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Programas econômicos também
 refletem uma polarização de ideias

Por Claudia Safatle | De Brasília

Os programas econômicos dos
dois candidatos que disputarão o
segundo turno - Jair Bolsonaro, do
PSL, e Fernando Haddad, do PT -
são o retrato da polarização que
marcou as eleições de ontem. O
primeiro é liberal. O segundo é
intervencionista e estatizante. O
candidato do PSL coloca o
desequilíbrio fiscal - que levou o
Estado a um processo falimentar -
no centro dos problemas da
economia e se compromete a zerar
o déficit primário de R$ 139 bilhões
previsto para 2019. O candidato do
PT ignorou no programa oficial do
partido a existência do gigantesco
"rombo" nas contas públicas pelo
quinto ano consecutivo e prometeu
acionar o Estado para induzir o
crescimento da atividade produtiva
e do emprego.

Durante a campanha, quem
esperava algum gesto de Haddad
rumo ao centro, tal como fez Lula
em 2002, frustrou-se. Essa questão
dividiu as lideranças do PT. Uma ala

sugeriu que Haddad, tão logo fosse
confirmado para o segundo turno,
deveria anunciar o nome do ministro
da Fazenda de alguém
comprometido com a estabilidade
econômica, para fazer uma ponte
com o centro e o mercado financeiro.
Outra ala do partido acredita que
essa seria uma iniciativa
contraproducente. Ao contrário, a
alternativa de Haddad agora, para
esse segmento do partido, é
radicalizar no discurso de esquerda
para conquistar os votos de Ciro
Gomes, candidato do PDT que ficou
em terceiro lugar na disputa
presidencial.

A reforma da Previdência é um
exemplo da diferença entre as duas
propostas. O PT diz, em seu
programa, que rejeita os postulados
das reformas neoliberais da
Previdência Social, mas buscará a
convergência entre os regimes
próprios do setor público com o
regime geral. No último debate,
Haddad mencionou alguns aspectos
da reforma que defende para a
Previdência, com regras distintas por
regiões e por nivel de renda.

O programa do PT, elaborado
por um grupo que tem entre seus
coordenadores o economista Marcio
Pochmann, defende a revogação da
emenda constitucional do teto do
gasto e da reforma trabalhista.
Pochmann já disse que a Previdência
não demandaria uma reforma como
vem sendo dito. Para ele, o
importante agora é um plano
emergencial para retomada da
economia e do emprego.

O PSL fala em uma transição
gradual do regime atual para o
sistema de capitalização. Mas fontes
da campanha de Bolsonaro admitem
que, se eleito, o capitão da reserva
poderá apoiar a ideia de,
primeiramente, se votar ainda neste
ano o projeto de reforma
previdenciária do governo Michel
Temer, que já tramitou na Câmara.

Técnicos que trabalharam na
campanha de Bolsonaro e
prepararam o programa de governo
entregue ao Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), advogam como
factível a meta de zerar o déficit
primário no primeiro ano do eventual
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governo do PSL. Difícil será manter
o equilíbrio em 2020. No ano que
vem haverá receitas extraordinárias
que, somadas ao corte de gastos no
Orçamento enviado ao Congresso
pelo atual governo, serão suficientes
para cumprir o objetivo fiscal. Só
com cessão onerosa do petróleo e
Eletrobras devem ingressar R$ 90
bilhões ou mais em 2019.

A expectativa, conforme consta
do projeto de Orçamento, é que o
valor do pagamento de outorga pelos
novos contratos de concessão das
usinas cotistas da Eletrobras e das
não cotistas controladas pelo grupo
estatal seja de R$ 12,2 bilhões.

O programa de Bolsonaro,
elaborado pela equipe de Paulo
Guedes, economista que será o
ministro da Economia do eventual
governo do PSL, mantém a vigência
do teto do gasto e pretende reduzir
em 20% o volume da dívida bruta
do setor público por meio de
privatizações, concessões e
desmobilizações de demais ativos.
Com a queda do endividamento,
torna-se possível o país reconquistar
o grau de investimentos, selo de bom
pagador das agências de rating
internacionais que o país perdeu no
governo de Dilma Rousseff.

Guedes, se o capitão da reserva
vencer as eleições, será um ministro
forte, que terá sob o seu comando

as pastas da Fazenda, do
Planejamento e da Indústria e
Comércio. A criação do Ministério
da Economia é parte da reforma
administrativa que pretende reduzir
o número de pastas das atuais 29
para 15.

Com o enxugamento do gasto da
União com a folha de salários do
servidor público, é bastante provável
que não haja a reposição dos cerca
de 30% do funcionalismo que se
aposentará nos próximos cinco anos.

O programa de governo de
Bolsonaro se compromete com o
tripé macroeconômico vigente, com
câmbio flexível, meta de inflação e
meta fiscal, mas adiciona um avanço
institucional: apoio à independência
formal do Banco Central, cuja
diretoria teria mandatos fixos.

O candidato do PSL defende,
ainda, a redução da carga tributária
e a simplificação e unificação de
tributos federais, embora não haja
qualquer detalhe sobre como isso
será feito.

Haddad colocou no programa do
PT para reativar a economia
brasileira, que está em ponto morto
desde que foi decretado o fim da
recessão, isentar do Imposto de
Renda quem recebe até cinco
salários mínimos. Esta é uma medida
que, segundo fontes próximas ao PT,

custaria cerca de R$ 28 bilhões. Já
a estimativa da Receita Federal é que
a isenção representará uma renúncia
de receitas da ordem de R$ 60
bilhões.

Outra medida que o candidato do
PT defendeu durante a campanha
eleitoral foi a tributação progressiva
dos bancos como incentivo à
redução do spread - diferença entre
o custo de captação e o custo de
aplicação do sistema financeiro. O
uso dos bancos públicos como
instrumento de incentivo à oferta de
crédito mais barato - à semelhança
do que Dilma fez no seu primeiro
mandato - é um outro aspecto do
programa do PT.

As propostas de Haddad
advogam, também, uma reforma
tributária para dar progressividade ao
imposto, taxar os lucros e
dividendos, assim como heranças e
doações, e criar o Imposto sobre
Valor Agregado (IVA).

O candidato do PT fala em dar
um duplo mandato ao Banco Central,
que reforçará o controle da inflação,
mas terá que assumir, também,
compromisso com o emprego.
Haddad mencionou a intenção de
criar de um indicador para balizar o
regime de meta de inflação, em lugar
do IPCA, mas não foram dadas
maiores informações sobre isso.
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Situação de estatais é desafio
para próxima equipe econômica

Por Edna Simão e Fábio Pupo |
De Brasília

O próximo governo terá entre os
desafios na área econômica a busca
por soluções para a situação
financeira de até 15 estatais federais.
Técnicos do governo estão
preocupados com o risco de
empresas como Eletrobras,
Correios, Infraero e Telebras serem
obrigadas a recorrer aos cofres da
União para pagar despesas como as
de pessoal. Isso poderia tornar as
companhias dependentes do
Tesouro Nacional, o que agravaria
a situação das contas públicas do
país.

Das 138 estatais federais,
atualmente 91 são consideradas de
controle indireto por serem
subsidiárias de empresas como
Petrobras, Banco do Brasil e Caixa
Econômica Federal. As 47 restantes
são as companhias de controle direto
- dentro desse grupo estão as 18 que
já figuram como dependentes. Ou
seja, que já recebem recursos da
União para pagar despesas com

pessoal ou custeio. Na avaliação de
técnicos do Tesouro, mais 15
companhias correm o risco integrar
esse grupo por terem registrado um
número negativo na rubrica de lucro
antes de juros, impostos,
depreciação e amortização (Ebitda,
na sigla em inglês) em algum exercício
nos últimos três anos.

Segundo os técnicos, medidas
para diminuir despesas e elevar
receitas já têm sido adotadas. No
entanto, defendem, é necessário que
esse processo tenha continuidade
para que riscos de aporte do Tesouro
sejam reduzidos.

Entre as medidas já adotadas pela
atual equipe econômica para mitigar
o risco de que mais estatais virem
dependentes do Tesouro, estão o
desinvestimento de ativos não
estratégicos, a implementação de
planos de demissão voluntária (PDV)
e a aprovação do decreto para dar
mais celeridade ao processo de
liquidação dessas empresas.

Além disso, outro instrumento
que poderá sanar as condições

financeiras de estatais é um projeto
de lei encaminhado pelo governo ao
Congresso que cria o Plano de
Recuperação e Melhoria Empresarial
(PRME), que é interpretado pelos
técnicos como uma espécie de
"recuperação judicial" de estatais.

O objetivo do PRME é fazer com
que as empresas melhorem seus
indicadores de receitas e despesas
em um processo que pode durar até
quatro anos. Ao final desse período,
a situação da empresa seria
reavaliada e a estatal poderia ser
reclassificada como dependente ou
não. Caso permaneça em situação
ruim, seria dada uma destinação que
pode incluir a privatização, a abertura
de capital ou até mesmo a liquidação
da companhia.

Atualmente, as empresas
dependentes de recursos
orçamentários já têm forte restrição
financeira e não há interesse do
governo para que esse número seja
elevado. De 2009 a 2017, as
subvenções do Tesouro - ou seja,
repasses financeiros da União
destinados à cobertura de despesas
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com pessoal e custeio - passaram de
menos de R$ 4,7 bilhões para R$
14,6 bilhões.

Os custos do Tesouro nas estatais
somaram, entre aportes e
subvenções, quase R$ 20 bilhões em
2017, enquanto o valor devolvido
aos cofres públicos em forma de
dividendos foi de apenas R$ 7,7
bilhões.

A avaliação dos técnicos é que
essa "taxa de retorno" não agrada,
embora reconheçam que há
benefícios gerados por certas
companhias que não podem ser
mensurados financeiramente de
forma direta, casos de pesquisas da
Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa) ou de
projetos para concessões de
infraestrutura da Empresa de
Planejamento e Logística (EPL).

Entre as empresas observadas de

perto pelo governo, está a
Eletrobras, estatal que mais teve
números negativos no Ebitda nos
últimos três anos. Em 2017, registrou
um número negativo de R$ 1,7 bilhão
nessa rubrica em 2017. O governo
espera que o processo de
privatização da companhia aconteça
no ano que vem. Em outras, por
outro lado, é observada evolução.
Nos Correios, por exemplo, os
indicadores registram melhora após
cortes de gastos.

A situação das estatais
dependentes vem sendo
acompanhada pelo governo também
porque elas retiram verbas que
seriam destinadas a outras iniciativas
- já que elas estão sujeitas ao teto
de gastos. Por isso, o crescimento
da necessidade de recursos para elas
impacta o Orçamento dos ministérios
aos quais estão subordinadas.
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União arrecada R$ 92 milhões com
venda de imóveis

O governo vendeu até o momento 16
de imóveis da União neste ano, por R$
92,4 milhões. O montante é 96% maior
do que o angariado em 2017, quando
foram vendidos 26 imóveis.

O Ministério do Planejamento
conseguiu repassar à iniciativa privada
43% das propriedades ofertadas.

"Vender faz sentido, o Estado não
precisa de imóveis para além daquilo que
dá suporte a sua atividade. Além disso,
os aluguéis estão baratos, a 0,3% do
valor do bem ao mês", afirma Alberto
Ajzental, da FGV.

"Ter terrenos não costuma ser
vantajoso, imobiliza verba e tem custos.
No caso de um prédio, pode ser mais
barato vendê-lo e pagar aluguel, se o
gasto não exceder 10% do valor do
imóvel ao ano", diz João Rocha Lima,
da USP Elá um edital aberto até 19 de
outubro, que oferece oito terrenos em
Brasília avaliados em R$ 390 milhões
em troca de um edifício de ao menos 147
mil m2.
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Não há mais espaço para subsídios
 pesados, afirma presidente do BNDES

Novo foco. Dyogo Oliveira diz
que, independentemente do
presidente que vá governar o País
a partir de janeiro de 2019, não
deve haver mudança na política do
banco – hoje, com foco em
projetos de infraestrutura e nas
pequenas e médias empresas

Adriana Fernandes /
BRASÍLIA

À espera de uma retomada de
novos investimentos, o BNDES
que será entregue ao próximo
presidente da República não só
diminuiu de tamanho e mudou de
perfil como deve se firmar nos
próximos anos como o maior
formulador de projetos do País.
Para o presidente do BNDES,
Dyogo Oliveira,
independentemente do candidato
ao Palácio do Planalto que vencer
as eleições, não haverá espaço
para uma reviravolta da política
de subsídios pesados usando o
banco.

“Isso acabou. Não há volta”,
diz Oliveira ao Estadão/Broadcast
em entrevista no seu gabinete em
Brasília, onde tem despachado
alguns dias da semana. Ex-ministro
do Planejamento, Oliveira avalia
que a reorientação da política do
BNDES, conduzida durante o
governo Michel Temer, “veio para
ficar” porque é coerente e não há
mais espaço no Orçamento do
Tesouro Nacional para um
retrocesso nessa área e nem
mudança na Taxa de Longo Prazo

(TLP), que substituiu a Taxa de
Juros de Longo Prazo (TJLP) na
correção dos empréstimos do
banco.

Oliveira diz também que o
ambiente de taxa de juros mais
baixa diminuiu a potência de uso
de taxas subsidiadas como ocorreu
no passado “Uma coisa é subsidiar
com uma taxa de juros de 15% e
aí dar subsídio para baixar para
9%, 7% ou como se chegou a fazer
a 2,5%. Outra coisa é fazer com
taxa de 6,5%. Vai baixar para
zero?”, pondera.

Segundo ele, um projeto que não
é viável com uma taxa de 6,5%
precisa ser melhor avaliado.
Símbolo máximo da política de
estímulo a grandes empresas com
taxas subsidiadas pelo Tesouro que
marcou o governo do PT, o
BNDES desde 2016 passou por
uma recauchutagem com a criação
da TLP, a aceleração da devolução
dos empréstimos bilionários do
Tesouro que bancaram anos de
financiamento barato para setores
específicos.

Empréstimos.
Do pico de 4,3% do Produto

Interno Bruto (PIB) de
desembolsos em 2014, o BNDES
deve fechar este ano com 1% em
empréstimos. A reorientação
também alterou o perfil de
empresas financiadas. A previsão
é que ao final de 2018 os
desembolsos para as micro e

pequenas empresas feche em 49%
do volume de financiamento do
banco e 41% para infraestrutura.

No auge, entre 2012 e 2013, o
financiamento para as micro e
pequenas empresas não passava
de 20% e só começou a subir em
2016 com a nova orientação. Esse
é o perfil que o banco dever seguir
para frente, na avaliação de
Oliveira.

O presidente do BNDES
lembra que antes havia uma
concentração de recursos em
grandes projetos e aplicações em
empresas que tinham acesso ao
mercado de capitais e que
acabavam fazendo “arbitragem” no
mercado com o dinheiro do
BNDES: “Pegava o dinheiro
barato e aplicava no mercado
ganhando com a diferença de
mercado.”

Projeção.
Pelas projeções do banco, a

estimativa é de um total de R$ 1
trilhão de investimentos entre 2018
e 2021 – valor que não tinha sido
alcançado desde 2014. Ele admite
que a baixa demanda, após quatro
anos de recessão, é o grande nó
do banco. Ele avalia que após as
eleições o investimento volta se
houver uma agenda econômica que
alimente a confiança. Até o fim do
ano, o banco também deve
aumentar a venda prevista de
ativos de R$ 10 bilhões para R$
12 bilhões.
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