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Temer aprovou pagamento
antecipado do BNDES

Por Ribamar Oliveira | De Brasília

O pedido da área econômica
encaminhado à direção do Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) - para
que o banco estatal antecipe o
pagamento ao Tesouro de R$ 50
bilhões neste ano e R$ 130 bilhões
no próximo - foi aprovado
previamente pelo presidente Michel
Temer, informaram ontem ao Valor
fontes credenciadas do governo.

O argumento principal utilizado
pela equipe econômica, de acordo
com as mesmas fontes, é que o
governo não conseguirá cumprir a
"regra de ouro" do Orçamento neste
ano e em 2018 sem o pagamento
antecipado do BNDES ao Tesouro.
A "regra de ouro", que está inscrita
no inciso III do Artigo 167 na
Constituição, diz que as operações
de crédito da União não podem ser
superiores ao montante das
despesas de capital (investimentos,
inversões e amortizações).

Se o governo não cumprir essa

regra, terá cometido crime de
responsabilidade e o presidente
Temer poderá sofrer processo de
impeachment. "Ele sabe disso",
observaram as fontes. Assim, a
decisão de antecipar o pagamento
de R$ 50 bilhões neste ano e de R$
130 bilhões em 2018 "já está tomada
e não há como retroceder, porque
não há alternativa".

Os mesmos informantes
esclareceram que a luta do presidente
do BNDES, Paulo Rabello de
Castro, é para encontrar alternativas
de recursos que permitam ao banco
estatal ampliar os seus
financiamentos, principalmente neste
momento de retomada da economia.
O que parece divergência de Rabello
com a equipe econômica decorre, de
acordo com as fontes, do fato de que
o presidente do banco gostaria que
a solução para a obtenção de novos
recursos pelo BNDES ocorresse em
paralelo ao pagamento antecipado
ao Tesouro.

Uma das alternativas
apresentadas por Rabello prevê a
emissão de bônus no exterior pelo

BNDES. Os recursos captados
seriam mantidos no exterior,
depositado em alguma instituição
financeira internacional ainda a ser
definida. Para evitar o risco de não
pagamento do bônus, seria dado ao
investidor o direito de descontar o
papel com os recursos mantidos na
instituição internacional. O BNDES
usaria os recursos captados no
exterior como lastro das operações
feitas internamente.

Com essa operação, Rabello
acredita, segundo as fontes, que será
possível melhorar a avaliação do
risco de crédito do banco estatal
pelas agências internacionais de
rating, permitindo que ele faça o
lançamento de novos bônus no
futuro.

As mesmas fontes disseram que
a proposta, que precisa de
aprovação do governo e talvez até
mesmo do Banco Central, está sendo
analisada. "A alternativa é
interessante e mostra que o BNDES
quer ir ao mercado em busca de
recursos, deixando a dependência do
Tesouro", disse um dos informantes.
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Mas as fontes explicaram que
dificilmente uma decisão sobre a
proposta do BNDES de captação
de recursos no exterior ocorrerá no
prazo em que o governo espera
obter a antecipação do pagamento
ao Tesouro. "A análise envolve
questões jurídicas que precisam ser
analisadas com cautela", afirmou uma
fonte.

O governo não analisa a outra
proposta feita pelo BNDES de usar
ações de empresas para realizar o
pagamento antecipado, em lugar de
títulos públicos, ou e pagamento em
moeda. Em dezembro de 2016, o
banco realizou um pagamento
antecipado no montante de R$ 100
bilhões, sendo que, do total, R$ 60
bilhões foram em dinheiro e R$ 40
bilhões em títulos, de acordo com

dados do Tesouro.

O uso de ações não é ilegal e nem
proibido, de acordo com as fontes.
Mas o governo não é favorável a essa
estratégia, porque ela não ajudaria a
cumprir a "regra de ouro". Ao
receber ações em grande quantidade,
o Tesouro não poderia vendê-las de
imediato, pois isso reduziria o valor
em bolsa. Assim, não teria o dinheiro
necessário ao cumprimento da "regra
de ouro".

Entre 2008 e 2015, o Tesouro
emprestou R$ 523,86 bilhões ao
BNDES, em valores da época.
Mesmo com o pagamento
antecipado de R$ 117,1 bilhões em
2016, o saldo atual é de R$ 444,6
bilhões por causa dos juros que
incidem sobre o principal.
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Royalties dividem municípios produtores

Por André Ramalho e Bruno
Villas Bôas | Do Rio

O diretor-geral da Agência
Nacional de Petróleo (ANP), Décio
Oddone, disse ontem que espera
lançar até o fim do ano a resolução
sobre a redução das alíquotas de
royalties para projetos de
revitalização de campos maduros. A
proposta conta com o apoio político
de Macaé, base operacional da
Bacia de Campos, mas enfrenta
resistência entre seus vizinhos no
Norte Fluminense, região que vem
perdendo protagonismo na
arrecadação das receitas oriundas da
produção de óleo e gás.

Municípios como Campos dos
Goytacazes, Quissamã e
Carapebus, todos eles altamente
dependentes das receitas do
petróleo, mas que não possuem uma
indústria de serviços de óleo e gás
instalada, são mais cautelosos no
debate sobre o assunto. Segundo
fontes consultadas pelo Valor, a
discussão gerou um racha na
Ompetro, a organização dos
municípios produtores de petróleo,

e isolou Macaé na defesa da
proposta - que prevê uma redução,
de 10% para até 5%, na alíquota
aplicada sobre a produção
incremental de óleo proporcionada
pela revitalização de campos
maduros.

Com incentivos aos investimentos,
segundo Oddone, a ANP vê
potencial para que o fator de
recuperação (quantidade de óleo
recuperável dentro de uma reserva)
das áreas maduras da Bacia de
Campos seja ampliado de 24% para
30%. A agência estima que, para
cada ponto percentual a mais de
aumento no fator, são gerados R$ 16
bilhões a mais de royalties.

"Caso a caso a ANP vai discutir
o percentual com o operador, com
base num plano de desenvolvimento
especifico", explicou Oddone, em
audiência pública na Assembleia
Legislativa do Estado do Rio (Alerj)
sobre o assunto.

A arrecadação dos municípios do
Norte Fluminense tem sido
fortemente afetada nos últimos anos,
em parte devido ao declínio dos

preços do barril no mercado
internacional, em parte devido ao
declínio da produção nos campos da
Bacia de Campos. No primeiro
semestre deste ano, os nove
municípios da região arrecadaram R$
562 milhões em royalties e
participação especial, queda de 60%
em relação aos R$ 1,43 bilhão
arrecadados na primeira metade do
ano de 2014 - números corrigidos
pelo INPC, segundo dados do site
especializado Info Royalties.

Além da arrecadação menor,
Macaé contabiliza perdas no
mercado de trabalho, em função da
retração nas atividades da indústria
de óleo e gás. Segundo o Cadastro
Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), o
município perdeu 33 mil postos de
trabalho desde 2015. O prefeito da
cidade, Aluízio dos Santos Júnior
(PMDB), lançou campanha intitulada
"Menos royalties, mais empregos".

O entendimento da indústria é de
que, com a redução dos royalties, os
investimentos na Bacia de Campos
serão retomados e a economia local
reaquecida. "Se não houver
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investimento, não haverá mais
royalties para a Bacia de Campos",
defendeu o prefeito, filiado ao
PMDB.

Já o prefeito de Campos, Rafael
Diniz (PPS), defende que a proposta
precisa ser mais debatida. Ele pede
uma solução que, sem reduzir
arrecadação dos municípios, possa
garantir a atração de mais
investimentos. Hoje, um terço do
orçamento de Campos, de R$ 1,6
bilhão, vem dos royalties e da
participação especial. "É um tema
sensível que não pode ser debatido
de uma hora para outra, sobretudo
nesse momento de crise, em que já
houve queda acentuada na
arrecadação", afirma Diniz.

Sem contar com uma indústria
fornecedora de bens e serviços,
como Macaé, os demais municípios
do Norte Fluminense questionam se
a redução da alíquota não poderia

ser menor. "A realidade de Macaé é
diferente da de outros municípios",
disse Fátima Pacheco, prefeita de
Quissamã, cidade de 20 mil
habitantes, um dos vários municípios
emancipados de Macaé e Campos
ao longo dos últimos 30 anos na
região e que tem um terço de seu
orçamento (de R$ 165 milhões)
oriundo dos royalties.

Antes as principais rotas dos
recursos dos royalties, Campos e
Macaé, ambos do Norte
Fluminense, perdendo o posto de
cidades que mais recebem recursos
de royalties e participações especiais
no Estado para Maricá e Niterói.
Essa mudança de rota na distribuição
dos royalties simboliza a importância
maior que o pré-sal da Bacia de
Santos vem ganhando sobre a
produção nacional. Antes a maior
produtora do pais, a Bacia de
Campos foi ultrapassada por Santos,
pela primeira vez, em julho.
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Equipe econômica já vê risco
de não cumprir meta fiscal

Déficit de R$ 159 bi este ano
poderá ser revisto novamente

MARTHA BECK

-BRASÍLIA- Diante das
dificuldades para conseguir as
receitas extraordinárias necessárias
para fechar as contas de 2017, parte
da equipe econômica considera que
a meta fiscal deste ano ficou apertada
e corre o risco de ser revista
novamente. O rombo deste ano
acaba de ser elevado em R$ 20
bilhões, de R$ 139 bilhões para R$
159 bilhões.

Segundo técnicos do governo, o
maior problema continua a ser o
leilão de usinas da Cemig, que tem
previsão de arrecadação de R$ 11
bilhões e é alvo de uma disputa
judicial entre a União e o governo
de Minas Gerais. Mas também há
problemas com receitas de
precatórios, com o Funrural e com
o novo Refis, que está sendo
negociado com o Congresso. Isso
sem contar com uma frustração na
arrecadação tributária que chegava
a R$ 6 bilhões até julho.

Uma frustração nas receitas,
combinada com a necessidade do
governo de liberar gastos para
atender a demandas dos ministérios,
fez com que a ideia de rever a meta
circulasse no Palácio do Planalto na
semana passada. Um dos sinais de
alerta acendeu quando os técnicos
fizeram cálculos apontando que a

incerteza em torno do leilão da Cemig
— marcado para o fim de setembro
— reduziria a arrecadação prevista
para apenas R$ 4 bilhões.

Isso preocupou o ministro da
Casa Civil, Eliseu Padilha, que pediu
que os cálculos fossem revistos.
Segundo integrantes da área
econômica, a revisão foi feita, e a
receita esperada com a Cemig subiu,
mas o quadro está longe de ser
tranquilo. A estatal mineira
intensificou a pressão para adiar o
leilão de quatro hidrelétricas e voltar
a negociar com o governo federal,
com o objetivo de continuar
operando as usinas.

A empresa pediu ao Supremo
Tribunal Federal (STF) para
suspender os efeitos de decisão do
Tribunal de Contas da União (TCU)
que impediu as negociações mantidas
entre a empresa e a União e, ao
mesmo tempo, cancelar a licitação
marcada para o dia 27 deste mês.
Em outras frentes, a incerteza ainda
é grande. O governo não conseguiu
levantar junto aos bancos todo o
montante previsto com precatórios
(valores que a União é obrigada a
pagar a pessoas físicas e empresas
em ações judiciais transitadas em
julgado).

Esses valores deveriam dar aos
cofres públicos um total de R$ 12
bilhões. No entanto, R$ 5 bilhões
desse total ainda têm pendências que
impedem que os valores sejam

contabilizados como receitas
primárias. No caso do Refis, o
governo já sabe que não conseguirá
os R$ 13 bilhões esperados com a
medida. O programa foi modificado
pelo seu relator, deputado Newton
Cardoso Jr. (PMDB-MG), para dar
um amplo benefício aos devedores,
de modo que o montante previsto
cairia para R$ 400 milhões.

A área econômica ainda tenta
evitar isso. Segundo os técnicos do
Fisco, embora ainda haja uma
negociação em curso com o
Legislativo, o valor arrecadado com
o programa está acima de R$ 5
bilhões, e, portanto, neste momento,
seria mais vantajoso para o governo
deixar a medida provisória (MP) que
trata do assunto caducar do que
levá-la para votação com alterações.

OBJETIVO DE EVITAR
PARALISAÇÃO

Já no caso do Funrural, cuja
receita prevista para o ano é de
quase R$ 2 bilhões, também está em
curso uma disputa entre União e
Congresso. O governo editou este
ano uma MP permitindo a
renegociação de dívidas dos
produtores com o Fundo. No
entanto, uma resolução proposta
pela senadora Kátia Abreu (PMDB-
TO), aprovada em comissão em
caráter terminativo, suspendeu a
cobrança do Funrural.

ECONOMIAO GLOBO
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Ao mesmo tempo, a equipe
econômica deve liberar até o fim do
mês R$ 11 bilhões em despesas do
Orçamento de 2017. Isso seria uma
forma de aliviar logo os ministérios
que estão com pagamentos atrasados
e evitar um shutdown — como é
chamada a paralisação total da
máquina pública. A liberação deve ser
anunciada quando o governo publicar
o novo relatório bimestral de
avaliação de receitas e despesas, que
precisa ser apresentado até o
próximo dia 22.

Mesmo os técnicos que veem a
possibilidade de revisar a meta
alertam, no entanto, que a medida
provocaria um forte desgaste.
Quando decidiu rever o rombo das
contas públicas de 2017, a equipe
econômica foi pressionada pela ala
política a colocar o déficit em torno
de R$ 170 bilhões, por causa do
forte risco de frustração nas receitas.
Contudo, o Ministério da Fazenda
alertou para a chance de o Brasil
sofrer um novo rebaixamento junto
às agências de classificação de risco
caso registrasse, este ano, um rombo
maior do que o de 2016.
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Universidades sob lupa

A sexta edição do Ranking Universitário Folha
(RUF), publicada nesta segunda-feira (18), registra a
inversão de posições entre universidades estaduais
paulistas, com a Unicamp ultrapassando a USP para
ocupar o segundo lugar.

A UFRJ mantém-se na liderança. Isso também
poderá suscitar alguma surpresa, em vista da crise de
financiamento que ronda as instituições federais.

Dado que a maior parte das verbas do ensino superior
se destina ao pagamento de salários de professores e
funcionários —a maioria com estabilidade no emprego—
, a margem possível para cortes de despesa se dá no
custeio e nos investimentos das instituições.

O Orçamento da União destina neste ano R$ 33,7
bilhões ao setor, dos quais R$ 21,2 bilhões para pessoal.
O restante é e será alvo de contingenciamentos, em razão
da queda de receitas tributárias e do avanço inexorável
das despesas com a Previdência Social.

Também problemática se mostra a situação das
universidades estaduais paulistas, a despeito de contarem
com um percentual fixo da arrecadação de ICMS
(9,57%).

A receita de USP, Unicamp e Unesp basicamente só
dá conta da folha de salários e aposentadorias. Mas,
assim como no caso federal, seria prematuro atribuir suas
posições relativas no ranking a percalços financeiros.

A classificação, em realidade, reflete investimentos
passados. Ao que parece, tão cedo não será alterada a
dominância, no RUF, das universidades públicas –basta
constatar que a primeira instituição privada da lista
aparece em 18º lugar (PUC-RS), e mesmo assim uma
entidade sem fins lucrativos.

Não se deve atribuir valor exagerado, ademais, à troca
de posições entre as líderes paulistas. Na realidade, as
três primeiras colocadas carregam notas totais muito
próximas: UFRJ, 97,42; Unicamp, 97,31; e USP, 97,24.

A USP, em geral reconhecida como a mais importante
universidade do Brasil, só não aparece em primeiro ou
segundo lugar porque boicota o Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes.

A prova, aliás, é um das fontes da deficiência da
avaliação universitária no país. Não poucos alunos a
ignoram, ou entregam o exame em branco —algo que
só mudará quando o resultado integrar o histórico escolar
e afetar a colocação no mercado de trabalho.

O acesso de formados ao emprego, que no mundo
todo contribui para a reputação de universidades, é uma
lacuna nas estatísticas do setor. O Ministério da Educação
deve ao país um plano consistente para agregar essa
informação crucial ao acervo de dados construído nas
últimas duas décadas.



19/09/17

Arrecadação de agosto
surpreende e indica alta de 8%

FLAVIA LIMA
MARIANA CARNEIRO
DE BRASÍLIA

Estudo com dados preliminares
sobre a arrecadação do mês de
agosto indica que o resultado deve
surpreender positivamente e abrir
espaço para uma possível liberação
de recursos na revisão do
Orçamento programada para esta
semana.

Após o pior resultado registrado
para um mês de julho desde 2010,
a arrecadação de tributos federais
deve ter crescido 7,9% em agosto
ante o mesmo mês do ano passado,
já descontada a inflação, segundo
levantamento dos economistas José
Roberto Afonso e Vilma da
Conceição Pinto, da Fundação
Getulio Vargas, obtido pela Folha.

Os dados tem como base o Siafi
(sistema de acompanhamento das
contas públicas em tempo real).

A recuperação veio
especialmente das receitas com a

tributação sobre o lucro de
instituições financeiras, setor que
vinha puxando a arrecadação para
baixo nos meses anteriores, além do
Refis.

Embora a versão final do
programa de parcelamento de
dívidas com o fisco ainda esteja em
negociação no Congresso, dados da
equipe econômica mostram a entrada
de pelo menos R$ 1,9 bilhão no mês
passado.

Em agosto, o total arrecadado
pela Receita Federal foi de R$ 99,5
bilhões.

Essa é, de longe, a expansão mais
robusta do ano. Em junho, que até
agora era o melhor mês de 2017, a
arrecadação havia crescido 3% na
comparação com o mesmo período
do ano passado.

Pelos dados do Siafi, em agosto,
a arrecadação com o IRPJ (Imposto
de Renda Pessoa Jurídica) subiu
21,3%, enquanto a CSLL
(Contribuição Social sobre o Lucro

Líquido) avançou 22,5%, com
destaque para os bancos, com
aumentos de, respectivamente, 56%
e 73%. Entre as empresas de outros
setores, o crescimento foi de 1% e
10%.

Segundo Afonso, a base de
comparação muito ruim e uma
provável reversão das provisões
feitas para devedores duvidosos
justificam o desempenho bastante
atípico do setor financeiro.

Afonso diz que os números da
arrecadação podem indicar um
ponto de inflexão, ajudado pelos
indícios de recuperação econômica.
Ele diz, no entanto, que ainda é cedo
para dizer se essa trajetória é
sustentável: "É preciso ter prudência,
porque o resultado de agosto vem
de poucos tributos e de poucos
setores".

De acordo com o economista, do
aumento verificado no IRPJ, 40% se
explicam pelo desempenho do setor
financeiro, e 60%, pela rubrica
"outros", na qual está parte da

MERCADOFOLHA DE SÃO PAULO
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arrecadação do Refis.

O prazo de adesão ao Refis foi
prorrogado do final de agosto para
29 de setembro.

A avaliação é que muitas
empresas que estavam esperando
pela conclusão das negociações no
Congresso, sem ter a certeza de que
o prazo seria expandido, decidiram
aderir ao programa, mesmo que
condições mais vantajosas
estivessem em discussão.

Em 30 de agosto, um dia antes
de o governo estender a adesão,
foram registrados 20 mil de pedidos
para entrar no programa.

Políticos aliados do presidente
Michel Temer tentam há semanas
fechar um acordo para garantir a
aprovação de uma proposta
intermediária —nem a versão da
Receita nem a do deputado Newton
Cardoso Jr. (PMDB-MG).

A previsão é que o assunto volte
a ser discutido nesta semana, mas
com Temer e o ministro Henrique
Meirelles (Fazenda) fora do país, as
chances de votação caíram.
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Concessões podem gerar R$ 41 bi em 2018

Investimento do setor privado
em 87 projetos já leiloados deve
injetar recursos na economia às
vésperas do período eleitoral no
ano que vem

Adriana Fernandes
Idiana Tomazelli

No auge da campanha eleitoral
de 2018, no segundo semestre do
ano que vem, a economia ganhará
um reforço extra vindo das
concessões. Nesse período, 87
projetos já leiloados começarão a
deslanchar, a partir da assinatura
dos contratos de financiamento aos
projetos e liberação dos recursos.
A expectativa é de investimentos
de R$ 41,6 bilhões ao longo dos
próximos anos. São projetos já
dados como certos e que
independem do cenário político.

O levantamento, feito com base
em dados do governo, considera
empreendimentos repassados à
iniciativa privada ou que tiveram
os contratos prorrogados entre
abril de 2016 e agosto deste ano.
Depois do leilão o prazo médio
para que um projeto entre na fase
de construção ou de investimentos
efetivos é de um ano a um ano e

meio. Por isso a previsão é de que
essa injeção de recursos na
economia coincida com o período
imediatamente anterior ao pleito
de outubro.

Alguns projetos já poderão
testar o novo modelo de
financiamento aprovado por
bancos comerciais e pelo BNDES,
que permite uma maior
participação do mercado de
capitais. As instituições
financeiras emitem uma carta
fiança para as debêntures que serão
lançadas desde o início do projeto.
O governo ainda tem como meta
licitar outros 33 projetos até o fim
deste ano, o que pode impulsionar
ainda mais os investimentos entre
2018 e 2019, informou o secretário
de Coordenação de Projetos do
PPI, Tarcísio Gomes de Freitas.

“Os investidores internacionais
já desconectaram a questão política
da economia”, afirmou Freitas ao
Estadão/Broadcast. Entre os
projetos que devem concluir o
ciclo de maturação até o fim do ano
que vem estão, por exemplo, duas
rodovias paulistas, nove
aeroportos e sete terminais
portuários (leia mais ao lado).

PIB.

A expectativa é que esses
projetos funcionem como alavanca
para a taxa de investimento e o
Produto Interno Bruto (PIB).

Nos últimos anos houve forte
retração da taxa de investimentos,
que atingiu o pico de 21,8% do PIB
em 2010 e começou a cair a partir
de 2013, ficando em apenas 15,4%
do PIB no ano passado. O impacto
da recuperação dos investimentos
será favorável politicamente,
avalia o cientista político Murillo
de Aragão, presidente da Arko
Advice.

“Sem dúvida, se as concessões
começarem a maturar, vai ajudar”,
afirma. Já o economista Cláudio
Frischtak, sócio da Inter. B
Consultoria, diz que o grande
impacto desses projetos no
investimento virá a partir de 2019.
“Apesar dos esforços, tem-se hoje
um conjunto de forças que
conspiram contra a ampliação dos
investimentos. A realidade é que o
governo cita (os projetos), mas só
vai ver resultado em termos de
investimentos a partir de 2019.”

ECONOMIAO ESTADO DE S. PAULO
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 MP estende para 14 anos
prazo de obras em rodovia

O presidente Michel Temer
assinou a Medida Provisória que
estende de 5 para até 14 anos o
prazo para a realização de obras
de duplicação dos trechos de
rodovia concedidos no governo de
Dilma Rousseff, na chamada
terceira etapa de concessões. A MP
deve ser publicada hoje no ‘Diário
Oficial’ da União.

A MP fixa prazo de um ano para
que as interessadas se candidatem
a uma repactuação contratual. O
novo cronograma será negociado
com a Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT).
Em troca, a concessionária terá
redução nas tarifas de pedágio e/
ou encurtamento do prazo da
concessão.

LU AIKO OTTA
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CONJUNTURA »
Crise pode congelar salário de servidor

Medida, segundo analistas,
será inevitável, uma vez que
despesas obrigatórias, como
pagamento da folha e de
benefícios previdenciários, já
ultrapassam a receita líquida. Sem
arrecadação suficiente,
endividamento do governo cresce
sem parar

HAMILTON FERRARI
MARLLA SABINO
ESPECIAIS PARA
O CORREIO

Mesmo com os tímidos sinais de
melhora nos índices da atividade, a
equipe econômica tem um caminho
árduo para tirar as contas públicas
do vermelho. Atualmente, os gastos
obrigatórios, como o pagamento de
salários dos servidores e benefícios
previdenciários já ultrapassam toda
a receita líquida do governo federal,
que é a verba disponível após os
repasses legais para estados,
municípios e fundos constitucionais.
Nos últimos 12 meses, essas
despesas chegaram a 105% da
receita, segundo dados do Tesouro
Nacional.

Em pouco tempo, a situação se
tornará insustentável e, além de
colocar em xeque a meta fiscal deste
ano, que é a de conter o deficit fiscal
a R$ 159 bilhões, deve levar o
Executivo a publicar medida
provisória para congelar os salários
dos servidores em 2018. A medida

é esperada pelo mercado, uma vez
que o Estado tem sido obrigado,
cada vez mais, a financiar a máquina
pública contraindo dívidas.
Atualmente, o endividamento federal
representa 73% do Produto Interno
Bruto (PIB). A previsão de analistas
é de que o indicador aumente para
mais de 90% em 2022 ou 2023.

Teto
Em 2010, quando a economia

cresceu 7,5%, as despesas
obrigatórias representavam 72,6%
da receita líquida. Os gastos
superaram a arrecadação em 2016
e, desde então, o orçamento público
convive com deficits cada vez
maiores. No período de 12 meses
terminado em julho, as contas
federais acumularam um rombo de
R$ 183 bilhões, acima da meta
estabelecida para 2017. Isso significa
que, até dezembro, será preciso
reverter o deficit em, pelo menos, R$
24 bilhões.

A avaliação dos técnicos oficiais
e de alguns agentes do mercado é
de que a retomada da economia vai
melhorar a arrecadação, mas, por
enquanto, o governo vai se
afundando em dívidas. O Produto
Interno Bruto (PIB) cresceu 1% e
0,2% no primeiro e no segundo
trimestres, respectivamente. A
perspectiva dos analistas é a de que
registre alta de 0,6% neste ano. Para
2018, o mercado trabalha com uma
expansão de 2,1% na atividade
econômica.

Segundo Flávio Serrano,
economista sênior do Banco
Haitong, os sinais, porém, são de que
a situação vai ficar insustentável num
prazo não muito distante. Segundo
ele, o teto de gastos estabelecido
pela emenda constitucional que
limitou o crescimento das despesas
à variação da inflação vai estourar
se a atividade econômica não gerar
resultados animadores na
arrecadação. “A perspectiva é de
que a economia cresça e ganhe
intensidade no primeiro semestre do
ano que vem, mas a reação ainda é
lenta”, disse.

Na visão de Álvaro Bandeira,
economista-chefe do Banco Modal,
além do congelamento dos reajustes
nos salários dos servidores públicos,
serão necessárias outras medidas
para controlar as despesas públicas,
como o plano de demissão
voluntária, lançado na semana
passada pelo governo federal com o
intuito de reduzir o quadro de
pessoal. “Tem que cortar benefícios
e fazer concessões e privatizações de
empresas públicas para conseguir
controlar as despesas. Não tem
outro jeito. Além disso, a pressão
dos estados será grande, pois muitos
estão endividados”, observou.

Vazão
O governo disse que está

realizando um corte substancial de
despesas, com controle de fluxo, e
reduzindo fortemente as despesas de
custeio. Mas, segundo o Ministério

ECONOMIACORREIO BRAZILIENSE
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da Fazenda, o ajuste fiscal passa,
necessariamente, pela revisão das
despesas obrigatórias, que
dependem de mudanças na
legislação. “Isso revela a importância
e a premência de reformas estruturais,
entre elas a da Previdência”,
informou.

A Previdência é a principal fonte
de vazão de verbas. Os benefícios
representam, hoje, 57% de todos os
gastos federais obrigatórios.
Especialistas afirmam que o governo
precisa aprovar, pelo menos, alguns
pontos da reforma previdenciária,
que garantam suspiro financeiro a
curto prazo. “O governo vai rolar a
dívida, mas, se não houver reformas
e a queda de arrecadação e o
aumento das despesas continuarem,
com endividamento crescente, a
situação se tornará insustentável em
dois anos”, avaliou Alex Agostini,
analista da Austin Rating.

Bandeira afirmou que, sem
medidas duras, o governo só
conseguirá cobrir gastos com
previdência, saúde e educação, e
terá que cortar totalmente os
investimentos. “É necessário que
comecem as reformas neste governo

e o próximo presidente, que será
eleito no ano que vem, se
comprometa a reduzir o tamanho do
deficit”, avaliou.

Novo deficit
A mensagem modificativa do

Orçamento da União, que eleva o
deficit nas contas públicas em R$ 30
bilhões (de R$ 129 bilhões para R$
159 bilhões), chegará ao Congresso
até 29 de setembro. Há um acordo
de cavalheiros entre o Ministério do
Planejamento e o relator da peça
orçamentária, deputado federal Cacá
Leão (PP/BA), para que o envio
ocorra nos sete dias seguintes à
divulgação do relatório bimestral de
receitas e despesas, que deverá
acontecer até sexta-feira (22).
“Estive com o ministro Dyogo
Oliveira na semana passada para
pedir celeridade. Mas ainda havia
dúvidas sobre a forma, se por
projeto de lei ou medida provisória,
de apresentar os instrumentos e
estratégias para se chegar à nova
meta”, destacou Leão. Até 30 de
setembro, Dyogo Oliveira participará
de audiência pública na Comissão
Especial que trata do Orçamento e,
em seguida, o relator abrirá prazo
para a apresentação de emendas.
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