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TCU exclui dois principais
ativos do leilão de petróleo

Por André Ramalho, Cláudia
Schüffner e Rodrigo Polito | Do Rio

Márcio Félix: expectativa de
interesse por outras áreas de
exploração.

A Agência Nacional de Petróleo
(ANP) realiza hoje a 15ª rodada de
blocos exploratórios sem duas das
áreas mais promissoras. Os blocos
S-M-534 e S-M-645, na Bacia de
Santos, retirados do leilão por
decisão do Tribunal de Contas da
União (TCU), tinham potencial para
levantar, juntas, pelo menos R$ 3,55
bilhões em arrecadação - o
equivalente a 73% da soma dos
bônus mínimos de todos os 70 ativos
inicialmente incluídos na
concorrência. A estimativa do
Ministério de Minas e Energia é que
a rodada arrecade entre R$ 400
milhões e R$ 450 milhões.

A decisão do TCU desagradou
à equipe econômica e pegou o setor
de surpresa, na véspera do leilão. O
tribunal defende que a opção do
Conselho Nacional de Política
Energética (CNPE) de licitar os dois

blocos sob o regime de concessão,
e não partilha, traz riscos de prejuízos
à União da ordem de R$ 2,37
bilhões - quando comparado o valor
presente das participações
governamentais nos dois modelos de
contrato. Segundo o TCU, faltam
justificativas para a opção.

Como os blocos S-M-645 e S-
M-534 têm potencial de se
conectarem à área de Saturno, que
está dentro do polígono do pré-sal e
será oferecido sob o regime de
partilha, em junho, o TCU entende
que eles deveriam ter sido
classificados como estratégicos e
leiloados também sob o regime de
partilha. Para declarar uma área
como estratégica é necessário que o
CNPE proponha um decreto
presidencial.

Segundo a secretária de
fiscalização de óleo e gás do TCU,
Gabriela da Costa e Silva, essa
opção evitaria, no futuro, uma
potencial unitização (individualização
da produção de dois campos
diferentes num único projeto, quando
os reservatórios de duas áreas se
conectam numa só jazida).

"Existe um regime fiscal
diferenciado entre as áreas de
concessão e partilha. No longo
prazo, considerando-se que o prazo
da exploração é de 30 anos, o fato
de se dividir a área em dois regimes
não parece vantajoso para a União.
A unitização é o remédio para uma

doença, e aqui foi criada uma
unitização desnecessária. Com o
agravante de serem dois regimes
diferentes, sendo que há uma parte
ainda não licitada, que é a parcela
interna da área", afirmou a secretária
ao Valor.

O tribunal também identificou a
"possibilidade de interferência
externa no trabalho técnico da ANP"
e "excesso de contradições nas
respostas" em relação às notas
técnicas" da agência.

O diretor-geral da ANP, Décio
Oddone, disse que a decisão sobre
o modelo contratual da licitação
cabia ao CNPE. "O que colocamos
[para o CNPE] foi que existe a
possibilidade de leiloar as áreas no
regime de partilha e no de concessão.
O CNPE discutiu e deliberou que
não ia declarar a área estratégica",
afirmou o diretor.

Já o secretário de Petróleo e Gás
do MME, Márcio Félix, disse que,
apesar da decisão do TCU, a 15ª
rodada deve se manter atrativa.
"Temos áreas interessantes nas
bacias do Ceará, Potiguar, em
Sergipe-Alagoas. Há outras áreas
sendo ofertadas em Santos e
Campos também. Esperamos que
haja grandes atores nessas áreas",
disse.

Segundo Félix, representantes do
MME e do tribunal se reúnem
segunda-feira para discutir uma
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solução para licitação dos dois
blocos retirados da licitação de hoje.
A intenção é voltar a leiloar as áreas
em até seis meses, preferencialmente
na 4ª rodada de partilha, marcada
para junho. "Os blocos não vão
sumir. Eles estão lá em baixo do mar
e voltarão a ser leiloados. Vamos
buscar o diálogo com o TCU",
afirmou.

Questionado se as áreas seriam
licitadas sob regime de concessão ou
partilha, o secretário disse que o
assunto ainda será debatido. Ele
argumentou, no entanto, que o
governo não tem "elementos
suficientes" para afirmar que a
licitação sob regime de partilha seria
mais rentável para a União, como
defende o TCU.

"O regime de partilha vale para
as áreas estratégicas. As áreas
estratégias são aquelas de baixo risco
exploratório e elevado potencial de
produção. Não temos elementos
suficientes para afirmar isso [que os
blocos excluídos são de baixo risco]",
argumentou.

Os blocos S-M-534 e S-M-645
são adjacentes à área de Saturno,
uma das duas únicas áreas da 4ª
rodada do pré-sal, de junho, para as
quais a Petrobras não tinha exercido
direito de preferência. Por isso, a
expectativa era que esses dois ativos
despertassem o interesse das
petroleiras privadas.

Félix argumenta, ainda, que o
ministério prestou todas as
informações solicitadas pelo TCU.
Gabriela, no entanto, alega que
alguns documentos só foram
entregues ontem pelo ministério.

"O edital foi publicado sem que o
TCU tivesse a oportunidade de
analisar, em um amplo
descumprimento dos normativos e
assunção de riscos pela ANP", disse
a secretária, que não vê pressa para
licitar as áreas, já que os contratos
só estão previstos para serem
assinados em novembro.
(Colaborou Fabio Graner, de
Brasília)
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BNDES amplia prazos e valores e corta
o spread no financiamento para energia

Por Cláudia Schüffner | Do Rio

O Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) fez três grandes
mudanças na política de
financiamento para o setor de energia
que valem para o próximo leilão de
A-4, marcado para a próxima
semana. A superintendente de
energia da diretoria de infraestrutura
do BNDES, Carla Primavera,
explicou que o valor financiável e os
prazos aumentaram e o spread
baixou.

Agora o BNDES vai financiar
80% dos projetos, quando antes o
valor era calculado com base em um
percentual dos itens financiáveis do
projeto, que representam de 50% a
80% do total, dependendo do caso.

O banco também reduziu de
1,7% para 1,3% o spread cobrado
nas operações para o setor elétrico
nos projetos de geração,
transmissão e distribuição. Para o
segmento de energia solar, eficiência
energética e projetos para
aproveitamento de resíduos sólidos
urbanos, a queda no spread foi ainda

maior: de 1,7% para 0,9%. "Com a
TLP e a nova realidade do banco,
foram redefinidos os spreads básicos
conforme as prioridades do banco",
explicou a superintendente.

Outra decisão foi pelo
alongamento dos prazos. Carla
lembra que os projetos de geração,
transmissão e distribuição de energia
já tinham prazos mais longos
comparados aos de outros setores.
No caso dos empreendimentos de
geração, o prazo variava de 16 a 20
anos e agora passou para até 24
anos. No caso da distribuição, que
tinham de 5 a 7 anos, o prazo foi
estendido para até 20 anos.

"A ressalva é que os prazos são
sempre atrelados ao contrato de
compra e venda de energia, no caso
dos projetos de geração. E na
distribuição o prazo dependendo do
tempo da concessão", disse Carla.
"O banco entende que tem papel
importante no crédito de longo prazo
no país e que devíamos ampliar
prazos", disse.

O BNDES também quer ampliar
o escopo dos empreendimentos de
energia financiados pela instituição.

De acordo com Carla, agora o banco
quer "inovar" e apoiar projetos
destinados também aos mercados
livre e de curto prazo. Até então os
financiamentos eram destinados
prioritariamente para projetos que
vendem energia no mercado
regulado por meio dos leilões da
Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel).

"Observamos duas grandes
questões no contexto do setor
elétrico e o regulador nos apontou
um caminho, que é a separação do
lastro e da energia nesse contexto de
mercado livre. Além disso, no último
leilão houve um número grande de
projetos, mas a demanda de
contratação no mercado regulado,
que é ditado pelas distribuidoras, foi
menor. Portanto existe um potencial
de investimentos no setor muito
grande, mas o leilão tem demanda
limitada pela necessidade das
distribuidoras. Então queremos
tentar viabilizar projetos para
expansão da matriz não apenas do
ambiente regulado", disse Carla ao
explicar a intenção de financiar
projetos destinados a ambientes de
comercialização híbridos.
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Lucro e prejuízo no mesmo exercício
Por Ribamar Oliveira

Está na mesa do presidente da
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
aguardando despacho, desde
dezembro do ano passado, o projeto
de lei que altera as relações entre o
Tesouro Nacional e o Banco
Central. O projeto, que é de autoria
do senador Ricardo Ferraço
(PSDB-ES), já foi aprovado pelo
Senado. Ele resultou de uma longa
negociação com o governo e da
pressão feita por numerosos
especialistas para acabar com o
mecanismo que, atualmente, permite
que o BC financie o Tesouro.

Assessores de Maia disseram ao
Valor  que o projeto ainda não andou
porque o presidente da Câmara está
conversando com representantes do
BC para definir o melhor
encaminhamento das propostas que
afetam o mercado financeiro. O
projeto de lei 9.248, por exemplo,
que permite que o BC receba
depósitos voluntários de instituições
financeiras, já tem comissão especial
onde será analisado. A comissão
aguarda a indicação de
representantes dos partidos para
iniciar os trabalhos.

"Na última reunião que o
presidente Maia fez com técnicos do
BC, eles manifestaram preocupação
de que essa proposta seja aprovada
antes do projeto, que trata das
relações do BC com o Tesouro",
explicou um assessor. "Então, a ideia
é que os dois projetos tramitem
conjuntamente", informou. De

acordo com os mesmos assessores,
Maia dará celeridade aos dois
projetos logo depois da votação da
proposta do cadastro positivo, que
ocorrerá na próxima semana.

Em 2008, a lei 11.803 alterou a
metodologia de apuração do balanço
do BC, separando do resultado
patrimonial do BC os lucros e
prejuízos das operações com as
reservas internacionais e derivativos
cambiais. Para isso, foi criada uma
conta separada chamada de
"equalização cambial". Para
entender a questão, é preciso
observar que o BC contabiliza as
reservas do país em reais. Assim,
quando o real se desvaloriza frente
ao dólar, o valor das reservas
aumenta. Isso é considerado "lucro".
Quando o real se valoriza frente ao
dólar, o valor das reservas diminui.
Isso é considerado um "prejuízo".

A contabilidade é feita
diariamente. No fim de cada
semestre, o BC apura em quanto
ficou a variação cambial e, se houve
"lucro", transfere o resultado
financeiro ao Tesouro, em dinheiro.
Se houve "prejuízo", o Tesouro
cobre o resultado negativo do BC
emitindo títulos. Tanto o "lucro" como
o "prejuízo" são apenas contábeis,
fictícios, pois não houve venda efetiva
das reservas do país.

As mudanças promovidas pela lei
11.803 criaram uma situação
esdrúxula. O BC passou a ser a única

instituição em todo o mundo a
registrar lucro e prejuízo no mesmo
exercício financeiro. No primeiro
semestre de 2017, por exemplo, o
BC registrou um resultado positivo
de R$ 11,272 bilhões, que foi
transferido ao Tesouro, em dinheiro,
em setembro. No primeiro semestre
de 2017, o BC também registrou um
"prejuízo" na conta de "equalização
cambial", que foi coberto com a
emissão de títulos pelo Tesouro em
janeiro deste ano.

É preciso que fique claro que o
BC não transferiu ao Tesouro o valor
líquido do resultado do seu balanço
e do resultado da conta da
"equalização cambial", apurados no
primeiro semestre de 2017. Ele
transferiu todo o lucro e recebeu
títulos para cobrir todo o prejuízo.
Se tivesse somado os dois
resultados, o BC teria recebido
apenas R$ 4,473 bilhões em títulos
(valor que corresponde à subtração
do prejuízo de R$ 15,744 bilhões do
lucro de R$ 11,272 bilhões), como
mostra a tabela abaixo.

Projeto que acaba com
contabilidade esdrúxula está

parado

No segundo semestre de 2017,
o resultado do BC foi de R$ 14,709
bilhões e o prejuízo na conta de
"equalização cambial" foi de R$
30,677 bilhões. Em março deste ano,
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ele transferiu o resultado positivo
para o Tesouro e o prejuízo está
previsto para ser coberto em janeiro
de 2019, de acordo com as
demonstrações financeiras do BC, de
31 de dezembro de 2017.

O total do resultado do BC em
2017 foi de R$ 25,981 bilhões, com
um prejuízo na conta de "equalização
cambial" de R$ 46,422 bilhões. Se
os dois valores fossem somados
(lembrando que o prejuízo tem o sinal
negativo), o resultado seria um
prejuízo de R$ 20,441 bilhões, a ser
coberto com títulos do Tesouro. Mas
o método de apuração do balanço
permitiu que o BC transferisse R$
25,981 bilhões, em dinheiro, ao
Tesouro e recebesse R$ 46,422
bilhões em títulos.

"Se não houvesse a operação de

equalização, o BC teria registrado
um prejuízo patrimonial a ser coberto
pelo Tesouro", explicou Antônio
D'Ávila Júnior, consultor da
Comissão de Orçamento da Câmara
dos Deputados, e o primeiro
especialista a apontar as distorções
dessa contabilidade. "Criou-se uma
situação na qual, de um lado, o BC
entrega bilhões de reais ao Tesouro
e, de outro, o Tesouro entrega
bilhões em títulos ao BC", disse

Para o consultor, "trata-se de
clara sistemática de financiamento do
BC ao Tesouro". Ele observa ainda
que os valores transferidos ao
Tesouro "estão sendo utilizados para
o cumprimento da "regra de ouro",
posto que são classificados entre as
receitas de capital".

O projeto de lei 9.283, já

aprovado pelo Senado e parado na
Câmara, altera a contabilidade do
BC. O resultado positivo da
instituição em suas operações com
as reservas e com derivativos
cambiais não será mais
automaticamente transferido ao
Tesouro. Será destinado a uma
reserva, que só poderá ser utilizada
para cobrir o resultado negativo do
BC. Poderá ser destinado ao
pagamento da dívida mobiliária
apenas quando "severas restrições
nas condições de liquidez afetarem
de forma significativa o seu
refinanciamento".

Ribamar Oliveira é repórter
especial e escreve às quintas-feiras

E - m a i l :
ribamar.oliveira@valor.com.br
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Planejamento quer utilizar superávit
financeiro para cumprir 'regra de ouro'

Por Murillo Camarotto e Fabio
Graner | De Brasília

Além de pedir autorização para
desvincular recursos de royalties e
do Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações (Fistel) para
ajudar no cumprimento da "regra de
ouro" das contas públicas, o
Ministério do Planejamento fez uma
consulta ao Tribunal de Contas da
União (TCU) também para poder
utilizar de forma mais ampla dinheiro
que está no caixa do Tesouro
decorrente do chamado superávit
financeiro (receitas de diversas
fontes que não foram utilizadas para
suas destinações nos exercícios em
que entraram nos cofres).

Essa operação, se autorizada,
teria um potencial de recursos de
quase R$ 300 bilhões, mas a própria
equipe econômica considera que
terá mais dificuldades de obter a
autorização do tribunal. Nesse
campo específico, o questionamento
do governo foi não só sobre se seria
possível fazer uma desvinculação
geral desses recursos, ou caso a
caso dentro dessa rubrica, mas
também sobre quais instrumentos
seriam adequados para efetuar esse
procedimento, medida provisória ou
projeto de lei.

Das três consultas enviadas, a mais
avançada no TCU é a do Fistel, que
já tem parecer favorável dos técnicos
do órgão de controle e que agora
depende da avaliação do relator
desse processo, o ministro Vital do
Rêgo, também responsável por
analisar as outras duas consultas. A
condição para liberar esse uso é que
seja preservado o mínimo necessário
para aplicação na área de
telecomunicações, como já está
previsto na legislação.

No caso dos royalties, a ideia é
dirimir uma dúvida jurídica. O
governo entende que a legislação
existente permitiria isso, mas
posicionamentos indiretos do TCU
apontariam para outra direção.

Na equipe econômica,
considera-se hoje que a
desvinculação do Fistel e dos
royalties do petróleo poderia gerar
receitas da ordem de R$ 30 bilhões
para efeito de cumprimento da "regra
de ouro" - o dispositivo
constitucional que impede o governo
de emitir dívida para bancar gastos
correntes, como Previdência e
pessoal.

Esse volume juntamente com
outras medidas de gestão em
andamento, ou em preparação,
completariam o elenco de ações
anunciadas pelo governo para fechar

o rombo de R$ 203,4 bilhões da
"regra de ouro" projetado pelo
Tesouro Nacional.

Além dessas iniciativas, esse
conjunto de ações inclui a devolução
de mais R$ 100 bilhões pelo
BNDES ao Tesouro Nacional e mais
de R$ 60 bilhões relativos à
desvinculação de recursos do Fundo
Soberano, do Fundo Nacional de
Desenvolvimento e de cancelamento
de restos a pagar antigos.

A consulta sobre a desvinculação
mais ampla de recursos colocados
como "superávit financeiro", o que
teria potencial de resolver não só o
rombo deste ano, mas também os
problemas para 2019, é mais recente
que as outras duas, enviadas nos
meses anteriores. A entrega ao TCU
ocorreu em 15 de março e a
expectativa é que a área técnica do
órgão já tenha uma visão mais clara
sobre qual será a recomendação na
semana que vem.

O problema da "regra de ouro"
tem atormentado o governo, que,
com persistentes déficits fiscais e sem
poder alterar a Constituição para
flexibilizar o dispositivo, tem buscado
todas as fontes possíveis de receitas
para fechar o buraco e evitar o crime
de responsabilidade pelo presidente
da República e os gestores da área
econômica.
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Quase 85% do gasto
tributário tem prazo indefinido

Por Edna Simão | De Brasília

Quase 85% dos gastos tributários
instituídos nos últimos sete anos não
têm prazo para acabar e, depois de
criados, dificilmente são revertidos,
segundo o Relatório Fiscal do
Tesouro Nacional de 2017. O
documento defende o
estabelecimento de avaliação dos
programas que serão instituídos no
futuro, e também dos já criados,
para garantir maior eficácia das
politicas.

"Uma vez instituídos, esses
benefícios dificilmente são revistos,
visto que o perfil dos gastos
tributários não proporciona
instrumentos nem incentivos à sua
revisão, especialmente quando
dispõem de prazo de vigência
indeterminado, sem órgão gestor e
com metas e objetivos genéricos.
Assim, cria-se uma rigidez que tende
a se manter ao longo do tempo",
destaca o relatório do Tesouro.

A política de desonerações de
impostos foi intensificada em 2012,
quando foram instituídos 92
programas (novos ou renovados).
Em 2015, essa despesa chegou a R$
277,14 bilhões, 4,62% do PIB. Em
2017, esse gasto, ainda classificado
como relevante, totalizou R$ 275,87
bilhões, o equivalente a 4,11% do
PIB.

Segundo o relatório, a maioria
das metas dos programas é genérica
e a metade das iniciativas não possui

órgão gestor para acompanhar e
avaliar os resultados. Além disso,
84,3% dos benefícios fiscais
concedidos - redução de alíquotas
de tributos, criação de regimes
especiais ou desoneração - foram
feitos por meio de medida
infraconstitucional, o que seria, na
teoria, mais fácil de se reverter por
exigir quórum menor de
parlamentares para aprovação em
comparação com uma emenda
constitucional. Um exemplo de que
essa facilidade não se verifica na
prática é a dificuldade para reverter
a desoneração da folha.

"Apenas uma minoria dos gastos
tributários tem previsão
constitucional (14,7%), que requer
quórum especial para modificações.
Esses programas compreendem
basicamente a Zona Franca de
Manaus e os benefícios às entidades
filantrópicas. A maioria dos
programas de gasto tributário não
possui prazo determinado de
duração (84,3%). Ou seja, não
serão encerrados ou alterados em
prazo previamente estabelecido, mas
apenas se houver um novo processo
legislativo que os faça", afirma o
relatório do Tesouro.

O documento aponta que, a partir
de 2015, a concessão de novos
benefícios tributários passou a ser
contida. Porém, muitos dos
programas possuem efeitos
defasados, ou seja, apesar de
instituídos em determinado ano, seus
efeitos plenos em termos fiscais só
ocorrem nos anos seguintes. "Os

gastos instituídos em 2012, por
exemplo, tendem a impactar as
finanças progressivamente a partir de
2013, até atingir um pico e se
estabilizar", explica o relatório.

Em 2012, foram instituídos gastos
e desonerações tributários que
atingiram um montante estimado de
mais de R$ 140 bilhões,
considerando o impacto no ano
corrente (2012) mais os anos de
2013, 2014 e 2015. As estimativas
da Receita, que constam do relatório,
consideram os quatro primeiros anos
da instituição do programa.

O maior gasto tributário instituído
nos últimos anos foi o da
desoneração da folha de salários,
com impacto estimado de R$ 53
bilhões em quatro anos. Além disso,
a desoneração de itens adicionais da
cesta básica teve custo estimado de
quase R$ 30 bilhões no período
2013-2016. Já a ampliação dos
setores elegíveis ao Simples
Nacional e dos limites das faixas de
tributação custaram quase R$ 30
bilhões.

Segundo a Receita Federal, há
concentração em benefícios
específicos. Somados, Simples e
MEI representam 29,9% das
estimativas (R$ 82,5 bilhões).
Consideradas as renúncias do IR
Pessoa Física (R$ 42,4 bilhões) e a
Zona Franca de Manaus e áreas de
livre comércio (R$ 23,1 bilhões),
chega-se a mais da metade dos
gastos tributários estimados (53,6%
do total).

BRASILValor Econômico



29/03/18

Investimentos de estatais recuaram
R$ 6 bi em 2017, mas lucro triplicou

Por Murillo Camarotto | De
Brasília

A execução orçamentária dos
investimentos das estatais federais
apresentou no ano passado uma
queda significativa, justificada pela
necessidade de redução do
endividamento das empresas. Em
2017, o investimento ficou em R$
50,4 bilhões, valor 10,8% menor em
termos nominais do que o registrado
no exercício anterior, R$ 56,5
bilhões.

Se considerado o percentual de
execução em relação ao total de
recursos autorizados, a queda é
ainda mais significativa. No ano
passado, as estatais gastaram 59%
do total, contra 74,2%
desembolsados em 2016.

O secretário de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais,
Fernando Soares, disse que a
necessidade de desalavancagem
levou à redução dos investimentos.
"Foi uma atitude estratégica e
necessária para o momento, para
que possamos retomar esses
investimentos no futuro", disse.

Apresentado ontem, o balanço
das estatais mostrou um crescimento
de 214% no lucro líquido das
empresas em relação a 2016. No
período analisado, o resultado
passou de R$ 9,031 bilhões para R$
28,362 bilhões.

Os lucros das estatais ligadas à
Caixa Econômica Federal foram os
principais responsáveis pelo
aumento, com os ganhos líquidos
passando de R$ 4,14 bilhões em
2016 para R$ 12,52 bilhões em
2017, um avanço de 202%.

De acordo com o Planejamento,
a reversão de provisões atuariais,
bem como o aumento da margem
financeira e da prestação de serviços
explicam o crescimento nos
resultados da Caixa.

As estatais atreladas ao Banco do
Brasil também registraram alta
significativa no lucro líquido, que
passou de R$ 8,03 bilhões para R$
11,01 bilhões entre 2016 e 2017,
salto de 37%. No grupo BNDES, o
resultado teve queda de 3,29%, para
R$ 6,18 bilhões.

Também houve recuo no
desempenho das empresas ligadas à
Eletrobras, que tiveram prejuízo de
R$ 1,73 bilhão no ano passado, ante
um lucro de R$ 3,51 bilhões em
2016.

No caso da Petrobras, a empresa
e suas subsidiárias reverteram um
prejuízo de R$ 13,05 bilhões em
2016 para ganho de R$ 380 milhões
no ano passado. Os números
englobam os cinco grandes grupos
de estatais, que representam
aproximadamente 95% do
patrimônio líquido de todas as
empresas federais.
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Dinâmica da inflação dá sinais de
mudança, avaliam economistas

Por Arícia Martins | De São Paulo

Para alguns economistas, as
surpresas favoráveis constantes com
os dados de inflação são sinais de
que pode estar em curso uma
mudança estrutural no
comportamento dos preços.
Embora a visão não seja consensual
e ainda seja cedo para concluir que
a "espinha dorsal" da inflação foi
quebrada, especialistas afirmam que
os erros sucessivos do mercado e
do Banco Central nas projeções
para o Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA)
reforçam a ideia de que a recessão
pode ter alterado de forma mais
perene a dinâmica inflacionária.

Assim como o mercado, o UBS
vem sendo surpreendido pelos
números do IPCA há 18 meses,
sempre para baixo, afirmam os
economistas Tony Volpon e Fabio
Ramos. Considerando a previsão do
consenso de mercado de alta de
0,15% para março, o indicador
oficial de inflação deve subir 0,76%
no primeiro trimestre, número cerca
de 0,4 ponto percentual menor do
que o previsto pela autoridade
monetária no Relatório de Inflação
de dezembro. Se confirmadas as
projeções para março, esta terá sido
a menor inflação para os primeiros
três meses do ano durante a vigência
do Plano Real.

Com o objetivo de investigar as
principais causas da inflação corrente
mais comportada do que o esperado,
Volpon e Ramos analisaram as
divergências entre as previsões feitas
pelos modelos do banco em relação
aos dados observados. De forma
agregada, os três principais modelos
do UBS que projetam o IPCA total
superestimaram a inflação de 2017-
que foi de 2,95% - em 1,14 ponto
percentual. Para os dois anos
anteriores, a distância em relação à
inflação prevista e registrada foi
menor, de 0,83 ponto em 2016 e
0,58 ponto em 2015.

Na média dos modelos que
preveem, separadamente, a inflação
de alimentos, serviços e produtos
industriais, o "erro" em relação à
inflação do ano passado foi de 1,27
ponto, ante 1,01 ponto em 2016 e
1,06 ponto em 2015. Esse padrão
de erros, segundo os economistas
do UBS, reforça a visão de que a
maior recessão da história do Brasil
pode ter alterado a dinâmica
inflacionária, ainda que os resultados
não sejam totalmente conclusivos.

"Há evidências crescentes de que
a recessão mudou estruturalmente o
comportamento da inflação, mas este
é um processo ainda em curso", diz
Ramos, que prevê alta de 3,6% para
o IPCA em 2018. No começo do
ano, a estimativa era de 4%.

Uma das razões que explica a
tendência mais benigna da inflação é

a diferença entre o desempenho
efetivo do Produto Interno Bruto
(PIB) em relação ao PIB potencial,
o chamado "hiato do produto",
aponta o economista. Com elevada
capacidade ociosa na economia, que
ainda vai demorar para ser
preenchida, a transmissão do
aumento das commodities para os
preços domésticos foi menor do que
no passado recente, diz o UBS.

Embora ainda seja cedo para
afirmar taxativamente que a recessão
foi um divisor de águas na inflação
brasileira, Rafael Gonçalves
Cardoso, economista-chefe da
Daycoval Investimentos, aponta que
o padrão da última crise favorece a
manutenção dos preços em nível
moderado. A exemplo do ocorrido
em países desenvolvidos, o setor
privado ficou bastante endividado
durante a crise, o que reprimiu o
consumo. Com a necessidade de
desalavancagem, famílias e empresas
poupam mais ao invés de consumir
e investir. "Estamos em um período
de inflação baixa típico, que ocorre
após ajustes no nível de
alavancagem."

Outro fator que difere a crise atual
das anteriores é o hiato do produto,
que é maior do que se imaginava e,
por isso, permite um período mais
prolongado com inflação mais baixa,
afirma Fabio Romão, da LCA
Consultores. Em algum momento, a
ociosidade na economia vai acabar
com a reação da atividade, mas isso
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só deve acontecer em 2020,
pondera Romão. Outra mudança
importante que se revelou mais
duradoura e deve ajudar a manter os
preços em patamar mais modesto é
a inflação de alimentos, diz o
economista.

Excluindo 2017 - ano em que os
alimentos no domicílio tiveram
deflação de 4,9% - a média de
variação destes preços na década
atual foi de quase 9% ao ano,
destaca Romão. Neste ano, a
expectativa é de alta de 2,5%, o que
configura resultado ainda bastante
tranquilo. Olhando as perspectivas
de produção agrícola e expansão
populacional, as cotações de
produtos agropecuários devem ficar
mais comportadas daqui para frente,
diz. Assim, é difícil que a inflação de
alimentos supere a inflação geral
também nos próximos anos.

Por outro lado, o especialista da
LCA pondera que não houve
nenhuma alteração na indexação. A
diferença é que, no momento, a
correção de preços com base em
índices do ano anterior está atuando
a favor da inflação, porque os dados
de 2017 foram atipicamente baixos.
"Continuamos com hábitos ruins,
como o aluguel indexado ao IGP-M."

Além do aluguel, outro serviço
cujos preços são influenciados pela
inflação passada é a parte de
educação, acrescenta Cardoso, da
Daycoval. "As expectativas foram
ancoradas e isso teve efeito favorável
sobre a inflação, mas não houve uma
quebra da indexação", diz ele, motivo
pelo qual, em sua avaliação, ainda
não é possível concluir que a inflação
reduzida é algo estrutural.

Coordenador do Centro de
Estudos em Macroeconomia

Aplicada (Cemap) da FGV em São
Paulo, o economista Emerson
Marçal comenta que o componente
de expectativas da inflação brasileira
já foi controlado. No entanto, a
possibilidade de que medidas de
austeridade fiscal como o teto de
gastos sejam eliminadas, associada
às dúvidas sobre o processo
eleitoral, pode reverter facilmente
este quadro. "Por isso sou um pouco
cético em relação a essa ideia de
mudança estrutural da inflação."

Em artigo esta semana no Valor,
o economista Nilson Teixeira mostra
visão também menos otimista: "A
percepção de que a inflação
permanecerá baixa de forma
permanente assume uma dinâmica
muito favorável para o Brasil nos
próximos anos. Por agora, essa
perspectiva ainda parece um sonho",
conclui.
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Para analistas, taxa de desemprego
aumenta e atinge 12,5% em fevereiro

Por Arícia Martins | De São Paulo

A proporção de desempregados
em relação à força de trabalho
aumentou pelo segundo mês
consecutivo, avaliam economistas,
mas no médio prazo, a expectativa
é que o mercado de trabalho siga
em recuperação. Segundo a
estimativa média de 27 instituições
financeiras e consultorias ouvidas
pelo Valor Data, a taxa de
desemprego medida pela Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios
(Pnad) Contínua ficou em 12,5% nos
três meses encerrados em fevereiro,
0,3 ponto acima do nível até janeiro.

As projeções para a fatia de
desocupados em relação à
população ativa no mercado, a ser
divulgada hoje pelo IBGE, vão de
12% até 12,7%. Para a média de
2018, 20 analistas preveem que a
desocupação recue para 11,8%,
após ter ficado em 12,7% no ano
passado.

"A alta do desemprego é um
movimento sazonal de início de ano,
a exemplo do que vimos em janeiro",
diz Patrícia Pereira, economista-
chefe da Mongeral Aegon . Em seus

cálculos, a taxa de desemprego
aumentou para 12,6% no trimestre
terminado em fevereiro, aumento
que, de acordo com Patrícia, não
causa preocupação.

No fim do ano, indústria e
comércio fazem contratações
temporárias que não são efetivadas
após o fim do período de festas,
observa a economista. Por isso, é
normal que o desemprego suba ao
menos no primeiro trimestre. Além
disso, há em curso um movimento de
volta ao mercado de pessoas que
estavam sem buscar uma ocupação.
Esse retorno também contribui para
elevar a taxa de desemprego, uma
vez que a geração atual de vagas não
é suficiente para absorver esse
contingente.

Segundo Patrícia, a qualidade
dos dados de emprego também está
melhorando nas últimas leituras da
Pnad, com reação das vagas formais
e perda de fôlego na criação de
postos sem carteira assinada. "Temos
dúvidas sobre se a reforma trabalhista
vai gerar vagas formais adicionais ou
apenas uma substituição de informais
por formais, mas o perfil do emprego
está melhor, o que traz também
aumento da arrecadação", diz.

O UBS também estima que a
desocupação subiu para 12,6% nos
três meses terminados em fevereiro,
mas destaca que, na comparação
com igual trimestre de 2017, a taxa
deve mostrar recuo de 0,6 ponto. Na
série dessazonalizada pelo banco, a
desocupação deve ter diminuído
ligeiramente entre janeiro e fevereiro,
de 12,6% para 12,5%. "O
desemprego está caindo bem
lentamente, mas mostrando melhor
composição, com aumento do índice
de formalidade", apontam os
economistas do UBS.

Para o departamento econômico
do Haitong, os dados de fevereiro
devem mostrar que as condições de
emprego seguiram melhorando. O
banco estima que, com ajuste
sazonal, a taxa de desocupação
diminuiu na passagem mensal, de
12,6% para 12,4%. Na série original
do IBGE, o desemprego medido pela
Pnad deve ter ficado em 12,7%,
estimam os economistas Flávio
Serrano e Jankiel Santos.

Segundo Serrano e Santos, a
Pnad deve reforçar a visão de que a
economia brasileira está em
retomada - "ainda que em ritmo
menos intenso do que muitos
gostariam de testemunhar."
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Confiança em serviços cai após dez altas,
e retração é a maior desde junho

Por Alessandra Saraiva | Do Rio

A confiança do empresariado de
serviços mostrou em março a queda
mais intensa em nove meses. Após
dez meses em alta, o Índice de
Confiança do setor de Serviços
(ICS) caiu 1,7 ponto entre fevereiro
e março, para 91,4 pontos, informou
a Fundação Getulio Vargas (FGV).
Foi a mais intensa queda desde junho
de 2017 (-1,9 ponto), influenciada
por dúvidas em relação ao futuro,
alertou o economista Silvio Sales.

Para o técnico, há uma forte
indefinição no cenário político,
devido à proximidade das eleições
presidenciais. Isto gera incertezas
sobre condução de política
econômica, bem como aprovação
ou não de reformas, como a da
Previdência.

Nos dois sub-indicadores do
ICS, a principal influência na queda
do ICS foi o recuo de 2,8 pontos
do Índice de Expectativas (IE), para

96,1 pontos em março, pressionado
por piora na demanda prevista. Já o
Índice da Situação Atual (ISA)
recuou 0,6 ponto em março, para
86,8 pontos, negativamente
influenciado por indicador que mede
o volume de demanda atual.

O técnico avalia que, com a
proximidade da corrida presidencial,
isto na prática acabou por elevar
imprevisibilidade do cenário nos
próximos meses, principalmente em
condução de política econômica.
Houve, assim, uma redução nas
expectativas, por parte do
empresariado, mas não
necessariamente tornando-os
pessimistas.

Ele usou como exemplo o tópico
"emprego previsto para os próximos
três meses" da Sondagem de
Serviços - pesquisa do qual o ICS é
indicador-síntese. Nesse quesito, a
parcela de empresários que
pretendem contratar mais diminuiu de
18,8% para 17,8% entre fevereiro e
março; mas também reduziu

porcentual de empresários que
afirmam que vão demitir, de 13,2%
para 12,6%. Em contrapartida, a
fatia que tem interesse em manter o
quadro de funcionários subiu de
69,4% para 70,8%.

Ele admitiu que o setor de
serviços tem sido "o mais atrasado"
ao mostrar sinais de retomada na
atividade - em comparação com a
indústria, por exemplo. "Mas
precisamos lembrar que ele foi o
último a 'entrar' na crise e que ele
depende de um ritmo mais forte de
crescimento no PIB para avançar",
comentou. Para ele, o recuo é como
uma "calibragem" na confiança do
setor.

O Nuci do setor de serviços
avançou 0,6 ponto percentual em
março, para 82,8%.

O ICS abrange informações de
1.959 empresas colhidas entre os
dias 1º e 23 deste mês.
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Parecer da AGU pacifica
crédito com garantia a Estados

Por Fabio Graner, Eduardo
Campos e Alex Ribeiro | De Brasília

A Advocacia-Geral da União
(AGU) finalizou parecer que visa
pacificar juridicamente a questão dos
empréstimos de bancos públicos a
Estados e Municípios. O documento
deve deixar claro que as instituições
financeiras federais podem efetuar
sem problemas empréstimos com
garantia dos fundos de participação
de Estados (FPE) e municípios
(FPM).

Esse parecer deverá ser assinado
não só pela ministra-chefe da AGU,
Grace Mendonça, mas também pelo
presidente Michel Temer, tendo
"efeito vinculante" para toda
administração pública. Ou seja,
colocaria um fim na polêmica
provocada pelo Tesouro Nacional,
cuja secretária Ana Paula Vescovi,
que hoje preside o conselho de
administração da Caixa, determinou
a interrupção desse tipo de
empréstimo pelo banco.

Um dos documentos que embasa
esse parecer da AGU foi produzido
pelo próprio Banco Central, e
mostraria um nível de inadimplência
muito baixo nesse tipo de operação
de crédito. Uma questão a se
verificar é se e como o parecer vai
tratar a exigência maior de capital

definida pelo BC para esse tipo de
operação.

Até então, as garantias do FPE e
FPM eram "mitigadores" de risco e
perderam essa prerrogativa. Quando
divulgou essa mudança no começo
de fevereiro, o BC explicou que a
mudança tinha caráter "prudencial",
respondendo ao desafio fiscal
enfrentado por alguns Estados e
municípios. O BC também lembrou
na época que essas operações tinham
longo histórico de baixa
inadimplência.

O passo seguinte ao parecer
vinculante da AGU seria obter um
sinal verde do Tribunal de Contas da
União (TCU), que já se inclina para
uma decisão na mesma linha depois
que o regulador do sistema financeiro
- o BC - não colocou óbice do ponto
de vista da legalidade desse tipo de
operação.

No mês passado, o Banco
Central já ratificou, por meio de uma
circular, o seu entendimento de que
os empréstimos com esse tipo de
garantia são legais. Mas decidiu
exigir a alocação de capital para
cobrir o risco de inadimplência,
dentro do espírito das regras do
Acordo de Basileia.

O único ponto de resistência no
TCU é o procurador Júlio Marcelo

de Oliveira, que vê o formato desse
crédito como inconstitucional.

Uma vez superadas as dúvidas
legais, o passo seguinte seria a
reversão da determinação do
conselho de administração da Caixa
para barrar essas operações. Para
além da questão jurídica, a decisão
do colegiado foi tomada dentro do
programa para fortalecer o capital da
Caixa para cumprir as regras
prudenciais de Basileia 3, que entram
em vigor em 2019.

Os dados do balanço da Caixa
divulgados na terça, porém, dão um
pouco mais de conforto para retomar
os empréstimos, argumenta uma
fonte ouvida pelo Valor. O banco
registrou um lucro líquido de R$ 12,5
bilhões, e um resultado recorrente de
R$ 8,6 bilhões. Se as regras de
Basileia 3 já estivessem em vigor, a
Caixa teria encerrado o ano passado
com capital de nível 1 de 10,6%. O
percentual supera o mínimo, de
9,5%.

A Caixa tem programado para
este ano um total de R$ 30 bilhões
de empréstimos a Estados e
municípios, em setores como
saneamento e mobilidade urbana. O
entendimento é que esse é o
empréstimo típico de um banco
público, ao lado de financiamentos
habitacionais.
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Guardia se fortalece como
o mais cotado para a Fazenda

Secretário-executivo substituiria
Henrique Meirelles à frente da pasta

O presidente Temer ainda não
teria batido o martelo porque faltam
alguns detalhes sobre a saída do atual
ministro

DA REUTERS

O presidente Michel Temer
praticamente fechou a indicação de
Eduardo Guardia, secretário-
executivo do Ministério da Fazenda,
para substituir Henrique Meirelles
assim que o ministro decidir pela
desincompatibilização.

Segundo uma fonte palaciana,
faltam apenas detalhes e Temer não
bateu o martelo ainda porque
Meirelles não decidiu quando
efetivamente deixará o ministério.

O presidente estuda também
outras alterações na equipe
econômica, a principal delas,
deslocar Dyogo Oliveira, hoje
ministro do Planejamento, para
comandar o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES).

“O presidente não bateu o
martelo, mas está se debatendo a
ideia. A intenção ê mudar o perfil de
atuação do banco. O Dyogo tem um
perfil interessante para o BNDES.

O presidente tem o desejo de fazer
essa mexida”, disse a fonte palaciana.

Se a mudança for feita, Mansueto
de Almeida, Secretário de
Acompanhamento Fiscal da Fazenda
—e outro nome que era considerado
para o lugar de Meirelles— assumiria
o Planejamento.

Uma terceira fonte, que também
pediu para não ser identificada,
afirmou que Dyogo não teria
intenção de deixar o Planejamento
mas iria para o BNDES “se o
presidente Temer quiser”.

Os nomes de Guardia e
Mansueto foram indicados a Temer
por Meirelles. O presidente disse ao
ministro que poderia indicar seu
sucessor na pasta ao sair para fazer
parte do projeto político do MDB
para as eleições.

O secretário de
Acompanhamento Fiscal teria mais
trânsito no Congresso, mas Guardia
ê o nome preferido por Meirelles e
não há resistência por parte de Temer.

Meirelles anunciou na véspera que
irá se filiar ao MDB na próxima terça-
feira e decidir na semana que vem se
disputará as eleições deste ano. Para
concorrer no pleito, os ocupantes de
cargos no Executivo precisam deixar
seus postos até 7 de abril.

EXPERIÊNCIA

Guardia ê doutor em Economia,
pela USP (Universidade de São
Paulo). Foi pesquisador da área fiscal
do Instituto de Economia do Setor
Público da Fundação para o
Desenvolvimento Administrativo
antes de assumir cargos no
Executivo.

A partir de 1993, ocupou vários
postos no governo do estado de São
Paulo. Foi assessor do secretário de
Planejamento e Gestão, assessor do
coordenador de crédito e do
patrimônio da secretaria da Fazenda
paulista, chefe da assessoria
econômica do secretário adjunto
também na secretaria de Fazenda.

Na sequência, inicio a trajetória
no governo federal. Foi secretário do
Tesouro Nacional no último ano do
governo Fernando Henrique
Cardoso e ocupou o cargo de
secretário adjunto de Política
Econômica do Ministério da
Fazenda.

Entre 2003 e 2006, voltou ao
governo de São Paulo como
secretário de Fazenda de Geraldo
Alckmin. Esteve na iniciativa privada.
Foi diretor executivo da
BM&FBovespa entre 2013 e 2015,
quando então foi chamado por
Meirelles para voltar ao Ministério
da Fazenda.

MERCADOFOLHA DE SÃO PAULO



29/03/18

 União tem 93% de gastos obrigatórios

Segundo cálculo do Tesouro
Nacional, o nível de engessamento
do Orçamento bateu recorde no
ano passado, atingindo 18,3% do
PIB

Adriana Fernandes

O nível de engessamento do
Orçamento bateu recorde e chegou
a 93,7% do total de despesas em
2017, o equivalente a 18,3% do
Produto Interno Bruto (PIB). É o
que revela estudo do Tesouro
Nacional divulgado ontem em
relatório fiscal. Esse é o tamanho
dos gastos que são de realização
obrigatória. Em 2001, a chamada
“rigidez orçamentária”
correspondia a 85,6% das
despesas orçamentárias. Entre os
gastos obrigatórios estão a folha
de pagamento do funcionalismo e
benefícios previdenciários. A
pequena margem orçamentária que
sobra para abrigar as despesas que
não são rígidas (chamadas
tecnicamente de discricionárias)
fica ainda mais restrita se forem
levados em conta os restos a pagar
inscritos e não cancelados, que são
despesas não pagas e transferidas
de um ano para o outro.

Por esse critério, 97,6% do
Orçamento estaria engessado. A
busca de medidas para diminuir o
engessamento orçamentário
cresceu depois que o Congresso
aprovou o teto de gasto em 2016 –
o limitador do crescimento das

despesas com base na inflação que
comprime ainda mais o espaço
para investimentos. O presidente
da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-
RJ), chegou a ensaiar a elaboração
de um pacotão de medidas para
diminuir o excesso de rigidez e
vinculações do Orçamento, mas,
devido às negociações políticas
para a campanha eleitoral, deixou
de lado as discussões com a equipe
econômica. O economista Marcos
Lisboa, ex-secretário de Política
Econômica do Ministério da
Fazenda e presidente do Insper,
afirma que, nesse ritmo, os gastos
obrigatórios vão sufocar as outras
despesas da União.

“O País está de mãos atadas.
Para pagar s gastos obrigatórios,
teremos de cortar investimentos,
programas sociais e políticas
públicas importantes, como
Ciência e Tecnologia”, afirma. Ele
lembra que o engessamento veio
com a Constituição e as várias
emendas editadas depois. Durante
a vigência da intervenção militar
no Rio, o governo não pode
apresentar uma proposta de emenda
à Constituição (PEC) e reduzir
esses gastos.

Para calcular o grau de
engessamento do Orçamento, o
Tesouro fez uma escala gradual de
rigidez que vai de 1 (menor) a 5
(maior). No nível 5, estão
benefícios previdenciários e
assistenciais, gastos de pessoal,

abono e seguro desemprego e
emendas parlamentares
obrigatórias. São despesas
previstas no Orçamento e com
regras claras de acesso e vigência
dos benefícios. No nível 4, foram
incluídas despesas de custeio de
saúde e educação, que respeitam
gastos mínimos, e complementação
do Fundeb e repasses obrigatórios
ao Distrito Federal. Gastos com o
Bolsa Família e direitos dados a
setores vulneráveis por meio de lei
ordinária estão no nível 3. No nível
1 de rigidez, entram as demais
despesas que não podem ser
submetidas ao contingenciamento
e estão previstas na Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO).
O estudo do Tesouro mostra
aumento das despesas com nível
1, 2 e 3, que chegaram a alcançar
14,7% de participação no total de
gastos rígidos em 2015. Em 2001,
esse patamar inicial era de 4%.

Chama atenção o fato de que, a
partir de 2015, início da crise
econômica mais recente, as
receitas recorrentes do governo
passaram a não ser suficientes para
bancar as despesas rígidas. Essa
realidade agravou os
desequilíbrios das contas públicas
porque revela o grau de
dependência das receitas
extraordinárias para financiar a
expansão das despesas,
principalmente as obrigatórias. O
Tesouro alerta que o nível de
rigidez das despesas públicas está
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em patamares demasiadamente
elevados para um adequado
“manejo” da política fiscal, o que
tem tornado mais difícil
implementar o corte do Orçamento
para o cumprimento da meta fiscal
de 1% do PIB (porcentual que
permite estabilizar num cenário
mais otimista o endividamento
público). Para atingir essa meta, a
estimativa é de que o indicador de
rigidez deveria ficar entre 80% e
85%.
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 Guardia vai assumir a vaga de Meirelles

Ministro da Fazenda vai deixar
o cargo para tentar disputar a
Presidência da República

Vera Rosa
Adriana Fernandes

O presidente Michel Temer
escolheu Eduardo Guardia para
comandar o Ministério da Fazenda
no lugar de Henrique Meirelles,
que deixará o cargo na próxima
semana para tentar disputar as
eleições de outubro. Meirelles vai
se filiar ao MDB e quer concorrer
à Presidência, mas ainda não tem
garantia da candidatura. Guardia,
atual secretário executivo da
Fazenda, enfrentava resistências
no Congresso por ser considerado
um técnico sem jogo de cintura
política. A escolha do nome dele,
no entanto, fez parte de um acordo
entre Temer e Meirelles para que
o ministro se filiasse ao MDB.

Além disso, o presidente
também avaliou que manter a
continuidade na equipe econômica
é o melhor caminho para evitar
turbulências no fim do governo,
principalmente às vésperas da
campanha eleitoral. Projeções
indicam um crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB) que
pode superar as expectativas e
chegar a 3,4%, além de
arrecadação em alta, inflação
baixa e juros em queda. Temer
planeja entrar no páreo por um
novo mandato e pode ter Meirelles

como vice da chapa. Auxiliares do
presidente dizem que a ideia é
formar uma aliança entre a política
e a economia, ao centro, para
enfrentar os extremos.

Se até o fim de junho Temer não
tiver melhor desempenho nas
pesquisas, a tarefa de defender o
governo poderá ficar com
Meirelles. De perfil discreto,
Guardia se transformou numa
espécie de “Sr. não” nas
negociações políticas com o
Congresso. Para fechar o cofre do
governo, ele bateu de frente, nos
últimos meses, com os aliados do
presidente ao buscar restringir as
vantagens concedidas aos partidos
aliados, principalmente nas
negociações para aprovação dos
cinco Refis (parcelamento de
débitos tributários).

Também teve papel importante
nas negociações para os Estados
em dificuldade financeira e foi
decisivo para barrar um socorro
de R$ 600 milhões para o Rio
Grande do Norte, o que evitou uma
fissura no time econômico. Por essa
razão, já foi “demitido” diversas
vezes por políticos no próprio
gabinete. A postura linha-dura
levou à resistências dos políticos
à indicação do ministro Meirelles
para substituí-lo. Além disso, o
número 2 da Fazenda sempre foi
visto como um nome do PSDB. Ele
foi secretário do Tesouro no

governo Fernando Henrique
Cardoso e depois de secretário de
Fazenda de Geraldo Alckmin, em
SP.

Outras trocas. O ministro do
Planejamento, Dyogo Oliveira,
avisou Temer, ontem, que prefere
não ser transferido para o BNDES.
Sua preocupação é que uma
eventual ida para o banco seja
carimbada como um movimento
para abertura do cofre. Diante da
ponderação de Dyogo, Temer
avalia se o secretário de
Acompanhamento Fiscal,
Mansueto Almeida, fica onde está
ou se será deslocado. Está certo
que o ministro dos Transportes será
Valter Casimiro, atual diretor-geral
do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes
(DNIT). Casimiro substituirá
Maurício Quintela (PR-AL), que
pretende concorrer ao Senado. A
reforma ministerial deve atingir 11
dos 29 ministros. Ocupantes de
cargos públicos precisam sair até
7 de abril, se quiserem entrar na
disputa. O impasse sobre a
sucessão no Ministério da Saúde
continua. O presidente da Caixa,
Gilberto Occhi, foi indicado pelo
PP para assumir no lugar de
Ricardo Barros, que deixou o
cargo para retornar à Câmara e
disputar a reeleição. O governo, no
entanto, não bateu o martelo. /
COLABOROU LIGIA
FORMENTI
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Corrida ao Planalto trava pauta econômica

As sinalizações, a partir do ano
passado, de que o ministro da
Fazenda, Henrique Meirelles, seria
candidato à Presidência da
República coincidiram com a
paralisia da pauta econômica no
Congresso. Sem conseguir aprovar
a reforma da Previdência, o governo
definiu 15 medidas prioritárias para
tramitação no Legislativo, mas
nenhuma deslanchou. Neste
período, o presidente Michel Temer
passou a cogitar da reeleição e o
presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
RJ), lançou a pré-candidatura ao
Palácio do Planalto.

Na avaliação de especialistas, a
multiplicação de candidatos no
campo governista, todos querendo
se beneficiar da paternidade das
medidas, trava o avanço da agenda
econômica. O caso mais recente é
o da proposta de autonomia do
Banco Central (BC). Em
fevereiro,Temer, Meirelles, o
ministro do Planejamento, Dyogo
Oliveira, e o presidente da
autoridade monetária, Ilan Goldfajn,
acertaram que o projeto de lei, que
pretende conferir mandato fixo de
quatro anos para o presidente e para
os diretores da autarquia, terá efeitos
a partir de 2020.

Também ficou acertado que o
Executivo apoiaria a proposta do
líder do governo no Senado,
Romero Jucá (MDB-RR). O texto
define que a autoridade monetária

cumprirá o regime de metas para
inflação definido pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN), mas
também levará em consideração o
nível de emprego. A prioridade,
entretanto, será garantir a
estabilidade do índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA).

Em outra frente, técnicos da
equipe econômica debateram com
Maia a possibilidade de construir um
segundo projeto. A conversa chegou
aos ouvidos de Jucá, que não quer
abrir mão da autoria da proposta.
Com isso, o tema não avança. Outro
problema criado recentemente está
ligado à reoneração da folha de
pagamentos das empresas. Parte do
MDB, partido de Temer, defende
que uma parcela dos recursos
arrecadados seja usada para
aumentar o fundo eleitoral. A ideia
incomodou o presidente da Câmara.
Em meio à queda de braço, boa
parte da pauta econômica permanece
engavetada.

Na avaliação do cientista político
Carlos Melo, professor da escola de
negócios Insper, a razão da paralisia
é outra. Ele destaca que a agenda
do governo, recheada de temas
importantes, mas polêmicos, como
a privatização da Eletrobras, é de
difícil tramitação em ano eleitoral.
Mesmo se Temer, Maia ou Meirelles
não fossem candidatos, haveria
dificuldade para aprovar os projetos,
disse.

Credibilidade

Outro problema é a ausência de
lideranças políticas, já que boa parte
dos caciques do Executivo está
sendo investigada pela Operação
Lava-Jato. “Temos um governo fraco
neste momento. Isso atrapalha o
andamento da pauta econômica mais
do que as candidaturas”, destaca
Melo. Para ele, é a ausência de
lideranças que tem favorecido a
proliferação de candidaturas.

Mesmo com a paralisia da pauta
econômica no Congresso, a gestão
de Meirelles é elogiada pelo
mercado. O principal legado que o
ministro deixará na passagem pela
Fazenda é a recuperação da
credibilidade da política econômica,
avalia o economista-chefe do Banco
ABC Brasil, Luís Otávio de Souza
Leal. Ele explicou que Meirelles
colocou ordem na casa, priorizou a
coordenação das políticas monetária
e fiscal, com a escolha de pessoas
competentes tanto para o ministério
quanto para o Banco Central (BC).

Apesar disso, o economista
criticou a estratégia do governo de
garantir a aprovação do teto de
gastos antes da reforma da
Previdência. “Se tivessem usado o
capital político para fazer a reforma
previdenciária primeiro, teríamos,
hoje, uma situação mais confortável.
A ideia de que o teto ia forçar a
reforma parecia razoável na época.
Mas essa culpa não deve recair sobre
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a equipe econômica”, destacou.

A gestão de Meirelles contribuiu
ainda para a criação da Taxa de
Longo Prazo (TLP) e para as
mudanças das normas trabalhistas no
país, lembrou a economista-chefe da
CM Capital Markets, Camila
Abdelmalack. Para ela, parte do
insucesso na Previdência está ligada
à crise política. “Este governo foi
reformista e conseguiu algumas
conquistas. Além disso, nada deve
mudar com a saída de Meirelles. A
condução da política econômica
permanecerá a mesma.”

Dyogo fica no Planejamento

O ministro do Planejamento,
Dyogo de Oliveira, comunicou ao
presidente Michel Temer que prefere
continuar no cargo. Temer vinha
considerando a possibilidade de
deslocá-lo para a presidência do
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), que
ficou vaga com a saída do
economista Paulo Rabello de Castro
para disputar as eleições. Segundo
interlocutores, Dyogo quer também
indicar o novo comandante do
banco. Com esses movimentos, ele
evitaria a ampliação da influência do
titular da Fazenda, Henrique
Meirelles, no governo. Meirelles
sugeriu a Temer nomear o secretário
de Acompanhamento Fiscal da
Fazenda, Mansueto Almeida, para o
Planejamento ou para o BNDES.
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Mais recursos para crédito

O Banco Central (BC) reduziu a
alíquota de recolhimento
compulsório dos depósitos à vista de
40% para 25%. A autoridade
monetária também diminuiu os
percentuais do encaixe obrigatório
dos depósitos da poupança de 21%
para 20%, no caso da poupança
rural, e de 24,5% para 20%, para
as demais modalidades. Para a
autarquia, as medidas têm potencial
pra liberar R$ 25,7 bilhões aos
bancos e baratear o custo do crédito
no país.

As decisões foram elogiadas por
representantes do setor privado. Na
avaliação do presidente da Câmara
Brasileira da Indústria da Construção
(Cbic), José Carlos Martins, elas
devem favorecer diversos setores da
economia. Entretanto, alertou, é
necessário que as instituições
financeiras repassem os recursos
para as linhas de financiamento e
reduzam os juros. “Baixar os juros
é bom para todo mundo, até para
os banqueiros. O compulsório era a
última das alegações para não
reduzirem as taxas. A Selic já caiu
bastante e o crédito bancário
continua caro”, disse Martins.

Além de alterar as regras do
compulsório, o Conselho Monetário

Nacional (CMN) aprovou a
Resolução nº 4.649, que veda aos
bancos limitar ou impedir o acesso
de instituições de pagamento —
como PayPal e Nubank — a
operações como débitos autorizados
pelo titular da conta, emissão de
boletos de pagamento e
transferências entre contas, entre elas
TED e DOC. A nova regra será
aplicada, a partir de 2 de julho, para
os serviços de emissão de boleto,
transferências, TED e DOC, e a
partir de 1º de novembro para o
serviço de débito autorizado.

Boletos

Outra decisão do CMN, por
meio da Resolução nº 4.648, foi a
de proibir as instituições financeiras
de receber pagamentos de boletos
de valor igual ou superior a R$ 10
mil com a utilização de recursos em
espécie. A medida tem o objetivo de
prevenir a lavagem de dinheiro. Além
disso, os bancos devem criar um
sistema de registro específico de
recebimentos em papel-moeda.

Para boletos de valor inferior a
R$ 10 mil, as instituições financeiras
somente poderão recusar pagamento
em espécie se houver indícios de
tentativa de burlar a proibição.
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TCU tira dois blocos de leilão

O Tribunal de Contas da União
(TCU) decidiu, ontem, impedir a
concessão de dois blocos de
petróleo e gás que seriam leiloados
pelo governo federal hoje durante a
15ª Rodada de Concessão, que,
inicialmente, ofertaria 70 áreas. A
suspensão cautelar retira justamente
os dois ativos que tinham a maior
expectativa de arrecadação, de, no
mínimo, R$ 3,55 bilhões. Para o
relator do processo, ministro Aroldo
Cedraz, fora do regime de partilha,
a venda dos dois blocos poderia
gerar prejuízos de R$ 2,37 bilhões
à União ao longo de 35 anos de
concessão.

O governo esperava arrecadar
R$ 4,8 bilhões com a licitação de
áreas exploratórias, que totalizavam
95,5 mil km² de área. A decisão do
TCU restringiu o leilão a 68 blocos,
com a exclusão do S-M-534,
avaliado em R$ 1,9 bilhão, o S-M-
645, cotado em R$ 1,65 bilhão,

ambos na Bacia de Santos. Como a
4ª Rodada de Partilha de produção
do pré-sal será em 7 de julho, o
entendimento dos magistrados é de
que a licitação nesse modelo será
mais vantajosa para a União.

No leilão de concessão, a regra
prevê que os vencedores paguem
bônus de assinatura ao governo por
blocos do pós-sal e royalties ao
longo da exploração, enquanto, no
de partilha, há repasse de parte da
produção do pré-sal à União. Como
os dois blocos bloqueados estão
próximos à área do pré-sal, o
potencial de reservas é maior.

A Corte de contas considerou
que o Ministério de Minas e Energia
(MME) e a Agência Nacional do
Petróleo (ANP) não conseguiram
justificar a oferta em separado. Com
as contas públicas em frangalhos, é
possível entender o motivo: o bônus
garante ao governo uma receita

maior imediata; na partilha, a receita
aumenta de acordo com a produção.
Os investidores também preferem o
primeiro modelo, o que garantiria
mais concorrência e ofertas melhores
de bônus para arrematar os blocos.

Assim que tomou conhecimento
da decisão, o MME disse, em nota,
estar analisando a cautelar, “a qual
respeita” e que “no período mais
curto possível vai submeter ao
Conselho Nacional de Política
Energética uma nova proposta para
leiloar essas áreas ”.

Partilha

Para Adriano Pires, diretor do
Centro Brasileiro de Infraestrutura
(Cbie), a decisão do Tribunal de
Contas da União (TCU) mostra que
o país precisa acabar com o regime
de partilha. “Os dois blocos eram as
estrelas do leilão de amanhã (hoje)
porque teriam bônus de assinatura
estimado em R$ 3,5 bilhões. O
argumento é que estão na fronteira
do pré-sal e deveriam ser licitados
em partilha, que é um modelo criado
pelo PT de forma ideológica que
afasta os investidores”, comentou.
Segundo ele, o país perde
credibilidade. “As empresas
levantaram dinheiro no mercado, se
prepararam para dar lance. O
polígono do pré-sal, na prática, se
tornou o muro de Berlim, porque o
regime só atrapalha os investimentos.
O governo está precisando do
bônus”, opinou.
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Lucro de estatais sobe

O lucro das estatais federais triplicou em 2017 em
relação a 2016. Conforme levantamento feito pela
Secretaria de Coordenação e Governança das
Empresas Estatais (Sest), do Ministério do
Planejamento, divulgado ontem, apenas cinco das
principais empresas públicas controladas diretamente
ou indiretamente pela União lucraram R$ 28,362
bilhões no ano passado. Esse dado ficou 214% acima
dos R$ 9,031 bilhões registrados em 2016.

As empresas Petrobras, Eletrobras, Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), Banco do Brasil e Caixa Econômica
Federal e suas subsidiárias respondem por 90% a
95% dos ganhos das estatais federais, segundo a Sest.
Apenas os lucros de Caixa e BNDES, de R$ 12,2
bilhões e de R$ 11 bilhões, respectivamente,
equivalem a mais da metade dessas cinco: R$ 23,1
bilhões.

Conforme dados do boletim da Sest, o número de
funcionários das estatais encolheu 5,4%, ou 28.744
trabalhadores, passando de 533.188, em 2016, para
504.444, em 2017. Neste ano, os programas de
demissões voluntárias (PDVs) continuam em curso.
“Existem 11 PDVs já autorizados ”, afirmou o titular
da Sest, Fernando Antonio Ribeiro Soares.

O número de estatais controladas direta ou
indiretamente pela União caiu de 149, no terceiro
trimestre de 2017, para 146, no quarto trimestre de
2017.
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Eentrevista / Fernando Bezerra Coelho Filho
 "Privatização reduzirá tarifas"

O ministro de Minas e Energia,
Fernando Coelho Filho, acredita
que, mesmo com resistências à
privatização da Eletrobras, o projeto
será aprovado ainda no primeiro
semestre deste ano. Durante
entrevista ao programa CB.Poder,
uma parceria entre o Correio
Braziliense e a TV Brasília, ele disse
que a votação é o plano A e que a
sua saída do ministério para disputar
as eleições não vai atrapalhar o texto
no Congresso. "Até porque volto
para a Câmara para poder ajudar
nesse debate."

Quanto aos recentes ataques à
caravana do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT), o ministro
de Minas e Energia parece se
preocupar com o cenário dos
próximos meses. "É preocupante,
independentemente da posição
partidária, e tenho respeito por todos.
Lamento por Lula, e só porque uma
pessoa pensa diferente, é inaceitável
estarmos presenciando atos assim.
Muito antes de o ato acontecer, já
havia um movimento de intolerância",
completa. Confira os principais
trechos da entrevista:

Caso a Eletrobras seja
privatizada, qual será o impacto?

Apesar de o preço da energia na
contratação através dos leilões ter se
reduzido, o consumidor tem
recebido uma conta cada vez mais
cara. Evidentemente, todo problema
do aumento de energia não está em
uma única empresa e num único local.
Mas a Eletrobras tem necessidade
de fazer uma série de
aprimoramentos e de ganhar
eficiência. Nos últimos anos,
acumulou prejuízos bilionários,
enquanto concorrentes acumularam
lucros. Ela tem custos muito
superiores à concorrência. Nos
cálculos da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), se a
modelagem de privatização que vier
a ser aprovada pelo Congresso for
a que foi enviada pelo governo,
teremos uma redução inicial em
torno de 2% a 2,5% na tarifa já em
2019

É uma discussão difícil em ano
eleitoral. O governo tem um
plano B caso não consiga
aprovar a proposta?

Vamos continuar trabalhando
com o cronograma para podermos
aprovar na Câmara e no Senado no
primeiro semestre. Tenho sinalizado
isso para a parte política do governo
e nós ainda trabalhamos com o plano
A, que é de conseguir votar o projeto
ainda no primeiro semestre.

Já há uma análise do blecaute
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que atingiu grande parte do país
na semana passada? Há
fragilidade no sistema?

Do ponto de vista do
abastecimento, não corremos
nenhum risco. A interrupção da
semana passada ocorreu por uma
falha em uma subestação. Não foi
falha de usina, de geração, foi de
equipamento em uma subestação que
escoa parte da energia de Belo
Monte. O Operador do Sistema
Elétrico (ONS) pediu sete dias para
apresentar um relatório.

Nós teremos uma dificuldade
no uturo relacionada a
construções de hidrelétricas.
Como o senhor imagina, no
futuro, a matriz  energética
brasileira?

O Brasil tem uma matriz muito
limpa. Algo em torno de 17% da
nossa geração é hídrica, mas
esgotamos os aproveitamentos
óbvios e os que se apresentam hoje
levantam discussões ambientais
bastante severas. O Plano Nacional
de Energia, preparado pelo
ministério, aponta para um
crescimento da  geração baseada em
energias renováveis, eólica e solar
principalmente. Mas elas são
intermitentes: a solar não tem à noite,
e a eólica só tem quando tem vento.
Então precisamos de uma energia
firme para podermos manter a
estabilidade do sistema.

Ou seja, estamos fadados  viver
em instabilidade?

De forma alguma. Estamos
estimulando também as usinas
elétricas a gás, que, das fósseis, é a
mais limpa, aproveitando o momento
em que o Brasil deve se tornar um
país exportador de gás natural, por
conta, principalmente do pré-sal. A
matriz energética, no futuro, será
ainda muito lastreada na energia
hídrica, mas tendo a expansão focada
em eólica, solar, e com energia
térmica a gás, que é mais barata e
mais eficiente.

O que a reforma do setor
létrico da União contempla?

A reforma vai possibilitar ao
consumidor brasileiro a oportunidade
de acessar os avanços tecnológicos
no setor elétrico. Queremos dar um
estímulo, através da tarifa, para o
consumidor usar um eletrodoméstico,
por exemplo, no horário em que a
energia é mais barata, como se faz
em outros países. Isso é uma das
possibilidades que existirá com a
reforma do setor. A outra é dar ao
consumidor brasileiro a chance de
escolher de quem vai comprar
energia. Além disso, vamos incentivar
a microgeração, para que ele possa
gerar sua própria energia.
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Teste na campanha

ANTONIO TEMÓTEO

A iminente saída de Henrique
Meirelles do Ministério da Fazenda
para disputar as eleições
presidenciais o colocará em uma
situação inusitada. Como chefe de
equipe econômica, Meirelles arrasta
multidões que se acotovelam para
ouvir o que ele tem a dizer, sobretudo
quando o tema é recuperação da
economia. No posto de ex-ministro,
o pré-candidato se tornará mais um
na corrida para chegar à Presidência
da República. As chances de cair em
esquecimento e não decolar são
enormes.

Sua capacidade para gerir o país
ou comandar a política econômica
são incontestáveis. Banqueiros,
empresários e investidores são
unânimes em defender que ele seria
a melhor alternativa para o país.
Entretanto, eleições são ganhas por
meio de votos e, com apenas 1%
dos eleitores favoráveis ao seu nome,
ele ainda patina na corrida eleitoral.

Ao longo dos seus 72 anos,
Meirelles fez uma única campanha
política. Saiu-se vitorioso, diga-se de
passagem, para o cargo de
deputado federal pelo estado de
Goiás, mas, assim que assumiu o

posto, foi convidado pelo então
presidente Luís Inácio Lula da Silva
para comandar o Banco Central
(BC). Ainda pesa contra ele a falta
de intimidade com o Congresso
Nacional. E a habilidade política de
unir diversas correntes de interesse
é essencial para que a Câmara dos
Deputados e o Senado Federal
aprovem propostas de interesse do
governo.

Desafios

Além de ter o desafio de
percorrer o Brasil para se consolidar
como uma alternativa para comandar
o país, o ministro da Fazenda terá
de mudar o discurso técnico e
carregado de “economês” para uma
narrativa palatável para a sociedade
brasileira. Meirelles não terá a seu
favor, durante os próximos meses,
níveis de desemprego confortáveis ou
dados que comprovem que a
recuperação da atividade é robusta
e sustentável. Também não está claro
qual será sua estratégia de campanha
e como se comportará diante do
povo.

O chefe da equipe econômica
tem apostado nas redes sociais para
se tornar mais conhecido. Além
disso, tem concedido entrevistas

diárias pra rádios, jornais e redes
locais de televisão. Entretanto, fora
do Ministério da Fazenda, o apelo
para esse tipo de exposição tende a
diminuir. “Ou ele decola ou suas
chances de se viabilizar candidato
serão enterradas. Há um esforço de
apoiadores de Temer para que ele
seja candidato a vice na chapa do
MDB, mas nem isso está garantido”,
detalhou um interlocutor do
presidente da República.

A capacidade política de aglutinar
apoio em torno da candidatura será
posta à prova a partir do dia em que
Meirelles deixar a Fazenda. E não
está claro se ele terá êxito em se
tornar o preferido dos brasileiros
para comandar o país a partir de
janeiro 2019.

Funcef 1
Em meio ao processo eleitoral

que definirá três diretores e três
conselheiros, a Funcef, o fundo de
pensão dos empregados da Caixa
Econômica Federal, divulgou ontem
o balanço de 2017. A boa notícia é
que não há necessidade de um novo
equacionamento. Os investimentos
da entidade tiveram rentabilidade de
R$ 12,6 bilhões quando a meta
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atuarial demanda um resultado
positivo de R$ 7,6 bilhões.

Funcef 2
Até 2016, o deficit acumulado

pela entidade de previdência
complementar dos empregados da
Caixa chegava a R$ 12,4 bilhões.
Com o resultado obtido, o saldo
negativo diminuiu para R$ 6,5
bilhões. Por meio do ajuste de
precificação, o deficit caiu para R$
2,5 bilhões e não serão necessárias
contribuições adicionais dos
participantes para cobrir o rombo.


