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Manobra adia início da votação da TLP

Por Eduardo Campos e Vandson
Lima | De Brasília

O governo sofreu mais uma
derrota na comissão mista que avalia
a medida provisória 777, que institui
a Taxa de Longo Prazo (TLP). A
leitura do relatório do deputado
Betinho Gomes (PSDB-PE) foi
postergada, novamente, e agora está
prevista para hoje, às 9h. Segundo
o líder do governo no Congresso,
deputado André Moura (PSC-CE)
após voto em comissão a matéria vai
ao plenário da Câmara ainda hoje.
A MP perde validade em 6 de
setembro e tem de chegar ao
Senado até a próxima semana.

O acordo para votação hoje foi
feito depois que o presidente da
comissão, senador Lindbergh Farias
(PT-RJ) recuou da decisão de
esperar mais uma semana para
reconvocar a sessão derrubada por
ele ontem. O senador aceitou uma
questão de ordem levantada pelo
senador José Serra (PSDB-SP) e
derrubou a sessão.

Serra, que é contrário à medida,

questionou a falta de avaliação do
impacto financeiro e orçamentário da
MP, tanto na exposição de motivos
quanto no relatório de Gomes. O
relator diz que a medida não enseja
impacto primário e referendou sua
posição em estudo da Comissão de
Orçamento do Congresso.

Pelos termos do novo acordo, se
Lindbergh não abrir a sessão às 9h
o governo vai usar o regimento para
pedir a sua destituição como
presidente da comissão, chamando
o senador com mais idade para
presidir a sessão e fazer nova eleição
da mesa.

A decisão de Lindbergh de
cancelar a sessão gerou enorme
confusão na comissão, com o
senador petista sendo chamado de
"déspota" e "moleque autoritário" por
governistas. Lindbergh disse que
apenas usou seu poder como
presidente. "Eles erraram, o relator
errou, e tomei a decisão que é a
decisão do presidente", disse logo
após cancelar a sessão.

"Não estou preocupado com o

mercado. Essa MP é um escândalo.
Em um momento de depressão
econômica apresentar isso mata
qualquer possibilidade de
investimento de médio e longo
prazos. É por isso que o todo o setor
produtivo está contra", disse
Lindbergh, após ser questionado
sobre a reversão do movimento de
baixa do dólar.

Até que se chegasse a um acordo
entre governo e oposição, mediado
pelo presidente do Congresso
Nacional, senador Eunício Oliveira
(PMDB-CE), o senador Romero
Jucá (PMDB-RR) articulou a
deposição de Lindbergh e o senador
Benedito de Lira (PP-PI), mais
antigo da Casa, chegou a se sentar à
mesa, esperando apenas decisão do
plenário do Senado para reabrir a
sessão.

Depois de informado da decisão
de Eunício, que deu um "voto de
confiança" a Lindbergh, Jucá disse,
após conversa com Moura, que "a
partir de agora vamos endurecer com
a oposição nos casos de relatoria e
presidência de comissão". A medida

BRASILValor Econômico



23/08/17

tem especial importância para a
equipe econômica, pois faz parte da
agenda de ajuste fiscal.

Sinal dessa importância é que
ficaram na comissão os diretores do
Banco Central (BC), Reinaldo Le
Grazie (Política Monetária), Tiago
Berriel (Assuntos Internacionais) e
Otavio Damaso (Regulação) até o
fim da sessão. Do lado da Fazenda
estiveram o secretário de Política
Econômica, Fabio Kanczuk, e o
chefe da Assessoria Especial de
Reformas Microeconômicas do
Ministério da Fazenda, João Manoel
Pinho de Mello.

Segundo Eunício, Lindbergh
errou e reconheceu que errou.
"Quando uma questão de ordem é
levantada, você pode deferir ou
indeferir. Mas se alguém recorrer,
você é obrigado a submeter ao
plenário", explicou o presidente.

O que a comissão vota nesta
quarta-feira, primeiramente, é a
decisão de Lindbergh de acatar o
pedido do senador Serra, depois

passaria aos trâmites necessários à
apreciação do voto do relator. A
questão é que a oposição tem novas
maneiras de atrasar o processo,
pedindo leitura de atas de reuniões
passadas e apresentando votos em
separado.

Um assessor parlamentar ligado
ao governo reconhece a dificuldade
de levar a medida adiante. "São
lobbies muito fortes envolvidos.
Quarta-feira será a nova batalha",
disse.

A TLP enfrenta forte oposição do
setor produtivo, que foi representado
nas audiências públicas pela
Confederação Nacional da Indústria
(CNI) e Federação das Indústrias
de São Paulo (Fiesp). As entidades
alegam que a TLP representará o fim
da indústria nacional. Funcionários
do BNDES consideram que a
medida possa levar ao desmonte do
banco. O presidente do BNDES,
Paulo Rabello de Castro, também já
atacou a mudança na taxa de longo
prazo.
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Acordo difícil

A assim chamada reforma política
não encontra consenso na Câmara
e no Senado, que teriam que aprovar
as mudanças com duas votações
cada, com pelo menos 308 votos a
favor na Câmara e 49 no Senado.
Qualquer coisa que venha a ser
aprovada esbarrará, porém, no
financiamento da campanha eleitoral,
pois nem o Fundão de R$ 3,6
bilhões tem condições de ser
aprovado nem o financiamento
privado, já aprovado na Câmara em
2015, passa pelo crivo do Senado.

Mas não há ninguém pensando
em baratear a campanha para
reduzir os seus custos, a não ser a
longo prazo, com a adoção do voto
distrital misto para 2022. O Fundão
bilionário estava chamando de volta
à arena política os marqueteiros,
atraídos pela possibilidade de gastos
mirabolantes para seus efeitos
especiais.

Tão especiais que acabam tendo
que ser financiados em paraísos
fiscais. Enquanto não chega o voto
distrital misto, se é que ele chegará
um dia, pois nada garante que o que
for aprovado agora será mantido no
futuro Congresso a ser eleito por
regras que ainda não sabemos, a
eleição continuará cara, mas sem que
se saiba quanto o Fundo que a
financiará terá.

Envergonhados com a soma
absurda que foi apresentada pelo
petista Vicente Cândido, os políticos
estão dispostos a aprovar um fundo

sem valor específico, para depois
defini-lo na Comissão de Finanças,
dentro do Orçamento. A vantagem
é que aí terão que justificar de onde
virão os recursos, dentro do limite
de gastos e tirando verbas de outras
rubricas. Espera-se que essa situação
iniba o apetite dos parlamentares.

O distritão misto, por exemplo,
encarece a eleição na medida em que
os partidos não contarão com as
coligações proporcionais. Mas o
voto majoritário para a Câmara
poderia perfeitamente limitar o
programa eleitoral oficial à
apresentação dos candidatos, sem
necessidade de grandes pirotecnias,
assim como a propaganda para o
Senado sempre foi mais simples que
a dos candidatos a governador e
presidente.

Mas é o contrário o que estão
armando em uma das duas comissões
que tratam da reforma eleitoral.
Enquanto o voto majoritário para a
Câmara não está garantido, as regras
para a eleição proporcional, nos
moldes em que é feita hoje, vão
sendo votadas, mesmo que no final
tudo seja jogado fora por não se
adequar ao distritão misto.

O fim das coligações
proporcionais, que é consensual no
meio político para evitar que partidos
não representativos elejam
parlamentares sem votos, está sendo
debatido, mas em seu lugar criaram
as federações partidárias, que
permitiriam que partidos disputassem

a eleição em coligação, com a
exigência de que continuassem
atuando conjuntamente na Câmara
durante toda a legislatura, dando um
mínimo de coerência às tais
federações.

Mas essa medida atenuadora da
mixórdia partidária está sendo
reduzida em uma das comissões, a
que tem como relatora a deputado
Shéridan, tucana do Acre. Lá, há um
texto permitindo que nas eleições
estaduais existam as chamadas
“subfederações”, que nada mais são
do que as antigas coligações
proporcionais.

Nem mesmo existe a obrigação
de atuar em conjunto com os demais
partidos durante a legislatura,
facilitando os chamados “partidos de
aluguel”, que continuarão podendo
participar de negociações políticas
que têm muito mais características
comerciais do que políticas.

Dessa maneira, as já frouxas
cláusulas de desempenho que estão
sendo propostas serão facilmente
superadas nos estados, ajudando a
que esses partidos tenham um mínimo
de votos nacionais.

Trata-se, portanto, de mais uma
tramoia para burlar a cláusula de
barreira e continuar tudo como está,
com quantos partidos os políticos
forem capazes de montar atrás das
verbas milionárias do fundo
partidário e mais do fundo eleitoral.

MERVAL PEREIRAO GLOBO
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Temer admite rever alíquota
de incentivo a exportadores

Para garantir aprovação de
metas, governo também negocia
vetos à LDO

Bárbara Nascimento, Letícia
Fernandes e Geralda Doca

-Brasília- O governo deu sinais,
ontem, que pretende ceder em alguns
pontos de sua política fiscal. Ao
participar de um evento, ontem à
noite, com empresários do setor
siderúrgico, o presidente Michel
Temer disse que poderá rever a
manutenção da alíquota de 2% de
créditos tributários aos quais têm
direitos os exportadores pelo
programa Reintegra. O setor
empresarial quer que a taxa aumente
para 3%, como estava previsto para
o ano que vem. No mesmo dia, no
fim da manhã, para garantir a
aprovação da nova meta de déficit
primário para 2017 e 2018, de R$
159 bilhões, os ministros da equipe
econômica acordaram com
parlamentares da Comissão Mista de
Orçamento (CMO) que será
enviado um novo projeto de lei
revendo alguns artigos que foram
vetados pelo Presidente da
República no Projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentárias (PLDO)
de 2018. A ideia é que a proposta
seja encaminhada ao Congresso
Nacional até amanhã.

— Devo dizer que a primeira
ideia era até eliminar os 2%, mas a
ideia que prevaleceu foi manter os
2%. Mas estamos ajustando uma

conversa de todos com a área
econômica do governo para verificar
se é possível ainda alguma
modificação em face do que aqui foi
dito — disse Temer.

A manutenção da tarifa do
Reintegra em 2% foi anunciada, na
semana passada, junto com o pacote
de medidas fiscais, entre elas o
aumento das metas. A ação teria um
impacto positivo de R$

2,6 bilhões nas contas de 2018.

Temer também falou sobre o fato
de as contas públicas registrarem
rombos fiscais até 2021. E disse que
o país enfrenta um déficit assustador:
— A previsão que fizemos é que vai
levar tempo para zerar o déficit
público. Quando falamos em R$ 179
bilhões (previsão inicial), R$ 159
bilhões, estamos fazendo um déficit
assustador. Não se resolve de um dia
para o outro, vai se resolvendo ao
longo do tempo.

O presidente afirmou que não é
possível resolver os problemas do
país num "passe de mágica": —
Queira Deus que possamos fazê-lo
em cinco, seis, sete anos. Não vamos
ter a ilusão de que em pouquíssimo
tempo, em dois, três anos, vamos
resolver esse assunto.

No fim da manhã, após um
encontro entre os ministros da
Fazenda, Henrique Meirelles, e do
Planejamento, Dyogo Oliveira, e
parlamentares da CMO e da base

aliada, o líder do governo na
Congresso, André Moura (PSC/
SE), afirmou que pelo menos sete
itens já foram costurados com a
equipe econômica. A lista ainda não
está fechada, e uma nova reunião
deve acontecer hoje para que se
chegue ao formato final.

Entre os pontos já acordados
estão a diminuição do limite mínimo
das emendas parlamentares
individuais de R$ 250 mil para R$
100 mil. Isso permitiria que mais
emendas fossem liberadas para
conclusão de pequenas obras. Deve
entrar nessa lista ainda a permissão
para que os vencimentos dos agentes
comunitários de saúde e de combate
a endemias sejam consignados no
Orçamento da União em dotação
exclusiva.

GOVERNO QUER
VOTAR ATÉ DIA 31

A revisão de alguns vetos é uma
estratégia do Palácio do Planalto para
tentar acalmar os parlamentares da
CMO e viabilizar a votação das
novas metas de déficit primário. A
equipe econômica quer votar o
projeto antes do dia 31 deste mês,
quando tem que enviar ao Congresso
o Orçamento de 2018. Irritados com
a quantidade recorde de vetos à
LDO, os deputados e senadores
haviam mandado ao governo o
recado de que não estavam
dispostos a ajudar no trâmite.

ECONOMIAO GLOBO
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Depois de duas horas de reunião
com integrantes da CMO para
discutir os vetos à LDO, Dyogo
Oliveira disse que o governo não vai
voltar atrás nas emendas que podem
prejudicar ainda mais o equilíbrio
fiscal do país: — O princípio que
trabalhamos é que, diante de um
resultado negativo elevado, vamos
evitar ao máximo qualquer situação
que piore esse equilíbrio fiscal. Não
estamos abrindo a discussão sobre
a parte financeira (da LDO), mas de
uma série de questões
procedimentais, de regras de
divulgação de resultado, de
transparência, que estão sendo
avaliadas. Não temos capacidade de
absorver maiores impactos
financeiros.
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Sociedade quer mais transparência
BETINHO GOMES

A medida provisória 777
determina que a Taxa de Longo
Prazo (TLP) irá substituir a Taxa de
Juros de Longo Prazo (TJLP) como
referência para para esse modelo de
financiamento no país.

Além de proporcionar melhor
remuneração dos recursos do Fundo
de Amparo ao Trabalhador (FAT),
diminuindo seu atual deficit e
possibilitando a utilização do fundo
em políticas direcionadas ao
trabalhador, a MP 777 lança luz
sobre a forma com que os recursos
públicos são aplicados por meio de
subsídios.

Embora não passe pelo processo
de aprovação orçamentária, a
utilização de uma taxa de longo
prazo artificial e insensível ao
mercado, como é o caso da TJLP,
gera o aumento da dívida pública.
Sua manutenção em valores bem
abaixo dos juros de mercado
acarreta um custo, pago pelos
contribuintes.

Esse preço, que corresponde à
diferença entre o valor de captação
do Tesouro Nacional (TN) e o valor
contratual dos empréstimos
concedidos pelo BNDES com os
recursos do FAT e do TN, chegou a

R$ 240 bilhões nos últimos dez anos.

É assustador constatar, no atual
momento de crise, que tal soma foi
destinada à concessão de
empréstimos subsidiados, sem que
isso fosse debatido, ou até mesmo
conhecido, pela sociedade.

Dados comprovam que 70% dos
valores emprestados pelo BNDES
com os recursos do FAT e do TN
foram captados por empresas de
grande porte, com faturamento
superior a R$ 300 milhões.

Menos de 30% das quantias
subsidiadas chegaram às médias,
pequenas e microempresas. Tal
modelo tem se constituído, na prática,
em transferência invisível da renda
para grandes grupos econômicos.

Não se trata de impedir o subsídio
para a indústria, uma vez que pode
contribuir para a maior geração de
emprego e renda, mas de fazê-lo às
claras.

Em uma sociedade democrática,
espera-se que esse processo seja
explícito e representativo da vontade
da população. Assim como se
discute quanto será destinado para
as políticas públicas, também deve

ser debatido quanto será destinado
ao desenvolvimento e à indústria.

A substituição da TJLP pela TLP
reduz o subsídio implícito, mas não
inviabiliza sua concessão. O governo
poderá liberá-lo a empresas ou a
setores específicos, se considerar
que é importante para a sociedade.

No entanto, para que ocorra, será
necessário o exame da proposta
pelos representantes da sociedade no
Poder Legislativo, por meio da
inclusão dos subsídios no Orçamento
Geral da União.

Isso diminuirá a dívida pública,
permitirá a distribuição democrática
de crédito e a diminuição da taxa de
juros estrutural da economia, entre
outros benefícios. Mais importante
ainda - impedirá os gastos públicos
às escuras.

A sociedade brasileira não admite
mais a execução de políticas
governamentais pouco transparentes.
Com a TLP, os subsídios serão
distribuídos de forma clara, com seus
efeitos financeiros vistoriados pela
sociedade.

Não caberá ao cidadão apenas
pagar a conta do endividamento
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público por meio de despesas
veladas; a ele será devolvido o poder
de acompanhar os gastos públicos e
de aprová-los.

PARTICIPAÇÃO

BETINHO GOMES é deputado
federal (PSDB-PE) e relator da
medida provisória 777
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Mais luz na venda da Eletrobras
VINICIUS TORRES FREIRE

PRIVATIZAR A Eletrobras está
muito bem. Em tese.

A propriedade estatal de usinas
e distribuidoras de eletricidade não
tem resultado em benefícios para o
público faz mais de três décadas.
Não raro, resulta em prejuízos. Vide
os exemplos de avacalhação dessas
e de outras estatais desde os anos
1980.

Privatização também pode dar
em besteira, em apropriação de
bens públicos e rendas, entre outros
muitos problemas. A princípio,
então, restam apenas muitas
perguntas a respeito de como ficarão
a venda da estatal, as leis do setor e
os planos de expansão da oferta de
energia elétrica.

Para começar, assunto de grande
interesse de nacional-estatistas,
quanto rende a Eletrobras? Neste
século, menos de R$ 1 bilhão por
ano em dividendos para a União. Se
vendida por R$ 20 bilhões, como se
diz por aí, um chute fraco, e o
dinheiro abater dívida pública, já vale
a operação financeira. Nem é
preciso mencionar o dinheiro público
gasto em cobertura de prejuízos.

De que serve a Eletrobras? A
estatal prestou bons serviços entre
sua instalação, em 1962, até o início

dos anos 1980, quando as estatais
se tornaram instrumento inepto de
política econômica (controle de
preços, subsídios etc.), besteira
repetida nos anos Dilma Rousseff.
Mas entre 1996 e 2004, em especial,
a empresa perdeu suas funções
originais e antigas. Isto é, o papel de
coordenar o planejamento, a
operação e o financiamento da
expansão do setor elétrico.

Uma meia dúzia de instituições,
criadas nos anos FHC e Lula, ficou
com essas tarefas. Assim, a holding
se transformou em quase uma
cabeça oca e gorda, por
dispendiosa, de um grupo de
subsidiárias. A escassez de recursos
do setor público matou seu papel de
investir no setor.

O investimento continua um
problema, porém. Uma Eletrobras
sem meios e o BNDES serviram de
escada para investimentos privados
em grandes hidrelétricas da última
década. O setor privado não dava
conta, por esperteza ou precisão, de
bancar os investimentos.

Por falar nisso, o dinheiro que
investidores privados vão gastar na
compra das estatais vai faltar para o
investimento em expansão da
capacidade? Parece uma pergunta
colegial, mas nos anos 1990 ocorreu

um problema assim.

Eventuais ganhos de eficiência
serão repassados ao público? A
regulação e o planejamento vão
funcionar? Serão repensados ou a
venda das imensas estatais elétricas
será feita à matroca, no desespero,
um quebra-galho para a dívida
pública e problemas mais imediatos
de governo? Note-se que o setor
elétrico padeceu de grossa e letal
incompetência nos anos 1999-2001
(FHC) e 2012-2014 (Dilma
Rousseff).

A Eletrobras ainda tem papel
relevante em programas do gênero
Luz para Todos e de energia
alternativa, além de fazer alguma
pesquisa. Isso tudo pode ser tocado
pelo governo e bancado pelo
Orçamento. Vai haver governo e
Orçamento para tanto?

Como vão vender a Eletrobras?
Dizem que na Bolsa, com a
"pulverização" do capital. Hum. O
negócio apenas faz sentido se um
comprador tiver ações bastantes a
fim de controlar o negócio, óbvio.

Por outro lado, qual o risco de
entregar as empresas todas da
holding a um só controlador? Não
dá para fatiar, à moda das teles?

MERCADOFOLHA DE SÃO PAULO
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Confusão paralisa votação no
Congresso sobre juros do BNDES

MERCADOFOLHA DE SÃO PAULO
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Ministro diz que recuo
em veto não tem impacto

MERCADOFOLHA DE SÃO PAULO
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 Energia e interesse público

Privatizar a Eletrobrás pode ser um excelente negócio
tanto para o cidadão comum, hoje mal servido pela
máquina do Estado, como para a instituição governo. O
controle estatal da produção e da distribuição da energia
elétrica teve um sentido estratégico em outras fases do
desenvolvimento. Esse tempo passou.

O País dispõe de um amplo sistema energético, o
período de implantação ficou para trás e o setor pode
funcionar e avançar, agora, sem a participação direta do
setor público. O capital privado pode cuidar dos novos
investimentos e da operação das empresas de modo
eficiente e econômico. O Estado pode fixar estratégias e
definir prioridades para o desenvolvimento.

Pode também regular os serviços de interesse público
por meio de agências independentes, tecnicamente
capacitadas e livres, tanto quanto possível, de
interferências políticas, como sempre deveriam ter sido.
Menos envolvido na produção de bens e serviços, o
poder púbico terá, em princípio, melhores condições
para cuidar de políticas e programas importantes para o
crescimento econômico de longo prazo e para o
desenvolvimento social.

Se o governo for conduzido com alguma competência
e sob o necessário controle, conseguirá destinar mais
dinheiro, mais esforços e maior capacidade gerencial a
assuntos como educação, saúde, segurança, justiça e
infraestrutura, além de cuidar melhor da saúde financeira
do setor público. Um aparelho mais limitado e mais
voltado para assuntos típicos do Estado será
provavelmente menos sujeito à ocupação predatória.

Será necessário, é claro, fixar critérios mais
estritamente profissionais para o preenchimento de
postos, mas a eliminação da atividade empresarial já terá
um importante efeito sanitário. Pilhagens como aquelas
observadas na Eletrobrás, na Petrobrás e em outras
estatais ocorrem mais dificilmente em companhias
privadas, onde o controle de resultados e de padrões
administrativos é quase sempre muito mais severo, assim
como é menor a influência de critérios extraeconômicos.

Melhor para as empresas do setor, para os acionistas

e, é claro, para os consumidores, se as tarifas forem
limitadas pelo mercado ou por padrões sensatos de
regulação. A devastação do setor elétrico foi uma das
marcas do período petista. Além da corrupção, houve o
desastre causado pelos erros econômicos.

Ao antecipar a renovação dos contratos e impor o
congelamento de tarifas, para falsificar os indicadores
de inflação, a presidente Dilma Rousseff prejudicou o
fluxo de caixa das empresas, derrubou sua rentabilidade
e as tornou menos sustentáveis. A esses golpes se
acrescentou a inevitável correção de preços, com grande
efeito inflacionário.

Mas os desmandos na política de preços e de
concessões impuseram também enorme custo ao
Tesouro, forçado várias vezes a socorrer as empresas
do setor. Parte do desastre fiscal produzido no governo
Dilma Rousseff foi desdobramento dos males causados
às companhias de eletricidade. O mesmo critério de
sensatez vale para o leilão de concessão de quatro usinas
hidrelétricas da Cemig, as de Jaguara, São Simão,
Miranda e Volta Grande.

Nenhum sério argumento relativo ao interesse público
foi enunciado, até agora, pelos opositores da operação.

Mas uma proposta claramente contrária a esse
interesse foi por eles apresentada, quando sugeriram um
empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) para a estatal pagar os
R$ 11 bilhões previstos como arrecadação do leilão. A
discussão ficaria mais interessante, e certamente mais
clara, se a bancada mineira na Câmara dos Deputados
explicasse com todas as letras por que se opõe à licitação
das usinas.

A curto prazo, a privatização da Eletrobrás e o leilão
das usinas da Cemig poderão proporcionar importante
reforço ao Tesouro, cerca de R$ 20 bilhões num caso e
de R$ 11 bilhões no outro. De imediato isso facilitará o
conserto das contas públicas. Mas o efeito de longo
prazo será de longe o mais importante: menos custos
para a União, mais eficiência no setor energético e melhor
administração federal.
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Ação da Eletrobrás sobe 49% e
 ministro fala em fim de ingerência política

Desestatização. Mercado
reagiu com euforia ao anúncio de
privatização da estatal de energia
elétrica, fazendo a Bolsa de
Valores fechar em um patamar que
não atingia desde 2011; em apenas
um dia, valor de mercado da
companhia saltou cerca de R$ 9
bilhões

Fernando Nakagawa / Brasília
e Eduardo Rodrigues e Renato
Carvalho / São Paulo

O anúncio do plano de
privatização da Eletrobrás
provocou ontem uma onda de
euforia no mercado financeiro. As
ações da estatal fecharam com
valorização de 49,3%, e o valor
de mercado da companhia saltou,
em um só dia, cerca de R$ 9
bilhões, atingindo R$ 29 bilhões.
O ministro de Minas e Energia,
Fernando Coelho Filho, destacou
que, sob nova direção, acabarão
as indicações políticas na
empresa. E a ingerência política
sempre foi vista pelo mercado
como um fator limitador na atuação
da empresa.

"No momento em que o governo
deixa de ser o controlador, haverá
perda das prerrogativas de
indicações políticas nos conselhos

da empresa", disse Coelho Filho,
ao lembrar que esse fenômeno
também beneficiou outras
empresas estatais, como a
mineradora Vale.

"O mercado adora a palavra
"privatização" e recebeu a notícia
com euforia. Esse otimismo foi
alimentado pela expectativa de que
o governo siga no plano de
desestatizações e coloque em
prática um pacote de incentivo à
infraestrutura", disse Pedro Galdi,
analista da Magliano Corretora. "A
Eletrobrás tem sido um problema,
pelos sucessivos prejuízos, e ao
mesmo tempo o governo não tem
recursos para investir no sistema
elétrico", disse Luiz Roberto
Monteiro, da Renascença
Corretora, justificando a euforia
do mercado com o anúncio. Com
ajuda da Eletrobrás, a Bolsa de
São Paulo subiu 2,01%,
ultrapassando, pela primeira vez
desde 2011, o patamar de 70 mil
pontos.

Segundo Coelho Filho, o debate
sobre a desestatização da
Eletrobras já existia no governo, e
repetiu que a empresa -nas
condições atuais - tem dificuldades
em honrar seus compromissos e
ainda competir no mercado. "O

aumento de tarifas e de encargos
não são alternativas", afirmou.

Apesar da privatização, o
ministro disse que o desenho que
está sendo estudado para a
operação prevê que a União
mantenha uma "golden share", com
poder de veto em decisões da
companhia.

O presidente da Eletrobrás,
Wilson Ferreira Júnior, disse que
a privatização colocará a empresa
em pé de igualdade com outras
companhias de energia
internacionais, que até já estão
presentes no mercado brasileiro.
"No pé em que estamos, não
teríamos essa condição", admitiu.

Ferreira Júnior assumiu a
empresa em julho do ano passado,
com a missão de reorganizar as
finanças completamente
debilitadas. E sempre reclamou
das resistências às mudanças
dentro da empresa. Por conta disso,
chegou a se envolver em uma
polêmica este ano: em conversa
com sindicalistas para tentar
implantar um plano de corte de
funcionários, disse que 40% dos
chefes dentro da empresa eram
"vagabundos".
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» Estruturante. Morgan Stanley,
Credit Suisse e Banco do Brasil estão
com o mandato para estruturarem a oferta
inicial de ações (IPO, na sigla em inglês)
da Neoenergia, programada para outubro
e que deverá movimentar cerca de R$ 4
bilhões. Outros bancos de investimento
que formarão o sindicato serão
escolhidos até o início da próxima
semana. As três instituições já
selecionadas trabalharam na fusão entre
Neoenergia e Elektro, cada uma atuando
por um acionista da Neoenergia na época
da fusão: Iberdrola, Previ (fundo de
pensão do BB) e o próprio Banco do
Brasil. Procurada, a Neonergia não
comentou.

COLUNA  DO BROADCASTO ESTADO DE S. PAULO

ALINE BRONZATI, CYNTHIA DECLOEDT,
FERNANDA GUIMARÃES
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Venda pode reforçar cofres em R$ 17 bi

Segundo consultoria, dinheiro
pode ajudar a fechar contas do
governo em 2018

Fernando Nakagawa e Eduardo
Rodrigues / Brasília

A privatização da Eletrobrás
pode render R$ 17 bilhões para o
Tesouro Nacional no próximo ano,
segundo cálculos da consultoria
Thymos Energia feitos a pedido do
"Estadão/Broadcast". Essa
estimativa leva em conta uma das
opções aventadas pelo governo para
vender o controle da empresa, que é
a estatal levantar recursos na Bolsa
de Valores com uma oferta de novas
ações e usar o dinheiro para mudar
os contratos do setor elétrico, o que
geraria um pagamento de bônus à
União. O governo ainda não definiu
a modelagem de venda da empresa,
mas anunciou ontem que a intenção
é concluir o processo no primeiro
semestre de 2018.

Apesar dessa perspectiva de
reforço no caixa, o governo negou
que esse seja o principal objetivo da
operação. "Trata-se de um
movimento muito maior do que
apenas a necessidade arrecadatória.
Vamos entregar uma nova empresa
muito mais ágil após esse processo,
com capacidade de enfrentar os
desafios em um cenário competitivo
com empresas globalizadas", disse
o ministro de Minas e Energia,
Fernando Coelho Filho.

A União tem dois caminhos

diferentes para deixar o controle da
companhia. O primeiro seria uma
simples venda da sua participação no
capital da empresa, mas os valores
recebidos pelo Tesouro nessa
operação -meramente financeira - não
poderiam ser usados para reduzir o
déficit primário (resultado antes do
pagamento dos juros da dívida) do
governo, estimado em R$ 159
bilhões. "Nesse caso, os recursos
são inscritos como receitas
financeiras, e não primárias. Não
podem ser usados para o pagamento
de despesas correntes", disse o
secretário executivo do Ministério da
Fazenda, Eduardo Guardia.

Já em outra alternativa - muito
mais provável em um contexto de
penúria das contas públicas -, a
própria Eletrobrás emitiria um grande
volume de novas ações na Bolsa, o
suficiente para que a participação da
União fosse diluída no total. Nesse
caso, o total de recursos - que pode
superar os R$ 25 bilhões - ficaria com
a própria empresa.

Só que, mesmo sem receber um
centavo com a privatização da
Eletrobrás, o Tesouro acabaria
garantindo um reforço considerável
por conta de um processo que corre
em paralelo. O governo Michel Temer
abriu consulta pública para alterar o
marco regulatório do setor elétrico
e, dentre as mudanças propostas,
quer permitir que 91 usinas
hidrelétricas que hoje são forçadas a
praticar um preço muito abaixo de

mercado possam trocar seus
contratos por um regime mais
vantajoso.

A Eletrobrás possui 14 dessas
usinas - as maiores dentre elas -e
poderia deixar de cobrar entre R$ 50
e R$ 60 por megawatt-hora (MWh)
gerado para passar a cobrar mais de
R$ 150 por MWh. Mas a alteração
de regime - chamada de
"descotização" - requer o pagamento
de um bônus ao governo, que
atualmente a empresa não teria como
pagar. "O plano permitirá à empresa
participar mais ativamente do
processo de descotização das
hidrelétricas. No momento, a
empresa não teria condições
financeiras de participar do processo
e, com a desestatização, iremos
participar", disse o presidente da
Eletrobrás, Wilson Ferreira Júnior. Ou
seja, o dinheiro levantado com a
privatização poderia bancar o custo
da mudança de regime da empresa,
estimado pela consultoria Thymos
Energia em R$ 25 bilhões. Mas nem
tudo iria para o governo. "A proposta
que foi para consulta pública prevê
que um terço do valor da alteração
de contrato fique com

a própria geradora, um terço sirva
para abater encargos setoriais e o
terço restante vá para o Tesouro.
Mas o governo já sinalizou que pode
tentar ficar com dois terços desse
valor, o que daria em torno de R$ 17
bilhões", explicou o presidente da
Thymos, João Carlos Mello.
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 Itaipu e usinas nucleares estão fora
do pacote

Itaipu e as usinas nucleares de Angra
dos Reis não deverão ser privatizadas
no pacote da Eletrobrás. Os projetos têm
restrições que dificultam ou até mesmo
proíbem a transferência ao capital
privado. O futuro das duas empresas será
debatido pelo governo. Sobre o futuro
de Itaipu, a discussão passará pelo
governo paraguaio. Metade da 2S maior
usina do mundo é do Brasil e a outra parte
é do Paraguai. Técnicos do governo
entendem que a parcela brasileira de
Itaipu não poderia ser desvinculada da
parcela do Paraguai. Já o futuro da
Eletronuclear, subsidiária que cuida das
usinas em Angra, tem restrições
constitucionais. O texto prevê que
compete à União "explorar os serviços
e instalações nucleares de qualquer
natureza".

ECONOMIAO ESTADO DE S. PAULO
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 Chineses, fundos e
 europeias na lista de candidatos

Renée Pereira e Luciana Collet

A lista de possíveis
interessados no controle da
Eletrobrás vai muito além dos
chineses, que nos últimos anos
abocanharam grandes companhias
no setor, a exemplo da CPFL
Energia e das usinas da
Companhia Energética de São
Paulo (Cesp). Especialistas
afirmam que, dependendo da
modelagem que será adotada pelo
governo, o ativo pode ser ideal
para grandes fundos de
investimentos espalhados pelo
mundo, e que hoje têm muito
dinheiro em caixa para gastar.

O presidente da Thymos
Energia, João Carlos Mello,
acrescenta ainda que as elétricas
europeias - algumas delas que já
passaram pelo mesmo caminho
que o governo trilha para a
Eletrobrás - estão voltando com
apetite ao mercado brasileiro. Ele
afirma que a italiana Enel e a
francesa EDF podem ser

candidatas a comprar uma fatia da
estatal. “Numa venda pulverizada,
dependendo do tamanho dos lotes,
as companhias brasileiras também
podem disputar esse negócio.”

O presidente da Engie Brasil
Energia, Eduardo Sattamini,
também acredita que a privatização
da Eletrobrás está mais voltada
para um investidor financeiro do
que para um investidor estratégico,
tendo em vista que a operação visa
à entrada de recursos na
companhia e à diluição da
participação governamental. Ainda
assim, ele considerou que “é uma
maneira inteligente de dar
dinamismo à empresa, ao liberar
das amarras estatais”, permitindo
uma gestão mais efetiva.

Para a economista Elena
Landau, ex-conselheira da
Eletrobrás, o governo conseguiu
uma solução que estava “quicando
na área”, considerando toda
discussão sobre meta fiscal. Para
ela, a oferta de ações, com a União

diluindo a participação, é uma
solução que vai ajudar a Eletrobrás
nesse processo de transformação
pela qual já vem passado. “E não
será um modelo tradicional como
antes (ou seja, será uma venda
pulverizada).”

O presidente da EDP Energias
do Brasil, Miguel Setas, também
viu com bons olhos o anúncio da
privatização da estatal. Apesar
disso, ele evitou comentar a
modelagem sugerida pelo governo
para executar a privatização e a
possibilidade de a EDP ou seu
controlador, a China Three Gorges
(CTG), participar do processo. “É
cedo para comentar, a modelagem
ainda está sendo estudada. (...)
Obviamente nossa obrigação é
fazer uma análise.”

Setas lembrou que a EDP já
anunciou o interesse em adquirir
ativos da Eletrobrás nos quais a
companhia é sócia. “Apresentamos
uma proposta, mas ela não foi
aceita.”

ECONOMIAO ESTADO DE S. PAULO
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 Privatização leva em conta
a conjuntura econômica

ANÁLISE: Nivalde de Castro

A Eletrobrás foi fundamental na
construção de sistema elétrico de
dimensões continentais e matriz
elétrica limpa, renovável e
sustentável. O Estado brasileiro
definiu políticas e estratégias de
desenvolvimento com a Eletrobrás
sendo instrumento de
planejamento, operação e
construção do complexo sistema
elétrico. Mas, nos anos de 1980-
90, a grave crise econômica
reduziu drasticamente a
capacidade de investimento do
Estado, e a Eletrobrás passou por
um processo de mutação.
Inicialmente, se tentou
rapidamente a privatização total.
Não só não se conseguiu este
objetivo, como a falta de
planejamento e de investimentos
submeteram o Brasil à crise do
racionamento de 2001-2002.

A partir de 2003, a Eletrobrás
volta a investir, mas com
participação limitada nos novos
projetos a 49% para poder obter
financiamento do BNDES. Dentro
dessa nova estratégia, grandes
projetos de usinas e linhas de
transmissão foram construídos,
cabendo à Eletrobrás suportar
taxas de remuneração menores em
parcerias nem sempre eficientes,
que levaram à destruição de valor.

A mudança nas regras de
contratos derivadas da mP 579, de
2012, reduziram frontalmente suas
receitas, em momento de grandes
investimentos, provocando forte
desequilíbrio financeiro. A
solução imposta a partir de 2105
foi vender as distribuidoras
cronicamente deficitárias e
participação em projetos em
andamento. Dificuldades internas
de avançar este processo e a
pressão do Ministério da Fazenda
para reduzir o déficit fiscal
levaram o governo a decidir
privatizar em bloco, vendendo o
controle acionário na Bolsa. Trata-
se, assim, de decisão sem nenhuma
convicção estratégica, mas de
conjuntura econômica.

O risco futuro é o Brasil perder
um importante instrumento de
política energética. Para evitar
esse risco, a venda de ações deve
ser pulverizada com governança
profissional e privada. E,
principalmente, com cláusula de
"golden share" para que o Estado
possa definir políticas estratégicas
para este setor tão importante e
estratégico para o desenvolvimento
do Brasil, com especial atenção
para sua internacionalização, a
exemplo de outros países como
Portugal e Itália.

PROFESSOR DA UFRJ
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Entrevista - Wilson Ferreira Júnior, presidente da Eletrobrás

 ‘A Eletrobrás não consegue mais competir’
Presidente da estatal diz que

privatização não muda plano de
reestruturação que está em curso
na companhia

Renée Pereira

O presidente da Eletrobrás,
Wilson Ferreira Júnior, afirma que
a decisão do governo de privatizar
a estatal não muda o plano de
reestruturação em curso na
companhia, especialmente em
relação à venda de ativos. Há um
ano no comando de uma das
maiores empresas de energia
elétrica da América Latina, ele diz
que a medida é uma prioridade
para reduzir a alavancagem do
grupo, cuja dívida líquida é de R$
23 bilhões. Para Ferreira Júnior,
a decisão de privatizar a
Eletrobrás é o reconhecimento de
que o País tem uma grande
companhia, mas que hoje não tem
condições de competir com as
concorrentes estrangeiras. A seguir
trechos da entrevista:

A Eletrobrás vinha
conduzindo um plano de venda
de ativos. Isso continua?

Sim. Essa medida faz parte da
reestruturação da empresa para a
qual fui contratado. Hoje temos
uma dívida líquida de R$ 23
bilhões. Quando cheguei aqui o
índice de alavancagem (relação

entre dívida e geração de caixa)
era de 9 vezes. E hoje está em 4,7
vezes. O objetivo é chegar a menos
de 4 vezes no fim deste ano e
próximo de 3 vezes em 2018. Para
isso, além das melhorias
operacionais que vão economizar
R$ 1,8 bilhão por ano, é preciso
vender ativo. Temos 74
Sociedades de Propósito
Específico (SPEs, que são
participações em projetos de
geração e transmissão) e a
privatização das distribuidoras.
Isso vai trazer caixa para a
empresa e permitir quitar dívidas
mais caras. O plano vai continuar
exatamente igual a antes, temos
metas, temos prazos e estamos
seguindo todos eles.

No caso das SPEs, isso não
atrapalha a privatização?

Se eu pedir um empréstimo
hoje, só me cobram caro. Uma
empresa muito alavancada não
consegue ter vantagem competitiva
para se expandir porque o mercado
financeiro percebe, coloca um
risco maior e cobra mais caro, ou
aumenta o prazo, ou as duas coisas.
A Eletrobrás chegou a tomar
recursos a CDI mais 5% ao ano
em prazo de 24 meses. Não existe
nenhum negócio na nossa área que
tenha essa rentabilidade. É uma
prioridade vender essas
participações. É um passo para trás

e dois para frente. Ao mesmo
tempo que estou fazendo essas
vendas estou concluindo obras, que
vão adicionar valor à empresa.

Que obras serão concluídas?

Estamos concluindo as usinas
de Sinop e São Manoel e uma linha
de transmissão de Belo Monte.
Para ter ideia, em 30 de junho, a
empresa tinha 47 mil megawatts
(MW) instalados. Vamos vender
nesse conjunto de SPEs algo
próximo a 1 mil megawatts, que
são participações minoritárias. E
vamos concluir 3.500 MW até o
fim do ano que vem. É um passo
atrás e dois ou três a frente. Por
isso temos de fazer as
reestruturações.

A privatização é para quando?

Não há ainda essa decisão. O
que temos é uma decisão do poder
concedente que reconhece que
vamos melhorar a companhia e,
ainda assim, continuaremos com as
amarras das estatais, que é o
grande problema dela. Levo 28
dias para consolidar um balanço
mensal. E ainda temos a Lei 8.666,
de licitações. Hoje, nem todos os
fornecedores querem participar
das disputas e quem participa nem
sempre gosta do resultado e pode
entrar na Justiça para reivindicar
alguma coisa. Veja bem: a empresa

ECONOMIAO ESTADO DE S. PAULO



23/08/17

tem anuênio (adicional por tempo
de serviço). Isso significa 1% de
custo de pessoal a mais por ano.
Isso tira toda a competitividade da
empresa diante dos grandes grupos
estrangeiros no nosso quintal. A
decisão quando foi tomada
reconhece isso. Temos uma
empresa de grande porte que num
momento de economia aberta não
consegue competir com as demais.
O objetivo é eliminar as restrições
para que ela possa competir. E,
nesse processo, o governo vai se
beneficiar.

O sr. participou da decisão?

Todo mês tenho uma
interlocução com o ministro (de
Minas e Energia) dando o
andamento do programa de
reestruturação. Nesse período
tenho colocado as dificuldades que
a empresa tem. E sempre aparece
isso (a questão da privatização).

O que foi possível fazer nesse
tempo à frente da empresa?

Fui chamado para conduzir um
processo de recuperação da
Eletrobrás. Quando comecei ela
valia R$ 8 bilhões (ontem estava
em R$ 28 bilhões) e tinha um

conjunto de pendências para
resolver. Trocamos 70% dos
administradores de todas as
empresas. Isso inclui o presidente,
conselheiros e diretores. Todas
elas tiveram troca de presidentes.
A reestruturação na área gerencial
foi reduzida de 2.200 posições
para 1.500. Também adotamos a
implementação de um sistema
único de gestão (ERT) para o
grupo Eletrobrás inteiro e um
centro de serviços compartilhados
para ter maior eficiência
corporativa. A Eletrobrás tinha
mais de 23 mil funcionários agora
tem 17 mil.
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 PMDB comandou a Eletrobrás
 em todo o período do governo PT

CENÁRIO: João Domingos

Em abril de 2004, com um ano
e três meses de governo, o então
presidente Lula concluiu que
precisava de uma aliança com
partidos do centro para governar.
O maior deles, o PMDB, poderia
ser cooptado, desde que o petista
estivesse disposto a pagar um
preço alto, o controle quase total
do setor elétrico, em especial da
Eletrobrás e postos importantes em
suas subsidiárias. Lula aceitou. E
teria dito, segundo relato de
governistas: “O companheiro
Pinguelli (o físico nuclear Luiz
Pinguelli Rosa, militante petista,
primeiro presidente da estatal no
governo PT) que me perdoe, mas
ele não tem um único voto no
Senado”.

Logo depois, Lula nomeou
Silas Rondeau para a Eletrobrás,
indicado pelo então presidente do
Senado, José Sarney. Um ano
depois, Rondeau seria nomeado

ministro de Minas e Energia, no
lugar de Dilma Rousseff, que foi
para a Casa Civil na vaga de José
Dirceu, abatido pelo Mensalão.
Desde então, em todo o governo
petista o PMDB teve o comando
das Minas e Energia e da
Eletrobrás. Rondeau caiu em 2007,
na Operação Navalha, da Polícia
Federal. Sarney indicou então o
senador Edison Lobão (MA), que
ficou no cargo nos governos Lula
e Dilma. Sua nomeação exigiu uma
engenharia política. Quando o
cargo de ministro vagou, Lobão era
do PFL, hoje DEM. Seu partido
fazia feroz oposição ao PT e assim
se manteve até o impeachment de
Dilma. O jeito foi filiar Lobão às
pressas no PMDB.

No Ministério de Minas e
Energia, o PMDB fez-se uma
espécie de feitor do setor elétrico
desde o terceiro ano do primeiro
governo de Lula, por também
exercer o controle da Eletrobrás.
As subsidiárias foram divididas

por regiões. No Norte, políticos do
PMDB, como Jader Barbalho, e do
PT, como o então ministro Antonio
Palocci, dividiam a Eletronorte.
No Nordeste, diretorias da Chesf
eram divididas entre o PMDB, o
PSB de Eduardo Campos, o PT e
o PP de Ciro Nogueira. Quando
Campos rompeu com o PT, em
2013, seus aliados foram demitidos
e Dilma nomeou indicados do PT
e do PP.

No Sudeste e Centro-Oeste,
Furnas ficava a cargo do ex-
deputado Eduardo Cunha (PMDB),
hoje preso. No Sul, o domínio era
do PT catarinense. Itaipu foi
entregue ao petista Jorge Samek.
Eleito deputado federal em 2002,
ele renunciou para ficar com um
salário maior em Itaipu, que
presidiu até depois da saída de
Dilma, para dar lugar a Luiz
Fernando Viana, indicado pelo
governador tucano Beto Richa. O
restante da diretoria foi dividida
entre PMDB, PPS, PR e PSD.
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 Usina da Cemig entrará
no programa de concessões

Hidrelétrica de Jaguara, motivo
de um embate entre o governo e a
bancada mineira, está na pauta de
hoje do conselho do PPI, assim
como a Eletrobrás

Lu Aiko Otta REnan Truffi /
Brasília

Motivo de pressões políticas da
bancada mineira, a usina
hidrelétrica de Jaguara,
administrada pela Cemig, deverá
ser incluída hoje no programa de
concessões do governo. Segundo
o ministro-chefe da Secretaria
Geral da Presidência, Wellington
Moreira Franco, ela constará da
pauta da reunião do Conselho do
Programa de Parcerias de
Investimentos (PPI), que se reúne
para definir uma nova leva de
empreendimentos para oferecer à
iniciativa privada. Entre eles
estará também a privatização da
Eletrobrás.

Das quatro usinas da Cemig
com contrato vencido, três já estão
na lista de leilões do PPI. Faltava
Jaguara, cujo destino ainda está
em discussão no Supremo Tribunal

Federal (STF), com boas
perspectivas de vitória do governo
federal.

Também na pauta de hoje do PPI
está a nova leva de aeroportos para
concessão. Ministério dos
Transportes e área econômica
travam uma queda de braço em
torno da inclusão do aeroporto de
Congonhas no programa. Essa é a
opção que mais favorece a geração
de caixa, com estimados R$ 6
bilhões de outorga. A pasta dos
Transportes é contra a concessão
de Congonhas porque essa opção
enfraqueceria demais a Infraero.
Aparentemente, a posição
majoritária no governo é pela
venda da Infraero. No entanto,
diante do impasse, a decisão final
será tomada hoje.

A Infraero está hoje sob a área
de influência do PR. Pessoas
próximas ao ministro dos
Transportes, Maurício Quintella,
dizem que o partido, de fato,
pressiona para que os cargos na
estatal sejam mantidos. Porém,
afirmam que não é isso que pauta
a posição do ministério nesse

caso. A pasta quer conceder
aeroportos em blocos formados
por terminais rentáveis e outros
deficitários, de forma a reduzir os
prejuízos da estatal.

Leilão. No caso da Cemig,
parlamentares da bancada mineira
tentam uma forma de evitar que as
quatro hidrelétricas saiam das mão
da empresa. Segundo o deputado
Fabio Ramalho

(PMDB-MG), o presidente do
BNDES, Paulo Rabello de Castro,
estudar usar a BNDESPar, empresa
de participações societárias do
banco, para resolver o impasse em
relação ao leilão das usinas.

A possibilidade foi discutida
em reunião ontem no Rio, disse o
deputado. A ideia seria a BN-
DESPar fazer uma parceria
societária com a Cemig, para que
a estatal mineira pudesse comprar
as usinas, avaliadas em R$ 11
bilhões. "A Cemig é um símbolo
para os mineiros, assim como o
Banrisul é para os gaúchos.
Nenhum deputado mineiro sai na
rua em Minas Gerais se a gente não
salvar a Cemig", disse.
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CONTAS PÚBLICAS »
Governo negocia vetos à LDO

Ministro do Planejamento,
porém, diz que Executivo não
voltará atrás na supressão de itens
que implicam aumento de despesa

ROSANA HESSEL

Após participar de reuniões com
parlamentares sobre a revisão de
alguns vetos do presidente Michel
Temer à Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) de 2018, o
ministro do Planejamento, Dyogo
Oliveira, reforçou que o governo não
voltará atrás na supressão dos itens
que implicam impacto financeiro. O
interesse do Planalto é chegar logo
a um entendimento sobre os vetos
para acelerar a tramitação do projeto
de lei que altera as metas fiscais
deste ano e do próximo, ampliando
os rombos para R$ 159 bilhões. O
texto precisa ser aprovado pelo
Legislativo até o dia 31, data limite
para o envio do Orçamento do ano
que vem à Casa.

“Trabalhamos com o princípio de
que, diante de um resultado negativo
elevado, evitaremos ao máximo
qualquer situação que piore o
desequilíbrio fiscal”, afirmou
Oliveira, após encontro de mais de
duas horas com líderes da Comissão
Mista de Orçamento (CMO), no fim
da tarde de ontem. Segundo

ele,serão revisados os vetos de
“regras procedimentais e de
divulgação de informações”.

Mais cedo, Oliveira participou de
um encontro com alguns
representantes da CMO no gabinete
do ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles, no qual foi combinado que
o Executivo enviará um novo projeto
de lei para corrigir, pelo menos, sete
dos mais de 67 vetos assinados pelo
presidente Michel Temer, que
causaram mal-estar, inclusive, nos
integrantes da base aliada.

De acordo com o líder do
governo no Congresso, deputado
André Moura (PSC/SE), o texto do
novo projeto será enviado à CMO
amanhã. A expectativa do presidente
da comissão, senador Dário Berger
(PMDB-SC), é que o plenário do
Congresso aprecie a matéria na
semana que vem. Para ele, o governo
deverá revisar mais de sete vetos.
“Não chegamos a um número
específico. Mas temos certeza de
que inúmeros vetos serão revistos.
Certamente mais de sete”, disse. O
senador adiantou ainda que a CMO
deverá votar a alteração das metas
fiscais de 2017 e 2018 no próximo
dia 29, levando o texto ao plenário
no dia seguinte. (Colaborou
Hamilton Ferrari)

Teto para
servidores  cedidos

de estatais

O governo publica hoje, no Diário
Oficial da União, decreto para
esclarecer as regras de aplicação do
teto constitucional de salários a
servidores de estatais cedidos para
a administração federal, conforme
acordo com o Tribunal de Contas da
União (TCU). O documento
determina que a soma das
remunerações, parcelas
reembolsáveis e gratificações em
geral não deve ultrapassar o salário
base de um ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF), de R$ 33,7
mil. No fim de julho, o ministro do
Planejamento, Dyogo Oliveira,
explicou que o decreto afetaria
funcionários da Petrobras, da
Eletrobras e do Banco do Brasil
cedidos para ministérios. Eles
costumam receber os dois salários,
mas, pelas novas regras, a soma não
poderá mais ultrapassar o limite
constitucional.
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Comissão adia votação da TLP

ALESSANDRA AZEVEDO

Serra ajudou a oposição a barrar
a MP que cria a Taxa de Longo Prazo
ao argumentar que ela fere a
Constituição

O governo vai ter que correr
contra o tempo para que a Medida
Provisória nº 777, que institui a Taxa
de Longo Prazo (TLP), seja votada
antes de perder a validade, em 6 de
setembro. Após ter suspendido a
sessão na tarde de ontem, o
presidente da comissão mista que
discute o assunto, Lindbergh Farias
(PT-RJ), remarcou a votação do
parecer do deputado Betinho
Gomes (PSDB-PE) para hoje.

O adiamento foi criticado pela
base aliada do governo, que aposta
na TLP para substituir a atual Taxa
de Juros de Longo Prazo (TJLP),

usada em empréstimos do Banco
Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES). A
equipe econômica afirma que a
substituição derrubará os juros
médios da economia. Boa parte dos
parlamentares, no entanto, discorda.
Alegando que a MP afronta a
Constituição, o senador José Serra
(PSDB-SP) levantou questão de
ordem para suspender a sessão, que
foi aceita pelo presidente. “A
Constituição e a lei obrigam a que
um projeto seja acompanhado do
seu impacto orçamentário, do seu
impacto fiscal, e o projeto não fez
isso”, criticou o tucano.

Serra argumentou que a criação
da nova taxa, além de
inconstitucional, aumentaria o custo
para o Tesouro Nacional de
operações como equalização de
juros do crédito rural. O adiamento
contrariou a expectativa do governo
de votar o quanto antes a MP,
considerada um dos pilares do ajuste
fiscal, junto com Refis e a revisão das
metas fiscais para 2017 e 2018. Se
for aprovado pela comissão, o texto
ainda será avaliado pelos plenários
da Câmara e do Senado.

ECONOMIACORREIO BRAZILIENSE



23/08/17

Dyogo abre mão de jeton

VERA BATISTA

O ministro do Planejamento,
Dyogo Oliveira, assinou ontem sua
exoneração do Conselho Fiscal do
Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial (Senac), com data de
afastamento a partir de 1º de
setembro. Na semana passada, ele
anunciou que abriria mão dos R$ 18
mil mensais que recebe por
participar do órgão, após a
divulgação de que os ganhos dele e
de outros membros da equipe
econômica ultrapassam o teto do
funcionalismo, de R$ 33,7 mil, valor
correspondente ao subsídio dos
ministros do Supremo Tribunal
Federal (STF).

O salário bruto de R$ 42.703,48
causou estranheza, principalmente
depois que Oliveira e o ministro da
Fazenda, Henrique Meirelles,
ampliaram a previsão de deficit nas
contas públicas para R$ 159 bilhões

em 2017 e em 2018. Na ocasião,
para conter os gastos, foi
apresentado um pacote com
congelamento de reajustes de
servidores, redução de salário de
acesso do funcionalismo para R$ 5
mil, elevação da alíquota da
previdência de 11% para 14% para
quem recebe acima de R$ 5,3 mil e
corte de benefícios como o auxílio-
moradia.

À época, a assessoria do
ministério informou que o jeton
recebido por Dyogo Oliveira “é
autorizado por lei”. Ele tem salário
bruto de R$ 42.703,48 e um abate
teto de R$ 8.940,47. Após
deduções com Imposto de Renda e
Previdência, o vencimento cai para
R$ 22.527,52. Porém, quando
acrescido o jeton do Senac, o ganho
líquido chega a R$ 40.527,52. Ele
ainda embolsa vale-alimentação de
R$ 458.
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O custo do intervencionismo

Privatização da Eletrobras
explicita o estrago provocado
pelas decisões tresloucadas de
Dilma, que administrava as
estatais como se fossem a lojinha
de R$ 1,99 que ela faliu

por Vicente Nunes /
vicentenunes.df@dabr.com.br

É incrível a capacidade da ex-
presidente Dilma Rousseff de ignorar
o passado, sobretudo aquele no qual
ela protagonizou a destruição da
economia. Tão logo tomou
conhecimento da decisão do
governo de Michel Temer de
privatizar a Eletrobras, a petista
bradou: “Vender a Eletrobras é abrir
mão da segurança energética do
país”. Dilma deveria concluir o
raciocínio e descrever, de forma
detalhada, como quebrou o sistema
elétrico brasileiro. Foi numa decisão
tresloucada, carimbada pela
Medida Provisória nº 579, de 2012,
que ela empurrou uma fatura
bilionária para a população.

Dilma acreditava que podia
realizar todos os seus desejos por
meio de decretos. Ignorava — ou
fingia ignorar — a fatura do
intervencionismo. Ao prometer

reduzir o valor da conta de luz em
20%, na média, provocou um
prejuízo para as empresas do setor
elétrico estimado, hoje, em R$ 228
bilhões. Na tentativa de enganar os
consumidores, a então presidente
obrigou o Tesouro Nacional a cobrir
parte das perdas das companhias.
Mas a fatura ficou tão alta que,
pouco mais de um ano depois, as
tarifas de energia dispararam. Em vez
de retornar aos níveis anteriores à
MP 579, o valor das contas de luz
triplicou.

A intervenção na Eletrobras foi,
apenas, uma ponta do desastre
provocado por Dilma em empresas
estatais, que administrava como se
fossem a lojinha de R$ 1,99 que ela
faliu por má gestão. No mesmo ano
de 2012, antes da edição da MP
579, Dilma declarou guerra aos juros
altos. Num discurso de 1º Maio,
afirmou que baixaria, na marra, as
taxas cobradas pelos bancos. Para
mostrar seu poder de fogo, ordenou
ao Banco do Brasil e à Caixa
Econômica Federal que cortassem
os juros aos consumidores e às
empresas. O impacto nos resultados
dessas instituições foi dramático,
especialmente no BB.

A rentabilidade do Banco do

Brasil, que girava em torno de 14%
e 15% ao ano, semelhante à de seus
concorrentes privados, recuou para
7%. O impacto da intervenção de
Dilma no BB foi tão forte que a
instituição teve que passar por um
grande enxugamento. Mais de 300
agências foram fechadas e pelo
menos 9 mil funcionários deixaram o
banco por meio de um programa de
desligamento voluntário. Mesmo
apertando o cinto, o Banco do Brasil
ainda está longe de recuperar o
fôlego perdido. Na Caixa, o volume
de empréstimos não pagos se tornou
uma grande dor de cabeça.

Corrupção sem limites
A disposição de Dilma de fazer

valer suas vontades destruiu até a
credibilidade do Banco Central. Na
cruzada contra os juros altos, a
petista forçou a autoridade
monetária a reduzir a taxa básica da
economia (Selic), que serve de
parâmetro para a formação do custo
do dinheiro. O BC levou a Selic para
até 7,25% ao ano, o nível mais baixo
da história. Muita gente vibrou com
a façanha. O problema foi que a taxa
básica caiu com a inflação em alta.
Resultado: o intervencionismo durou
apenas seis meses. O BC foi
obrigado a elevar os juros. Ainda
assim o Índice de Preços ao
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Consumidor Amplo (IPCA) manteve
a trajetória de alta, fechando 2015
em quase 11%.

A falta de confiança no BC e a
destruição das contas públicas para
garantir tarifas de energia irreais
acabaram provocando uma onda tão
negativa que a economia mergulhou
na pior recessão da história. A
retração do Produto Interno Bruto
(PIB), que começou no fim de 2014,
fez o desemprego mais que duplicar.
Atualmente, 13,5 milhões de pessoas
ainda lutam para retornar ao mercado
de trabalho. O mesmo
intervencionismo — associado a um
esquema de corrupção sem limites
— levou a Petrobras para o buraco.
O endividamento da empresa para
cobrir o congelamento dos preços de
combustíveis e bancar projetos sem
retorno chegou a representar seis
vezes a geração de caixa, nível
próximo ao de um calote.

Esse, contudo, é um pequeno
histórico da política intervencionista
de Dilma, cuja fatura continua sendo

distribuída com todos. Privatizar a
Eletrobras é apenas um passo dentro
do processo de enxugamento do
Estado. Não há nenhum risco de se
transferir para o setor privado a
gestão do sistema elétrico. Como
não houve na desestatização do
mercado de telefonia e na venda de
aeroportos. Risco para o país é
manter 151 estatais sob o controle
do Tesouro Nacional. Juntas, essas
empresas encerrarão este ano com
prejuízo de R$ 3,2 bilhões, pelos
cálculos do Ministério do
Planejamento.

As estatais no Brasil, em grande
maioria, viraram sinônimo de
corrupção, ineficiência, serviços
ruins, cabides de emprego. Reduzir
esse universo será um avanço
importantíssimo. Não há por que
obrigar o contribuinte a bancar, por
meio de uma pesada carga tributária,
as vontades e as negociatas dos
governos de plantão. Estado bom e
justo é aquele que privilegia a
maioria, e não grupos específicos,
como se tornou rotina no Brasil.

Devagar com o andor
» A ala política do governo está

vibrando com a euforia do mercado
por causa da privatização da
Eletrobras, mas técnicos da equipe
econômica pedem cautela. O país
ainda está com os dois pés fincados
no atoleiro.

Lucro e nada mais
» Na visão de pessoas sensatas

da Esplanada, há um rombo fiscal
monstruoso longe de uma solução.
Não será a venda de uma parte de
uma empresa de energia que
resolverá todos os problemas do
Brasil. O mercado financeiro só
estava esperando por uma notícia
boa para engordar os lucros.

Surpresa à vista
» Há que se considerar, também,

a fragilidade política do presidente
Michel Temer. Ele está sob a pesada
ameaça de uma nova denúncia da
Procuradoria-Geral da República.
Acredita-se que, antes de deixar o
cargo, Rodrigo Janot fará uma boa
surpresa para o peemedebista.


