
taxas reduzidas e o Tesouro equaliza
as operações.

Segundo boletim divulgado
ontem pelo Ministério da Fazenda,

ECONOMIAO GLOBO
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capitaneado por Henrique Meirelles,
o total de subsídios concedidos para
BNDES no ano passado somou R$
22 bilhões. O documento deixa clara
a estratégia do governo de reduzir
incentivos ao setor produtivo por
meio do banco de fomento, mas
também aponta que ainda há um
custo elevado até zerar essa conta.

De acordo com o boletim, os
subsídios financeiros (explícitos)
somaram R$ 6,369 bilhões em
2017, uma queda de 32,8% frente
ao ano anterior. Mas ainda haverá
impacto dessas operações sobre os
cofres públicos até 2041. Trazida a
valor presente, essa conta chega a
R$ 10,865 bilhões.

Já os subsídios creditícios
(implícitos) — diferença entre o
custo de captação do Tesouro e o
custo contratual dos empréstimos
concedidos pelo BNDES —
chegaram a R$ 15,661 bilhões em
2017, o que equivale a uma queda
de 46,26% sobre o ano anterior.

Neste caso, também há uma
conta futura a ser paga, e ela é
salgada. Trazidos a valor presente,
esses subsídios somam R$ 51,444
bilhões. Somente em 2018, o
montante de subsídios (explícitos e
implícitos) somará R$ 9,065 bilhões.
Já o custo total desses incentivos
trazido a valor presente chega a R$
62,309 bilhões.
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Contas públicas têm rombo de R$ 110 bi

Déficit é o menor desde 2014,
devido à melhora na arrecadação

GABRIELA VALENTE

-BRASÍLIA- Com a melhora da
arrecadação e a recuperação da
situação fiscal de alguns municípios,
o rombo das contas públicas
brasileiras em 2017 caiu, ficando no
menor patamar desde 2014. O
Brasil teve um déficit de R$ 110,6
bilhões no ano passado, segundo
dados divulgados ontem pelo Banco
Central (BC). Em 2016, o rombo
havia atingido R$ 155,8 bilhões.

Apesar da melhora, foi o quarto
ano consecutivo no vermelho. O
governo tinha autorização para que
o rombo global do setor público
chegasse a R$ 163,1 bilhões, que é
uma meta fiscal que abrange não
apenas o governo central (Tesouro,
Banco Central e Previdência), mas
também estatais, estados e
municípios.

Para a União, a meta era de um
déficit de R$ 159 bilhões. No caso
da União, em meados do ano
passado, a equipe econômica
considerou que não seria possível
cumprir a meta original, de déficit em
R$ 129 bilhões, e aumentou a

margem de manobra. Mas o governo
viu as receitas reagirem à medida que
a economia melhorava. Houve uma
arrecadação extra com concessões
de R$ 14,5 bilhões, por exemplo.

As despesas também tiveram
cortes, o que possibilitou um déficit
abaixo da meta. — Todos esses
fatores contribuíram para a redução
do déficit — disse o chefe do
Departamento Econômico do BC,
Fernando Rocha, que lembrou que
o rombo das contas públicas foi
causado pelo déficit da Previdência
Social, em torno de R$ 182 bilhões.

Quanto a estados e municípios,
em 2017 registraram superávit
primário de R$ 7,5 bilhões. No
passado, a União já teve de
economizar mais para cobrir déficits
dos entes regionais. No geral, o
rombo das contas públicas de todo
o país representa 1,69% do Produto
Interno Bruto (PIB). Em 2016,
quando houve um déficit recorde de
R$ 155,8 bilhões, essa proporção
era de 2,49% do PIB.

’QUADRO FISCAL
DESAFIADOR’

A incapacidade do país de
poupar para pagar juros da dívida

pública fez com que esta chegasse a
74% do PIB. O aumento foi de 0,7
ponto percentual do PIB apenas no
mês passado. Ao todo, o Brasil deve
R$ 4,9 trilhões. — O melhor
resultado primário em 2017 não
altera o quadro fiscal desafiador à
frente.

A surpresa não implica uma
melhora permanente nos resultados
fiscais, dado que o resultado foi
influenciado por um elevado
montante de receitas extraordinárias,
que não deve se repetir — explicou
Pedro Scheider, economista do Itaú.
Segundo ele, o governo precisará de
R$ 15 bilhões de arrecadação extra
neste ano ou terá de cortar mais
gastos para cumprir a meta de déficit,
de R$ 159 bilhões para o governo
federal.

Alberto Ramos, economistachefe
do Goldman Sachs para a América
Latina, admitiu que o governo tem
buscado conter o rombo. Mas
ressaltou que o país precisa voltar a
gastar menos do que arrecada.
Segundo Ramos, para reduzir o
endividamento público, o Brasil
deveria poupar entre 3% e 3,5% do
PIB. Em nota a clientes, ele defendeu
“um ajuste fiscal estrutural profundo,
permanente e grande.”

ECONOMIAO GLOBO
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Teto para iniciantes

Limite fixado para os gastos reduz o deficit do governo
em 2017, mas qualidade do Orçamento piora sem
revisão de privilégios e prioridades

Em seu primeiro ano de vigência, oteto inscrito na
Constituição para as despesas do governo federal
mostrou o que tem de virtuoso e de potencialmente
destrutivo. O balanço recém-divulgadodas contas do
Tesouro Nacional em 2017 serve como exemplo didático
de como o mecanismo, se mantido por tempo suficiente,
vai reequilibrar o Orçamento da União. Os gastos
primários — ou seja, sem a inclusão dos pagamentos da
dívida pública — ficaram submetidos à regra que impede
crescimento acima da inflação (a alta foi até um pouco
inferior à variação dos preços); já as receitas
apresentaram ligeiro aumento, semelhante à expansão
da economia.

Com isso, o deficit do caixa caiu de R$ 161,3 bilhões
(2,6% do Produto Interno Bruto), no ano anterior, para
ainda gigantescos R$ 124,4 bilhões (1,9% do PIB).
Acreditando-se que a arrecadação, assim como o PIB
nacional, continuará a avançar em taxa superior à da
inflação, o congelamento das despesas fará com que o
rombo caia ano a ano. Em algum momento da primeira
metade da próxima década, projeta-se, o saldo do
Tesouro voltará ao azul.

Simples e intuitivo, esse cálculo inspira entre os
credores do governo a confiança necessária para que se
evitem por ora sobressaltos financeiros mais graves,como
uma corrida ao dólar ou a cobrança de juros mais
elevados. Entretanto a camisa de força imposta sobre

os desembolsos federais já provoca consideráveis
embaraços administrativos e tensões políticas — que
tendem a acirrar-se. Na ausênciade reforma, o
crescimento contínuo dos encargos da Previdência Social
vai tomando o espaço orçamentário das demais áreas.

Caíram no ano passado os dispêndios não
obrigatórios em saúde e educação e, em especial, as
obras de infraestrutura. As corporações estatais
mostraram poder político para elevar salários e gastos
com pessoal. Nos próximos anos brigarão ferozmente,
não resta dúvida, para se manterem a salvo dos limites
da despesa. Sem que se revejam prioridades e
privilégios, o teto proporcionará saldos melhores —
imprescindíveis — à custa de piorar a qualidade do gasto
público. Em 2017, funcionou o dispositivo contábil; a
tarefa política essencial de redesenhar um Orçamento
equilibrado e socialmente justo está por ser feita.
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Valor de contratos com
governo federal cai 44%

O governo contratou cerca de
44% menos em compras de bens e
serviços em 2017 que no ano
anterior, segundo o Ministério do
Planejamento.

A queda se explica, em parte, por
grandes negócios que foram
fechados no ano retrasado, como um
de viaturas blindadas e outro de
energia que, sozinhos,
representaram 22% dos valores
daquele ano.

O governo tem 13 mil
fornecedores, mas poucos fazem
contratos com somas altas. Metade
do valor do ano passado ficou com
34 empresas.

Vender para o governo é um
processo complexo que exige
especialização, diz Roy Martelanc,
da USP. “Instrumentos como o
pregão eletrônico facilitam o acesso,
mas ainda assim ê difícil, e há

judicialização de resultados.”

Itens com representatividade
importante, como serviços de
correio, hemoderivados ou remédios
não têm muitos fornecedores por
questões de monopólio de estatais
ou patentes, diz Cibele Franzese,
professora da FGV.

“Aumentar o número de
ofertantes ê importante para o
governo, mas o principal critério ê o
menor preço.”

Outros fatores que também
influenciam as compras
governamentais são
desburocratização dos processos,
porte da empresa e até mesmo
certificados de práticas sustentáveis
por parte dos fornecedores, ela diz.

Os contratos não implicam
necessariamente um gasto. Em
administração pública, eles são uma
forma de fixar preços para bens ou
serviços para quando a entidade
pública realmente demandar.

MERCADO ABERTOFOLHA DE SÃO PAULO
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Cortes no orçamento

O senador Romero Jucá (MDB-
RR), líder do governo no Senado
Federal, afirmou que o governo não
conseguirá evitar um
contingenciamento no Orçamento
deste ano e admitiu que os técnicos
do Ministério do Planejamento ainda
estão fazendo as contas para
anunciarem a tesourada até amanhã.
A expectativa do parlamentar é que
esse número fique entre R$ 10
bilhões e R$ 20 bilhões. O número,
contudo, é diferente do projetado
pelo ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles, que prevê um corte na
casa dos R$ 21 bilhões. (RH)

POLÍTICACORREIO BRAZILIENSE


