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Lisboa desconversa sobre ser
 ministro de Haddad e indica nome

Economista defende
permanência da equipe
econômica e sugere Ana Paula
Vescovi para assumir a Fazenda

Alexa Salomão

“Não posso dizer se vou aceitar
ou recusar um cargo para o qual nem
fui convidado.” Com essa frase, o
economista Marcos Lisboa,
presidente do Insper, comenta as
especulações de que seria cotado a
ministro da Fazenda de um eventual
governo do petista Fernando
Haddad, candidato à Presidência da
República.

“Haddad é meu amigo, dá aula
no Insper. Ele sabe que tenho
divergências em relação ao
programa do PT para a área
econômica. Baixei na internet, li e
muito do que está ali não funciona”,
diz ele, que também é colunista da
Folha.

Entre 2003 e 2005, Lisboa foi
secretário de Política Econômica do
Ministério da Fazenda, durante o

primeiro mandato do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele
conta ter “adorado” exercer o cargo
pela possibilidade de formular
políticas públicas, temática que
estuda e acompanha diariamente nos
últimos cinco anos.

“Ministro é uma função mais
política, é como um CEO, um
presidente de empresa”, diz Lisboa.

Na avaliação dele, a origem das
especulações em torno de sua
indicação para ser ministro de
Haddad pode ser uma associação
inadequada de informações.

“Algum gênio —uma dessas
pessoas que gosta de parecer que
sabe tudo, que tem informação
privilegiada— associa que eu fui do
ministério, que o Haddad leciona no
Insper, sendo assim, eu vou ser
ministro se ele ganhar a eleição. Mas
as coisas não funcionam assim”, diz.

Lisboa diz que tem conversado
com muita gente nesta campanha.
Defende que o momento pede

diálogo e união de esforços, mais
ainda na economia. Vital é reunir as
melhores pessoas para enfrentar a
crise que, ele reforça, vai piorar se
as medidas corretas não forem
adotadas.

Na avaliação de Lisboa, a equipe
econômica da Fazenda está pronta.
“A melhor equipe para a Fazenda é
essa que está aí, manteria todas as
pessoas e já tem até ministro: Ana
Paula Vescovi”, diz.

Lisboa avalia que ela deixou o
Tesouro “arrumado” antes de ir para
Fazenda. “Tem todas as habilidades
e competência para assumir o
ministério”, diz ele.

Ex-secretária do Tesouro
Nacional e hoje segunda da pasta,
no posto de secretária-executiva,
Vescovi era secretária de Fazenda
do estado do Espírito Santo quando
foi convidada para integrar a gestão
de Michel Temer. Antes, atuou por
dez anos na Secretaria de Política
Econômica da Fazenda no s governo
s tucano e petista.
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Lisboa diz, porém, que seria
preciso reforçar a interlocução do
governo com os demais Poderes em
outras frentes, porque simplesmente
não há interlocução adequada hoje
nem com o STF (Supremo Tribunal
Federal) nem com o Legislativo, diz.

Na Casa Civil, diz Lisboa, seria
importante ter um político habilidoso,
com bom trânsito no Congresso, mas
que compreendesse a estrutura da
máquina pública e a dimensão do
problema fiscal.

“O melhor nome para o cargo é
Paulo Hartung”, diz Lisboa. Com
longa carreira política, Hartung foi
deputado, senador e está no
segundo mandato como governador
do Espírito Santo pelo MDB.

“Também seria necessário
escolher um bom advogado-geral da
União: um Carlos Ari [Sundfeld], um
Daniel Goldberg”, diz.

Sundfeld é especialista em direito

público e leciona na Direito GV, em
São Paulo.

Goldberg atuou no primeiro
mandato de Lula, como titular da
então Secretaria de Direito
Econômico do Ministério da Justiça,
órgão incorporado ao atual Cade
(Conselho Administrativo de Defesa
Econômica). Teve atuação marcada
pelo combate à formação de cartéis.
Hoje é mais conhecido por atuar na
gestão de capital.

“Não mexeria no BNDES, nem
no Ministério do Planejamento. As
equipes estão azeitadas”, diz Lisboa.
Exemplo: a Sest (Secretaria de
Coordenação e Governança das
Empresas Estatais, do Planejamento)
avaliou tudo que pode ser
privatizado.

“Coma atual equipe está tudo
pronto, em várias áreas, é só
aplicar’, diz Lisboa.
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Equipe de Bolsonaro delega área de
infraestrutura a militares da reserva

Guru econômico do
presidenciável se reuniu nesta
semana com grupo em Brasília
para tratar do tema

Talita Fernandes, Mariana
Carneiro e Julio Wiziack

Brasília- O candidato Jair
Bolsonaro (PSL) decidiu entregar a
militares a área de infraestrutura do
governo caso seja eleito presidente.

Na última segunda-feira (17), o
guru econômico do presidenciável,
Paulo Guedes, teve seu primeiro
encontro com o chamado Grupo de
Brasília, que reúne militares da
reserva interessados em ver suas
propostas implementadas em um
governo Bolsonaro.

As reuniões, realizadas a portas
fechadas no hotel Brasília Imperial,
na capital federal, foram a primeira
tentativa de unir as equipes que
orbitam ao redor de Bolsonaro e
que, faltando poucos dias para a
eleição, ainda trabalham

desarticuladas.

O senso de urgência de
consolidação de um projeto de
governo se deu diante da melhora de
desempenho nas pesquisas. Além da
área de infra-estrutura, as equipes
trabalham na construção de um plano
mais amplo como base de um
eventual governo.

O primeiro diagnóstico é que,
para o desenvolvimento de grandes
projetos, a crise fiscal tem que ser
enfrentada imediatamente e, por isso,
estão sendo detalhadas propostas de
reforma da Previdência e tributária,
alem de desestatizações. Essas
iniciativas estão sendo desenvolvidas
sob liderança de Guedes.

Os militares, por sua vez,
assumiram a liderança nas áreas de
infraestrutura e regulação.

Os temas vinham sendo
discutidos separadamente por
Guedes e pelo Grupo de Brasília.
Mas, depois da reunião da última

segunda, o tema passou às mãos do
grupo liderado pelo general da
reserva Osvaldo Ferreira, do qual
também fazem parte os generais
Augusto Heleno e Aléssio Ribeiro
Souto, além do professor da UNB
(Universidade de Brasília) Paulo
Coutinho.

Uma sala de eventos do hotel
tornou-se uma espécie de QG do
grupo, que intensificou as reuniões
depois que Bolsonaro foi
hospitalizado. Eles avaliam que, com
o afastamento do capitão reformado,
as ações propositivas ficaram
paralisadas, e passou a ser
necessário municiar o candidato a
vice, o general da reserva Antônio
Hamilton Mourão, em suas
aparições.

Ferreira, cotado para assumir o
Ministério dos Transportes caso
Bolsonaro vença, trabalha no
programa de infraestrutura desde
setembro do ano passado. Formado
na Academia Militar, desempenhou
funções de engenharia durante sua
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passagem pelo Exército,
principalmente em obras na
Amazônia.

O grupo tem como meta terminar
projetos em andamento e colocar em
análise as cerca de 3.000 obras do
governo federal que, segundo seu
diagnóstico, estão paradas.

A pretensão é partir do plano de
obras e concessões já pronto,
elaborado pela EPL (Empresa de
Planejamento e Logística), para
concluir planejamento já feito por
técnicos do governo federal.

O mantra da equipe é que tudo o
que está paralisado merece ser
continuado.

São exemplos de projetos que
receberão atenção a BR-163, que
liga o Centro-Oeste a Santarém, a
Transnordestina, a Ferrovia Norte-
Sul e Angra 3.

O grupo também pretende
converter concessões em
autorizações, como forma de
acelerar desestatizações. O processo
funcionaria principalmente para
rodovias, que seriam leiloadas em
bloco para a administração privada.

A navegação de cabotagem e o
setor de telecomunicações são outros
que estão na linha de frente. A equipe
de Bolsonaro pretende acelerar a
tramitação no Congresso das regras
de devolução de ativos à União,
pelas empresas de telefonia que
obtiveram concessões nos anos
1990.

A avaliação é que isso está
freando investimentos na área e
impedindo o desfecho de uma
solução para a Oi. Também sob o
guarda-chuva de Ferreira estão os
planos para as agências regulatórias.

A ideia é que o programa de

privatização tenha como estratégia
ampliar a venda de ativos de estatais,
como subsidiárias de Banco do
Brasil, Caixa e Petrobras, sem se
desfazer do controle das empresas.

O economista também coordena
a área tributária, em que a criação
de um imposto único nos moldes de
uma nova CPMF foi proposta.

Após reação política à proposta,
Guedes cancelou participação em
eventos, como um do banco Credit
Suisse, nesta quinta (20).

Pessoas ligadas a Bolsonaro
dizem que há estudos também de
uma alternativa menos drástica, de
unificar apenas tributos federais para
a criação de um IVA (imposto sobre
valor agregado), que reuniria PIS,
Cofins, IPI e CSLL. O norte das
mudanças, dizem, é a simplificação
tributária.
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Governo vai liberar R$ 4 bilhões do Orçamento

Julio Wiziack
e Maeli Prado

Perto do fim do mandato, o
governo do presidente Michel Temer
vai liberar cerca de R$ 4 bilhões em
despesas para ministérios e órgãos
federais.

A cada dois meses, a Junta de
Execução Orçamentária (1EO),
formada pelos ministros da Casa
Civil, da Fazenda e do
Planejamento, revê as receitas e
despesas da União.

Em julho foram descongelados
somente R$ 666 milhões. A revisão
orçamentária deste bimestre será
anunciada nesta sexta-feira (21).

A liberação de recursos será
maior desta vez porque, segundo a
equipe econômica, a projeção de
despesas obrigatórias deve sofrer
redução de até R$ 4 bilhões.

Projeções conservadoras da
consultoria de Orçamento da
Câmara dos Deputados indicam que
o governo deve rever suas despesas
obrigatórias para ficar com uma
folga de pelo menos R$ 2 bilhões
no Orçamento.

Definido o valor dos recursos a
serem liberados, o Planejamento terá

até  o fim deste mês para apresentar
o detalhamento da distribuição dos
recursos por pastas.

Até o momento, menos de 10%
das despesas bloqueadas foram
liberadas pelo governo.

Muitos ministérios sofreram não
só com a perda da arrecadação
como com os limites de gastos
estabelecidos pela lei do teto, que
limita o crescimento das despesas à
inflação do ano anterior.

Por essa regra, despesas só
podem ser desbloqueadas se houver
cancelamento de outros gastos ou a
revisão para baixo de despesas
previstas.

Os recursos obtidos pelo ganho
de receita também podem ser
usados para gastos que escapam da
regra do teto, como despesas
financeiras da União — repasses
para fundos setoriais, por exemplo.

O desempenho da arrecadação
só serve, neste caso, para melhorar
o resultado final das contas públicas.

A meta para este ano é de um
déficit de R$ 139 bilhões, mas a
conta deve fechar abaixo de R$ 120
bilhões.

Ou seja, o objetivo fiscal para o
ano será cumprido com folga.

No último relatório de receitas e
despesas, a equipe econômica
afirmou que essa diferença será
possível porque houve um forte
aumento da arrecadação da União
com royalties de petróleo.

Além disso, o desempenho fiscal
de estados e empresas estatais será
melhor do que o projetado a
princípio, permitindo uma
tranquilidade maior no Orçamento
deste ano.

Segundo dados do Ministério da
Fazenda, os estados deverão ter um
superávit de R$ 10 bilhões neste ano,
em vez do R$ 1,2 bilhão de resultado
positivo fixado como meta para os
entes da federação em 2018.

Isso acontecerá, em parte,
porque os recursos dos royalties de
petróleo, que estão aumentando por
causa da elevação do preço do
produto no mercado internacional,
são compartilhados pela União com
os entes da federação.

As estatais, por sua vez, que
tinham uma meta de déficit de R$ 3,5
bilhões, deverão ter um resultado
negativo de R$ 164 milhões, abrindo
outra folga de R$ 3,3 bilhões.
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