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Governo precisa montar estratégia para
receber capital chinês, diz Planejamento

Por Assis Moreira | De Genebra

Michel Temer se reúne com
empresários em viagem à China:
Brasil ignora tamanho do
investimento asiático.

Além de não saber qual o total
dos investimentos diretos da China
no Brasil, o governo brasileiro
desconhece como as companhias
daquele país operam por aqui e
claramente precisa de uma estratégia
para receber o capital chinês. O
alerta é do Ministério do
Planejamento, em nota técnica, à
qual o Valor teve acesso, preparada
antes da visita do presidente Michel
Temer à segunda maior economia do
mundo, ocorrida há dez dias.

Em Pequim, Temer qualificou as
relações bilaterais de "fertilíssimas"
e prometeu que o Brasil será um
parceiro confiável de longo prazo da
China em temas relacionados à
segurança alimentar. Por sua vez, as
autoridades chinesas enfatizaram sua
disposição de estimular novos
investimentos produtivos no Brasil.

A Secretaria de Assuntos

Internacionais (Seain) do Ministério
do Planejamento fez uma ampla
compilação, negócio a negócio, para
identificar o valor total dos
investimentos diretos da China na
economia brasileira, usando
informações, inclusive, de sites
chineses. O órgão coletou cifras
díspares, por causa de estruturas
societárias pouco claras, entre outras
questões. A base de dados do Banco
Central, por exemplo, é muito parcial.
É que parcela expressiva dos
investimentos chineses no exterior
ocorre via paraísos fiscais, como Ilhas
Cayman, Luxemburgo, Cingapura e
Holanda.

Depois de fazer ajustes para evitar
dupla contagem, o Planejamento
contabilizou anúncios de 235
projetos de investimentos chineses
com recursos de US$ 103 bilhões
ao longo de 15 anos (2003-2017)
no Brasil. No entanto, apenas 87
foram confirmados num valor
acumulado de US$ 46,8 bilhões. Há
outros 148 planos de investimentos
que poderão nunca ocorrer ou que
podem ser confirmados ao longo do
tempo. O fato é que a China, o maior
parceiro comercial do Brasil, poderá
assumir em poucos anos a posição
de maior investidor estrangeiro no
país. Nesse cenário, a nota do
Planejamento recomenda uma maior
reflexão das autoridades sobre os
investimentos chineses.

Outra ponderação é que nenhuma
política razoável de atração de

investimento direto no país (IDP)
pode ser formulada sem avaliação de
risco das transações já realizadas. A
nota sugere que, antes de o governo
brasileiro decidir apoiar projetos
chineses, deve avaliar a priori a
relevância do investimento por meio
de rigorosa análise de impacto. E
alerta que, ao julgar os riscos
colocados pelo investimento chinês,
os formuladores de políticas estejam
conscientes que "respostas
impulsivas ou intuitivas podem ser
muitas vezes equivocadas".

Como a precisão dos dados
oficiais atuais sobre o IDP é
distorcida por uma série de fatores,
a secretaria considera ser importante
melhorar a qualidade e abrangência
do acompanhamento estatístico do
movimento de investimento chinês na
economia brasileira. A secretaria
defende pesquisa empírica rigorosa
para avaliar custos e benefícios
econômicos e sociais da entrada de
investimento chinês no país e
considera fundamental que sejam
respondidas perguntas sobre como
as empresas chinesas operam no
Brasil; qual é seu impacto sobre as
economias locais; se houve
investimento chinês que tenha
colocado em risco a segurança
nacional ou o meio ambiente, por
exemplo.

A nota técnica destaca que
nenhuma compreensão do
investimento chinês será completa
sem uma visão abrangente da
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dinâmica política e econômica da
China, incluindo o papel de estatais
chinesas, várias delas ineficientes,
mas politicamente influentes, na
aquisição de companhias no exterior.

A nota do Ministério do
Planejamento recomenda que, ao
lidar com o investimento chinês, os
reguladores brasileiros devem evitar
medidas cautelares "extremas e
exageradas em resposta a temores
irracionais". Considera que isso
impede avaliação precisa e objetiva
dos benefícios líquidos das ações
propostas.

Para o Ministério, em vez de
enxergar o investimento direto chinês
como uma ameaça, deve-se lembrar
que o aumento do fluxo de capital
daquele país para a economia
brasileira é apenas parte de uma
tendência geral de globalização. O
órgão estima que a crescente
integração da China com a economia
mundial deve ser vista como um sinal
positivo de que Pequim busca um
relacionamento pacífico e duradouro
com o resto do mundo.

O Planejamento constata ainda
que quanto mais a China investe no
Brasil mais recursos chineses estarão

sujeitos ao controle regulatório no
país. E acha que isso não exclui a
possibilidade de eventualmente impor
restrições à China. A falta de
reciprocidade no tratamento a
empresas brasileiras que operam no
mercado chinês poderá justificar em
algum momento ação contra empresa
chinesa que queira operar no Brasil.
O órgão considera que essa
reciprocidade no tratamento será
necessária para minimizar conflitos e
atritos entre a China e o Brasil.

O Ministério do Planejamento
estima que o investimento chinês
apresenta desafios e oportunidades
não só para o Brasil, mas também
para a China. As empresas chinesas
que investem no exterior precisam
cumprir as regras do jogo local. E
isso poderá melhorar a governança
corporativa delas, tanto no exterior,
como na própria China.

A nota técnica do Planejamento
conclui que uma postura brasileira
proativa poderá exercer um "salutar
aprendizado" chinês no trato com
seus parceiros estratégicos, ainda que
menos poderosos, e que os
interesses nacionais brasileiros
devem ser sempre levados na devida
conta.
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BNDES deve antecipar pagamento ao Tesouro

Por Ribamar Oliveira e Cristiane
Bonfanti | De Brasília

O Ministério do Planejamento
encaminhou formalmente ao
BNDES o pedido de pagamento
antecipado de R$ 180 bilhões dos
empréstimos concedidos pelo
Tesouro Nacional ao banco de
fomento. Fontes do governo
confirmaram que o pedido da área
econômica é para que, desse total,
R$ 50 bilhões entrem nos cofres
públicos ainda este ano e R$ 130
bilhões em 2018.

Com os recursos, a área
econômica quer garantir o
cumprimento da chamada "regra de
ouro" das finanças públicas, prevista
no artigo 167 da Constituição, que
proíbe o governo de emitir títulos
públicos em valor superior às
despesas de capital (investimentos,
inversões e amortizações) do
exercício.

Além disso, a equipe econômica
quer reduzir o crescimento da dívida
bruta neste e no próximo ano,
evitando que ela ultrapasse 80% do

Produto Interno Bruto (PIB). O
governo trabalha com projeção de
dívida bruta de 75,7% do PIB neste
ano e de 78,5% do PIB em 2018,
de acordo com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO).

Em dezembro do ano passado, o
BNDES devolveu R$ 100 bilhões ao
Tesouro, o que o ajudou a evitar o
comprometimento da "regra de
ouro". No entanto, a dívida atual do
banco com o Tesouro ainda supera
R$ 450 bilhões e, em face dos
reiterados e elevados déficits fiscais,
há crescente possibilidade de o
governo infringir essa norma já em
2018. Isso configuraria crime de
responsabilidade das autoridades,
inclusive do presidente Michel
Temer.

Diante do novo cenário de
crescimento da economia e da
possibilidade de alta nos
investimentos, o BNDES recebeu o
pedido com cautela e quer negociar
o valor a ser devolvido ao Tesouro.
O banco espera que, no máximo no
segundo semestre de 2018, os
investimentos voltem a crescer a uma
taxa de dois dígitos, o que aumentará
a demanda por empréstimos e,

consequentemente, a necessidade de
dinheiro em caixa para atender a
essa nova demanda. Com os novos
dados do PIB divulgados no início
do mês pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), a
instituição elevou sua projeção de
crescimento da economia de 0,3%
para um índice entre 0,7% e 1% este
ano. Para 2018, subiu de cerca de
1,5% para 2% a 3%. "O banco
precisa estar preparado para atender
a uma demanda de investimentos.
Por isso, esse pedido precisa ser
olhado com cuidado para que o
banco não enfrente dificuldades para
emprestar", disse uma fonte do
BNDES, observando que o banco
não pode se negar a devolver
recursos ao Tesouro, mas pode
negociar o valor e o prazo.

O BNDES também vai conversar
com o Tribunal de Contas da União
(TCU) para discutir a forma de
devolução dos recursos, que pode
ser por meio de títulos ou em valores
líquidos. O entendimento da área
econômica, no entanto, é que o TCU
já decidiu, quando avaliou a questão
em 2016, que o pagamento
antecipado é legal.
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Governo deve liberar este mês
parte do total contingenciado

Por Ribamar Oliveira | De Brasília

A área econômica do governo
prepara um novo
descontingenciamento das dotações
orçamentárias deste ano, que deverá
ser anunciado junto com o relatório
de avaliação de receitas e despesas
relativo ao quarto bimestre, previsto
para ser divulgado no próximo dia
22 deste mês.

As primeiras conversas neste
sentido foram realizadas na semana
passada, depois que o Congresso
Nacional aprovou a mudança nas
metas fiscais deste ano e de 2018,
disseram fontes do governo ao Valor.
O governo ainda não definiu, no
entanto, o valor que será liberado
para os ministérios.

O déficit primário do governo
central (Tesouro, Previdência e
Banco Central) foi elevado de R$
139 bilhões para R$ 159 bilhões.
Para 2018, o déficit aumentou de R$
129 bilhões para R$ 159 bilhões. O
projeto de lei com a mudança das
metas, no entanto, ainda não foi

sancionado pelo presidente Michel
Temer.

Embora estejam ocorrendo
frustrações de algumas receitas
extraordinárias, como, por exemplo,
a com o novo Refis, o governo ainda
acredita que será possível reduzir os
cortes feitos até agora nas dotações
orçamentárias deste ano, que somam
R$ 44,9 bilhões.

A ampliação do déficit abre
espaço para o
descontingenciamento, informou uma
fonte, principalmente para aqueles
órgãos do governo que estão com
os serviços oferecidos aos cidadãos
ameaçados de paralisação.

Há também uma esperança na
área técnica de que a receita
tributária possa melhorar com a
retomada da economia, que foi
reforçada no segundo trimestre do
ano. O governo já trabalha com a
hipótese de que o crescimento
econômico deste ano poderá ficar
próximo de 1%. As previsões de
receita para este ano foram
elaboradas com a previsão de

expansão da economia de 0,5%.

Embora tenha elevado a meta de
déficit primário em R$ 20 bilhões, o
governo não sabe ainda quanto
poderá descontingenciar. Tudo
dependerá do comportamento das
receitas da União. A ideia inicial é
liberar recursos para o custeio dos
ministérios que mais necessitam e,
posteriormente, recursos para pagar
investimentos.

O governo só irá preparar a
emenda modificativa à proposta
orçamentária de 2018, para adaptá-
la à nova meta fiscal, depois que
concluir os estudos para o
descontingenciamento das dotações,
informou fonte oficial. A área técnica
aguarda também que o presidente
Temer assine os atos previstos no
pacote de ajuste fiscal, anunciado em
16 de agosto passado. As minutas
de três medidas provisórias já estão
na Casa Civil, aguardando a
assinatura de Temer. Uma dessas
MPs eleva de 11% para até 14% a
alíquota de contribuição
previdenciária dos servidores
públicos.
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Basta cumprir a Constituição
Raul Velloso

No Fórum Nacional dos dias 21
e 22 deste mês (www.inae.org.br),
direi que, sozinha, a PEC do Teto
dos Gastos é um remendo difícil de
se sustentar. Primeiro, porque o peso
dos gastos cortáveis é cada vez
menor. Descontada a inflação, a
União projeta cortar o investimento
em 71%, entre 2014 e 2018. Já São
Paulo, estado líder, deve cortar o seu
pela metade. Ou seja, em breve, vão
zerar. É simples: quando vários itens
têm crescimento liberado, fixar um
limite para o gasto global é inútil.

A hipótese de o teto prevalecer
em prazo mais longo, sob o efeito
de reformas de regras como a da
Previdência, acaba de se mostrar
também com pouca chance de
acontecer. Como as reformas
tendem a ter foco no ajuste do
Regime Geral, onde é maior o peso
das classes de renda mais baixa, há
sempre enorme resistência política
para aprová-las.

Enquanto o mundo estiver muito
favorável ao Brasil, ok. E se a onda
virar? Para se preparar para isso, é
preciso entender, primeiro, que os
governos enfrentam a confluência de
um problema conjuntural e outro
estrutural. Sozinha, a resolução do
segundo não equaciona
necessariamente o primeiro. E este,
por definição, é mais urgente. Diante
da brutal recessão, sem caixa
herdado e ante gastos ultrarrígidos,
os entes públicos que não emitem
moeda (estados e municípios) só têm

a saída de atrasar pagamentos.

Algo extremamente impopular, e
que não se sustenta até o fim dos
mandatos. Por lei, ao passá-los
adiante — algo que ocorrerá ano que
vem, no caso dos estados —, esses
entes têm de zerar as dívidas
decorrentes de atrasos. Se não, em
tese, dá prisão. Já os municípios,
como acabam de iniciar os últimos
mandatos, conseguem empurrar o
problema um pouco com a barriga.
Enquanto isso, a União dribla esse
problema por um tempo, emitindo
moeda a rodo.

Depois, alguém terá de dar um
basta ou a hiperinflação volta. Minha
visão do problema estrutural é
diferente da convencional. Em vez de
se limitar à evolução do gasto total
com pessoal, é preciso “setorializar”
a análise. Aí se verá que o
Orçamento é cheio de “donos”,
donos esses que se recusam a pagar
dois itens de peso, “inativos &
pensionistas (I&P)” e “contribuição
patronal”, mandando a conta para o
titular dos respectivos Executivos,
exatamente quem herda o orçamento
residual.

No Rio, estado em maior
dificuldade, os “donos”
abocanharam 74% da receita
corrente que ficou em suas mãos em
2016 (inclusive outros gastos
incomprimíveis), sobrando muito
pouco para as demais obrigações.
Em parte, a pista para a saída está

na própria Carta Magna. Apesar de
os artigos 40 e 249 mandarem
equacionar a Previdência pública,
pouco se tem feito além de divulgar
passivos atuariais gigantescos todos
os anos.

A própria União, que deveria dar
o exemplo, está totalmente atrasada
nessa tarefa. A Carta manda
constituir um fundo previdenciário e
lá colocar todos os ativos e
recebíveis que forem possíveis,
zerando depois o passivo atuarial
com contribuições suplementares
dos servidores e do ente público.
Além disso, é preciso impor aos
“donos do Orçamento” o pagamento
de suas próprias despesas com I&P
e seu quinhão nas contribuições
patronais. Para isso, terão de cortar
outros gastos, exatamente onde
haverá mais folga para tanto.

O princípio é simples: se os
servidores conseguem
aposentadorias tão elevadas, eles e
seus patrões diretos têm de pagar
mais por elas. Para fechar o caixa
no curto prazo sem ficar sempre
mendigando recursos à União, os
entes subnacionais precisam
constituir fundos de investimento
acoplados aos de pensão. A
aquisição de cotas desses fundos por
órgãos como o BNDES, o que talvez
seja inevitável no curto prazo, tem a
vantagem de fornecer os recursos
requeridos para equacionar os caixas
respectivos ao liberar recursos que
seriam usados para pagar a conta das
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aposentadorias e pensões, mas sem
afetar a dívida pública líquida (ou o
resultado primário).

Isso se dá porque as cotas desses
fundos servirão de lastro à emissão
de dívida pública que suprirá os
recursos. No caso do BNDES, ela
já foi até emitida em anos anteriores,
implicando que nem mesmo um novo
aumento da dívida bruta tenderá a
acontecer num primeiro momento.
Em última análise, o que se quer é
abrir espaço para o investimento
crescer, e com isso viabilizar a saída
da recessão e um maior crescimento
sustentável do PIB no futuro.

Nesse sentido, há algo mais a
fazer no que concerne às concessões
de infraestrutura, especialmente as
rodoviárias, tema permanente nos
últimos fóruns nacionais e mais uma
vez objeto de um painel específico
no que vem à frente. Aqui, o
populismo tupiniquim produz um
forte viés contra o investimento
privado que precisa ser removido,
apesar do anúncio de planos e mais
planos requentados, com efeitos para
além do mandato atual.

E é lamentável que os Executivos,
com todo o poder que detêm, não
consigam convencer os órgãos de
fiscalização de que, no atual quadro
fortemente recessivo, as ideologias
antiprivado têm de ser abandonadas
em favor da volta dos empregos.

Raul Velloso é economista
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Novos cortes à espreita

Frustração de receitas e
dúvidas sobre leilão de usinas
dificultam cumprimento de meta
fiscal

MANOEL VENTURA
MARTHA BECK

BRASÍLIA - Mesmo com aval
do Congresso para ampliar o rombo
das contas públicas em R$ 20
bilhões, o governo pode ser obrigado
a fazer novos cortes no Orçamento
de 2017 e provocar um shutdown,
ou seja, a paralisação da máquina
pública. A ampliação da meta fiscal
de um déficit primário de R$ 139
bilhões para R$ 159 bilhões pode
não ser suficiente para acomodar
todas as frustrações de receitas do
ano. Entre as principais incertezas
para a arrecadação do governo este

ano está o leilão de quatro
hidrelétricas operadas atualmente
pela Cemig, com o qual o governo
espera embolsar ao menos R$ 11
bilhões. Assim, além de não
conseguir reverter o forte
contingenciamento de quase R$ 45
bilhões já feito nas despesas, os
técnicos teriam que apertar ainda
mais o cinto, paralisando por
completo os investimentos e alguns
serviços de atendimento à população.

O Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), no qual estão
concentrados os investimentos
públicos, já foi cortado em R$ 7,5
bilhões. A Lei Orçamentária de 2017
previa R$ 36 bilhões para o PAC,
mas, com as tesouradas até agora, o
número baixou para R$ 19,7 bilhões.
Quando propôs ao Congresso a

alteração da meta fiscal, a equipe
econômica informou que o alívio de
R$ 20 bilhões seria utilizado para
compensar perdas de receitas e para
reverter uma parte do
contingenciamento. Nos cálculos do
governo, seria preciso liberar ao
menos R$ 10 bilhões em despesas
para atender ministérios de forma
emergencial até o fim do ano.

‘O ESPAÇO FISCAL EXTRA
APROVADO JÁ FOI EMBORA’

A liberação ou não de parte do
contingenciamento ainda vai ser
decidido até o dia 22 de setembro,
quando o governo precisa publicar
o novo relatório bimestral de
avaliação de receitas e despesas. É
nesse documento que os técnicos
informam se terão condições de fazer
alguma liberação de gastos ou se
precisarão contingenciar mais.
Embora o espaço seja pequeno para
afrouxar despesas, a ala política e os
ministérios pressionam a equipe
econômica para poder pagar contas
atrasadas e executar programas.
Essa pressão também pesa na
decisão sobre o Orçamento. Então,
é possível que haja alguma liberação
de gastos este mês, mas, até o fim
do ano, o governo poderá ter de
fazer novos cortes. A frustração de
receitas prevista seria de R$ 14,652
bilhões, sendo R$ 1,152 bilhão com
o programa de repatriação, R$ 500
milhões com uma revisão da alíquota
do PIS para álcool e R$ 13 bilhões
com novo Refis.

ECONOMIAO GLOBO
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O programa de parcelamento de
dívidas tributárias ainda está em
negociação entre o governo e o
Congresso, mas os técnicos já
sabem que a arrecadação estimada
não se confirmará e, na prática, será
bem menor. No entanto, ainda
existem outras frustrações à frente.
A mais grave delas é a possível perda
de R$ 11 bilhões com atraso ou
mesmo com a não realização de
leilões das usinas da Cemig. Além
disso, apenas em julho a arrecadação
ficou R$ 6 bilhões abaixo do
esperado. Há ainda receitas incertas
como o R$ 1 bilhão previsto com a
privatização da Lotex, que já entrou
e saiu das estimativas do governo
várias vezes. — O espaço fiscal extra
aprovado já foi embora. Não tem
como fazer uma liberação — disse
um técnico do governo.

LIBERAR AGORA, CORTAR
NO FIM DO ANO

Para o pesquisador do Ibre/FGV
e ex-secretário de Política
Econômica do Ministério da Fazenda
Manoel Pires, mesmo com o aumento
do déficit primário de 2017, o
governo continua com uma meta
apertada para o ano. Segundo ele,
além de depender de receitas
extraordinárias, como o leilão da
Cemig e a privatização da Lotex, o
governo também pôs em suas contas
uma estimativa de R$ 9 bilhões de
“esforço de arrecadação” cuja
origem ainda não está clara. Para ele,
diante das pressões, o governo
poderia fazer uma liberação de
gastos no relatório bimestral de
setembro e deixar para fazer um

shutdown no documento de
novembro, paralisando a máquina
pública apenas no último mês do ano.
Depois disso, já virá um outro
Orçamento. Um dos principais focos
de incerteza, o leilão de quatro
hidrelétricas operadas Cemig,
marcado para o dia 27 deste mês,
está suspenso pela Justiça de Brasília.

Ao mesmo tempo, o governo
tentava negociar com a estatal
mineira para que a empresa pagasse
os valores e continuasse a operar as
hidrelétricas. Essa negociação, no
entanto, foi barrada pelo Tribunal de
Contas da União (TCU), que viu
riscos de um acordo paralelo
prejudicar o leilão. Os ministros da
corte querem que o governo se
decida e diga se prefere o leilão ou a
negociação com a empresa — mas
não os dois casos simultaneamente.
Todo o vaivém em torno das
hidrelétricas deixa em aberto a
realização do leilão, afasta potenciais
compradores e compromete as
expectativas do governo com a
concorrência, segundo especialistas
que acompanham o assunto. O
governo quer oferecer a concessão
das hidrelétricas de São Simão (R$
6,74 bilhões), Jaguara (R$ 1,9
bilhão), Miranda (R$ 1,1 bilhão) e
Volta Grande (R$ 1,29 bilhão) por
20 anos, com o objetivo de
arrecadar ao menos R$ 11 bilhões
no total.

Juntas, as quatro usinas têm
capacidade para gerar 2,9 gigawatts
de eletricidade, o equivalente a quase
metade do parque gerador da estatal
mineira. A concessão das

hidrelétricas também é alvo de uma
disputa jurídica entre o governo e a
estatal mineira, que é vista com
preocupação por investidores
interessados nas usinas. A Cemig
alega que os contratos de três dessas
usinas preveem a renovação
automática das concessões. O
governo afirma que a empresa se
recusou a renovar as concessões
com base em critérios definidos por
uma lei de 2013 e que cabe à União
decidir se prorroga ou não os
contratos. O assunto está no
Supremo Tribunal Federal (STF),
que chegou a marcar o julgamento
do tema para o mês passado.

A pedido do governo, o relator
do processo, ministro Dias Toffoli,
retirou o assunto da pauta. A decisão
do Supremo era aguardada por
investidores como sinal verde para
participar do leilão, já que haveria
segurança jurídica sobre os ativos.
Após intensa pressão política da
bancada de Minas Gerais, no
entanto, o Palácio do Planalto
determinou que a equipe econômica
negocie com a estatal mineira a
possibilidade de a empresa pagar
pelas usinas. Por isso, mesmo com
todos os preparativos para o leilão
em andamento, o governo estaria
disposto a aceitar uma proposta da
empresa. A Cemig propõe pagar R$
9,7 bilhões por três usinas (São
Simão, Jaguara e Miranda),
enquanto Volta Grande seria
devolvida. O problema é que, sem
caixa próprio suficiente para bancar
a compra das usinas, a elétrica tenta
um empréstimo bilionário para pagar
ao governo pelas hidrelétricas. A
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empresa ainda não conseguiu
convencer os bancos, encabeçados
pelo BNDES, a conceder o
financiamento.

INCERTEZA PODE AFETAR
PREÇO DAS USINAS

A incerteza criada com a
negociação entre a Cemig e governo
e, ao mesmo tempo, a suspensão do
leilão pela Justiça atrapalham os
planos dos investidores e deve afetar
os preços das ofertas, mesmo que a
concorrência ocorra neste ano. O
especialista em energia Fernando
Umbria, da LPS Consultoria, afirma
que a situação do leilão “é péssima”
e ele deve ser adiado, sob risco de
não haver empresas interessadas. Ele
lembra que a decisão de uma
empresa em participar de um leilão
é complexa, requer a formação de
equipes com consultores, uma série
de preparativos que custam caro e
precisam ser feitos com
antecedência: — Quando você tem

uma situação incerta, inclusive sob o
ponto de vista jurídico-legal, causa
insegurança. Qual investidor em sã
consciência vai entrar num leilão de
um ativo que pode ter uma
reviravolta no futuro?

Umbria também considera
irregular a negociação aberta pelo
governo para que a Cemig compre
as três usinas: — Não pode dar
preferência para a empresa. Isso é
totalmente irregular. Uma eventual
negociação com a Cemig seria no
sentido de liberar o processo, fazer
com que o processo caminhe. Quem
tem interesse em participar do leilão
fica com a pulga atrás da orelha. A
oferta tem que ser pública, a menos
que seja uma nova regra. O governo
já recorreu ao Superior Tribunal de
Justiça (STJ) para tentar manter o
leilão no dia 27, mas ainda não houve
decisão. A Cemig informou que vai
entrar na Justiça contra a decisão do
TCU que suspendeu as negociações
entre a empresa e a União.
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CONJUNTURA »
Rombo fiscal só cai na próxima década

Instituição Fiscal
Independente, ligada ao Senado
Federal, afirma que projeções do
governo para as contas públicas
são excessivamente otimistas e
prevê que dívida permanecerá
elevada até 2030. Para a
entidade, é preciso rediscutir
gastos obrigatórios

ROSANA HESSEL

O governo conseguiu autorização
do Congresso Nacional para gastar

mais R$ 20 bilhões no Orçamento
deste ano e mais R$ 30 bilhões no
do ano que vem, ampliando o rombo
fiscal permitido pela Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) para R$ 159
bilhões em cada um desses dois
exercícios. Mas, ao aumentar os
deficits, o Executivo adiou a solução
do problema, que vai continuar
sendo um desafio para quem vencer
as eleições em 2018. Pelos cálculos
da Instituição Fiscal Independente
(IFI), do Senado Federal, os saldos
negativos de 2019 e de 2020 serão
piores do que prevê o governo.

O Relatório de Avaliação Fiscal
da IFI prevê rombos de R$ 160,9
bilhões, em 2019, e de R$ 136,8
bilhões em 2020. Quando a equipe
econômica admitiu que as metas
atuais não seriam cumpridas e
informou, em agosto, a necessidade
de mudança nas LDOs de 2017 e
de 2018, para evitar crime de
responsabilidade fiscal, as previsões
eram de resultados primários
negativos nas contas do governo
federal até 2020, sendo de R$ 139
bilhões, em 2019, e de R$ 65
bilhões, no exercício seguinte.

Com a alteração da LDO, o
governo deverá cumprir as metas
fiscais deste ano, de acordo com a
IFI. No entanto, para que o objetivo
seja atingido em 2018, serão
necessários R$ 30,5 bilhões de
contingenciamento de gastos, porque
o orçamento prevê R$ 20,6 bilhões
de receitas incertas, que dependem
de autorização do Legislativo. É o
caso, por exemplo, da tributação
sobre fundos de investimento, do
adiamento dos reajustes dos
servidores para 2019 e da
reoneração da folha de pagamento
de vários setores empresariais
beneficiados no governo anterior.

Endividamento
Um grave problema que esses

deficits consecutivos geram é o
aumento do endividamento público,
porque a União precisará emitir
títulos no mercado financeiro para
cobrir o rombo de R$ 615,7 bilhões

ECONOMIACORREIO BRAZILIENSE

“Até julho deste ano, último dado disponível, foram R$ 50
bilhões em renúncias tributárias. Esse é um tema que deve ser
amplamente discutido”

 Felipe Salto, diretor executivo da IFI
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que deve ser acumulado entre 2017
e 2020. A IFI prevê que, em 2024,
a dívida pública bruta do país chegará
a 93,3% do Produto Interno Bruto
(PIB), permanecendo em patamares
elevados, pelo menos, até 2030,
quando ficará em 85,5% do PIB.

A equipe de economistas liderada
por Felipe Salto, diretor executivo da
IFI, avisa que esse dado será pior
se o governo não conseguir conter o
forte crescimento de gastos,
principalmente daqueles
considerados obrigatórios. “Essa
evolução dependerá fortemente de
geração de deficits primários
decrescentes e, já a partir de 2024,
de superavits primários, o que só
ocorrerá mediante alterações nos
gastos compulsórios do governo
federal”, afirma o relatório.

Vale lembrar que o descompasso
entre a arrecadação e os gastos, que
se agravou perigosamente durante o
governo da ex-presidente Dilma
Rousseff, continua preocupante.
Com a recessão gerada pela política
econômica anterior, a receita líquida
do governo continua encolhendo. A
retração foi de 3,1% de janeiro a
julho, e, apesar de as despesas totais
terem recuado 0,2% no mesmo

período, os gastos com pessoal
cresceram 10,9% e as despesas com
a Previdência, 5%.

Na apresentação do RAF, Salto
sinaliza que a revisão das
desonerações será um dos temas
que precisam ser debatidos para
tornar o ajuste fiscal mais eficaz. “Até
julho deste ano, último dado
disponível, foram R$ 50 bilhões em
renúncias tributárias. Esse é um tema
que deve ser amplamente discutido”,
sentencia.

Recuperação lenta
A IFI é conservadora e prevê que

o crescimento da economia, que
poderia elevar as receitas públicas,
ficará abaixo de 2% até 2020. A
entidade manteve a previsão de
0,46% para a expansão do PIB neste
ano, apesar de muitas entidades e
instituições financeiras terem elevado
as projeções após o resultado do
segundo semestre. O avanço de
0,2% entre abril e junho, na
comparação com os três meses
anteriores, foi a segunda consecutiva,
o que sinalizou, tecnicamente, o fim
da recessão.

Mas alguns analistas afirmam que
ainda não dá para comemorar. O

economista-chefe da Austin Rating,
Alex Agostini, é cauteloso em cravar
que o país saiu da recessão. Ele
lembra que, na comparação com o
mesmo trimestre do ano anterior, o
resultado foi positivo pela primeira
vez, o que mostra interrupção da
queda. Mas, considerando o
acumulado em quatro trimestres, a
economia ainda não saiu totalmente
do buraco.

Nessa base de comparação, o
PIB ainda mostra retração de 1,4%
em 12 meses. O recuo no trimestre
anterior foi levemente superior, de
2,3% indicando uma tendência de
diminuição no ritmo de queda, o que
é um alento. “Essa é a melhor forma
de olharmos se o país saiu mesmo
da recessão, porque mostra a
tendência. A economia brasileira
pode ter deixado a UTI e ido para o
quarto, mas ainda inspira cuidados,
porque segue respirando com
aparelhos”, compara Agostini. “O
país ainda não saiu do fundo do poço
e, sem o ajuste fiscal, principalmente
da Previdência, o próximo
presidente terá dificuldade em
arrumar um ministro da Fazenda”,
completa o economista José Matias-
Pereira, professor da Universidade
de Brasília.
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Desenvolvimento sustentável
depende de infraestrutura

CLÉSIO ANDRADE
Presidente da Confederação

Nacional do Transporte (CNTP)

A expansão dos investimentos em
infraestrutura é o caminho mais
rápido e seguro para alavancar o
desenvolvimento e o crescimento
econômico do Brasil. Depois de
uma recessão sem precedentes, o
país começa a recuperar sua
capacidade de produzir e de gerar
empregos. Mas, para alcançarmos
um novo ciclo de desenvolvimento
dinâmico e sustentável, será preciso
superar as barreiras impostas pelas
deficiências de infraestrutura de
transporte e logística.

O governo federal anunciou, em
23 de agosto, um plano nacional de
concessões de infraestrutura dentro
do Programa de Parcerias de
Investimentos, o PPI. O pacote deve
destravar projetos de rodovias,
ferrovias, portos, aeroportos e
hidrovias, além de prever leilões do
pré-sal e concessões de usinas
hidrelétricas.

A iniciativa do governo é positiva.
O plano de concessões ajudará a
reaquecer a economia e será um
estímulo aos investidores
interessados no Brasil. Mas é
preciso muito mais que ações
pontuais. O país precisa de uma
política central, consistente e
permanente de investimentos em

infraestrutura.

Estudo realizado pela
Confederação Nacional do
Transporte (CNT) estima uma
demanda de investimentos da ordem
de R$ 1 trilhão para superarmos as
barreiras impostas pela baixa oferta
de infraestrutura de transporte e
logística. O planejamento do setor
deve prever um sistema integrado e
multimodal, capaz de responder às
dimensões e às diversidades
econômica, geográfica e social do
Brasil.

Uma boa infraestrutura de
transporte e logística dará novo
impulso à economia do país, ao
reduzir custos operacionais e
acelerar o escoamento da produção
agrícola e industrial, tornando as
empresas brasileiras mais eficientes
e competitivas no mercado
internacional.

Nas cidades, os projetos de
mobilidade urbana contribuirão para
reduzir o desconforto e as horas
gastas em transporte, aumentando a
segurança e a qualidade de vida da
população. Nas metrópoles e nas
grandes e médias cidades do interior,
que hoje sofrem com o caos urbano,
será possível alcançar padrões
modernos de bem-estar, com
aumento de produtividade dos
trabalhadores e melhora no
desempenho do setor produtivo.

Regiões como o Norte e o

Nordeste, com alto potencial de
desenvolvimento, mas com
defasagens históricas de
infraestrutura, ou o Centro-Oeste,
que concentra grande parte da
produção agrícola, por exemplo,
podem se beneficiar sobremaneira de
uma política consistente de
infraestrutura com fortes
investimentos em transporte e
logística.

O investimento em infraestrutura
favorece a criação de polos regionais
de desenvolvimento, bem como
estimula o aumento da produtividade,
que gera crescimento econômico,
produz riquezas e amplia as
oportunidades de emprego e de
renda para a população. Uma
economia ativa intensifica a
arrecadação de Estados e
municípios, aumentando a
capacidade de investimentos
governamentais em políticas públicas
essenciais, como saúde, educação e
segurança.

Para alcançar esse círculo virtuoso
de crescimento com distribuição de
renda, o Brasil precisa prosseguir nas
reformas do Estado. Passos
importantes já foram dados. Destaco
o teto de gastos, a reforma do ensino
médio, a terceirização da mão de
obra e a nova Lei Trabalhista.

Essas primeiras mudanças foram
suficientes para que a economia
iniciasse a espiral de recuperação
que estamos registrando, com

OPINIÃOCORREIO BRAZILIENSE
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melhora de vários indicadores.
Crescimento do PIB, geração de
empregos, queda da inflação,
redução das taxas de juros,
retomada da produção industrial,
melhora nas vendas do varejo e na
prestação de serviços são alguns dos
sinais de que a economia saiu do
vermelho.

Governo e Congresso Nacional
devem, portanto, persistir na
modernização do Estado brasileiro,
realizando as reformas
previdenciária, tributária e política
com a mesma celeridade e coragem
demonstradas até agora.

A despeito de eventuais
instabilidades políticas, as reformas,
a melhora dos indicadores
econômicos e a construção de
normativos mais atraentes para os
investidores nacionais e estrangeiros
comprovam que nossas instituições
estão maduras e aptas a conduzirem
o país na direção de um novo ciclo
de desenvolvimento.

A fase mais crítica da recessão
ficou para trás. Agora, o Brasil pode
recuperar sua posição entre as
nações promissoras, se alinhando ao
que há de mais eficiente e inovador
na economia mundial. A direção está
dada. É hora de acreditar e seguir
em frente.


