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Sessão de Abertura
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Introdução aos temas do Fórum e 
homenagem ao prof. Dias Leite

Há quase três décadas comprometido em pensar um 

Brasil melhor, o Fórum Nacional, nessa Sessão 

Especial de setembro de 2017, mais uma vez reúne espe-

cialistas, políticos, empresários, economistas e outros 

atores do cenário nacional que, mais que apresentarem 

dados, estudos e pesquisas de relevância, apontam alter-

nativas aos maiores entraves nacionais e, desta vez, meio a 

maior crise assistida pela história do País.

No foco dos debates um binômio formado pela crise 

dos estados e municípios, muito agravada pela urgência 

de se repensar a previdência pública, e pela falta de inves-

timentos em infraestrutura, comprometendo um grande 

avanço do crescimento econômico. À frente de mais uma 

edição do evento, o economista Raul Velloso convida 

os participantes a romperem com modelos obsoletos e 

enrijecidos e a ousarem novas propostas que realmente 
promovam a retomada do crescimento.

Atraso no ajuste fiscal custa caro 
demais ao Brasil

Meio à introdução dos temas a serem debatidos ao 
longo de dois dias dessa Sessão Especial, sediada no 
BNDES, no Rio de Janeiro, o diretor financeiro do 
banco, Carlos Thadeu de Freitas, já disparou:  “O atraso 
na efetivação do ajuste fiscal tem um alto custo para a 
economia brasileira, que transforma o nosso longo prazo 
em curto prazo e retira recursos do mercado”.

Em seu pronunciamento, Thadeu de Freitas comentou 
a dificuldade em se negociar a dívida pública, mas destacou 
que, ao contrário do que acontecia no passado, quando a 
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dívida externa tinha uma dura negociação com os agentes 
estrangeiros, agora o próprio modelo operacional brasi-
leiro dificulta a saída da crise sem precedentes vivida pelo 
País. “O perfil mudou. Hoje qualquer investidor em renda 
fixa carrega esse risco de crédito”, apontou.

O diretor enfatizou ainda que o custo da morosidade 
no ajuste fiscal permanece, mesmo com os esforços que o 
governo vem fazendo. “É claro que as reformas ajudam, 
mas o atraso no ajuste fiscal tem um custo elevadíssimo”, 
disse, lembrando que no Brasil o longo prazo vira curto, 
pois carrega o peso dos juros, que acaba transformando 
o longo prazo em um custo tamanho que precisa de revi-
sões quase que diárias.

“Atualmente o risco real está muito alto. Só o BNDES 
tem longo prazo hoje. Os bancos privados têm vontade 
de ter linhas de longo prazo, mas não podem”, lamentou, 
enfatizando que, ao contrário do mercado, só o BNDES 
consegue operar as linhas de longo prazo. “O compul-
sório é muito alto, retendo recursos no caixa do Banco 
Central, secando o segmento. Por isso o BC tem que 
atuar e, ao atuar, eleva riscos. Não será o momento de se 
repensar os CDIs e a renda fixa?”, questionou.

Na opinião de Thadeu de Freitas a sistemática opera-
cional do Brasil mudou muito. “A tomada de risco hoje 
é muito mais complicada. Se você não se cuidar, será 
apontado como o vilão”, afirmou, acrescentando a regu-
lamentação econômica brasileira, como a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal. 

O economista alertou, porém, que já são percebidos 
alguns avanços, apesar da crise. “Eu tenho a impressão 
de que os cenários mais catastróficos estão pouco ligados 
à nossa realidade, mas não acredito em uma ruptura do 
FED (BC americano) e de outras instituições. À medida 
em que tivermos um cenário mais favorável, por que 
não os estados terem a autonomia de ir buscar recursos 
no exterior, o que foi interrompido pelos rombos nos 
bancos estaduais? Por que não retomar os títulos públicos 
de estados e municípios, dando folga aos municípios e 
estados? A solução hoje é mais política do que técnica”, 
comparou.

Já o presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, 
fez uma homenagem ao Fórum Nacional, que definiu 

como o “Fórum do Reis Velloso”, lembrando o criador e 
presidente de honra do evento, o ex-ministro João Paulo 
dos Reis Velloso, e saudando governadores, prefeitos e 
demais debatedores.

Paulo Rabello aproveitou para destacar a atuação do 
professor Antônio Dias Leite, também homenageado pela 
Sessão Especial do Fórum Nacional. “Temos que recu - 
perar a autoestima defendida por Dias Leite”, disse em 
vídeo encaminhado aos participantes do evento.

Federação distorcida sobrecarrega o 
município

“Vivemos hoje em uma Federação distorcida, em que 
o elo mais fraco são as prefeituras.” Foi com essa  afir-
mação que o prefeito de Salvador, Antônio Carlos Maga-
lhães Neto, abriu sua participação na Sessão Especial do 
Fórum Nacional. O prefeito comentou que a Consti-
tuição de 1988 forçou a ampliação das atribuições dos 
municípios, sem conceder o proporcional aumento do 
bolo tributário às prefeituras.

Ainda assim, o prefeito evitou as lamentações e citou 
suas realizações junto à gestão de Salvador – a terceira  
maior capital do País que, no entanto, amarga a 26ª 
colocação no ranking de PIB per capita entre as capitais.  
“Somos uma cidade pobre. Foi preciso eliminar desperdí- 

Paulo Rabello de Castro 
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cios e gastar mais com o cidadão e menos com a máqui - 
na administrativa”, explicou. O planejamento de médio 
prazo, com controle estreito dos gastos e disciplina fiscal,  
foi a solução encontrada. “Conseguimos uma queda  
de 2,4% das despesas em pleno ano eleitoral”, citou. 
“Montamos uma poupança no caixa da Prefeitura logo 
no primeiro ano de governo, e hoje temos R$ 1,5 bilhão 
disponíveis”, revelou ACM Neto.

Em relação ao gasto com pessoal, o prefeito se queixou 
da “pressão das corporações” que enfrentou logo no 
começo de sua gestão, mas disse ter superado o tema com 
o rigor da lei e austeridade. “Não pode haver donos do 
orçamento”, disse. ACM Neto informou que a prefeitura 

Carlos Thadeu de Freitas, Antônio Carlos Magalhães Neto e Raul Velloso
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de Salvador lida com déficit anual de R$ 120 milhões 
na Previdência, em que pese o aumento da contribuição 
patronal imposta pela atual administração.

Quanto à aprovação da Reforma da Previdência, o 
jovem político acredita que ainda é possível aprová-la no 
Congresso Nacional. Contudo, será necessário um pacto 
de prefeitos, governadores e governo Federal. “Ainda há 
tempo de fazer isso durante o mandato do presidente 
Michel Temer”, afirmou.

A gestão da dívida pública foi outro ponto citado pelo 
prefeito de Salvador como um avanço de seu governo. 
“Somos bons pagadores. Agora temos capacidade de hon - 
rar nossos compromissos, tanto assim que, depois de 12 
anos, fechamos em 2015 nosso primeiro acordo com o 
BNDES”, disse o prefeito. “Mudamos as aspirações não 
só da prefeitura, como da cidade. Aumentar a qualidade 
do gasto público, trazer eficiência e produtividade aos 
governos são desafios transponíveis para boa parte dos 
municípios brasileiros, contanto que haja uma mudança 
de mentalidade tanto do gestor quanto do cidadão”, fina-
lizou ACM Neto. 

O País está muito perto do colapso 
fiscal

O cenário fiscal brasileiro nunca esteve tão perto de 
um colapso total. Pelo menos foi essa a constatação dos 
estudos apresentados pelos economistas Fernando Veloso 
(FGV) e Nilson Teixeira, do Banco Credit Suisse, para 
quem, no cenário atual, mesmo com uma reforma da 
Previdência, a capacidade de o País investir em saúde, 
educação e infraestrutura estará limitada a pouco mais de 

R$ 100 bilhões nos próximos anos, podendo cair para 
menos de R$ 70 bilhões, em 2027.

“Temos um potencial imenso, com as taxas de juros 
caindo, inflação baixa e melhora em alguns fundamentos. 
Mas essa reação não é sustentável”, garantiu Veloso, enfa-
tizando que a crise atual levou à maior recessão de nossa 
história. “A pior por ser mais longa e com queda do PIB 
de 9%”, explicou.

Fernando Veloso aponta uma evolução do rombo 
fiscal de cerca de R$ 300 bilhões entre 2014 e 2017. Ele 
lembrou ainda que as despesas crescem e que as receitas 
acompanharam apenas até 2007. De 2008 para cá, de 
acordo com o economista, o quadro só vem se agravando.

As projeções de seus estudos mostram um cenário 
caótico para as contas públicas, com os gastos com des- 
pesa de pessoal de Previdência consumindo 95% do PIB 
brasileiro, até 2030.

Já o cenário apontado pelo economista-chefe do 
Banco Credit Suisse, Nilson Teixeira, consegue ser pior. 
Para ele, mesmo sendo otimista e acreditando em uma 
reforma parcial da Previdência, o próximo presidente da 
República arrastará por todo o seu mandato um déficit 
de, pelo menos, 8% do PIB a cada ano, em função da 
rigidez do orçamento.　

“Pelo menos 20% das despesas primárias do governo 
federal vem da conta do pagamento de pessoal. Para se 
fazer frente a esse cenário, o governo terá que emitir entre 
R$ 1,5 trilhão e R$ 2 trilhões em títulos da dívida pública 
para honrar compromissos, com a Previdência custando 
70% do PIB brasileiro, com ou sem aumento da receita”, 
alertou Teixeira.

Fernando Veloso

Colapso da Taxa de Investimento  (em % do PIB)

Fonte: IBRE/FGV.
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Ele destacou ainda que o espaço para se fazer ajuste 
está em torno de 10%, e cortes de gastos com saúde e 
educação podem ter que chegar a 40%, o que é consi-
derado como “insustentável” pelo economista-chefe do 
Credit Suisse.

Crescimento do PIB continuará baixo nos próximos anos
(Produtividade do trabalho (PIB por trabalhador, US$ 1.000 de 2011)

Nilson Teixeira Fonte: Penn World Table, FMI, Credit Suisse

Sessão de Abertura – Introdução aos temas do Fórum e homenagem ao prof. Dias Leite
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Teixeira aponta ainda um problema novo. “O gasto 
com a folha de pessoal subiu 12% em termos reais, por 
conta de aumentos, mesmo no auge da crise, obrigando 
o governo a negociar esses benefícios dados anterior-
mente”, lamentou.

Se nada for feito, teremos uma situação em que, 
em 2027, a questão previdenciária responderá sozinha 
por 70% do PIB. É necessária uma reforma bem mais 
profunda da previdência. E isso também não será sufi-
ciente”, disse Nilson Teixeira, defendendo uma reforma 
mais substancial do estado brasileiro, com uma revisão 
também sobre as renúncias fiscais.

“Acreditar que a economia está descolada da política é 
um engano. A solução está nas mãos dos políticos”, fina-
lizou Teixeira.

Professor Antônio Dias Leite: espírito 
liberal e independente

O  encerramento dos trabalhos da manhã do primeiro 
dia da Sessão Especial do Fórum Nacional rendeu tributo 
ao professor Antônio Dias Leite, falecido em abril, aos 97 
anos. Ex-ministro de Minas e Energia na década de 1960, 
o engenheiro seguiu por toda a vida acompanhando de 
perto o desenvolvimento do setor energético no País, 
tendo publicado 19 livros sobre o assunto.

A primeira parte da homenagem coube ao engenheiro 
José Luiz Alquéres, amigo pessoal e editor da última obra 
de Dias Leite, intitulada “Meu século”. O palestrante 
recordou boa parte da caminhada de quase um século de 
vida do homenageado, desde a infância no Brasil dos anos 
20 até os momentos finais, passando por sua militância 

José Luiz Alquéres, Luiz Roberto Cunha e Marcílio Marques Moreira
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no governo e na academia, destacando o espírito liberal e 
sempre independente de Dias Leite. “Acima de tudo, foi 
um grande brasileiro”, sintetizou.

Em seguida, a apresentação coube a Luiz Roberto 
Cunha, professor do Departamento de Economia e 
decano do Centro de Ciências Sociais da Pontifícia Uni - 
versidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), que 
escolheu como tema de sua palestra “Dias Leite, Gudin e 
os Engenheiros Economistas”. A relação do engenheiro 
que olha e entende a dramaticidade da economia nacional 
é o traço que une Dias Leite e Eugênio Gudin, de quem o 
palestrante é neto. Ele recordou que o primeiro encontro 
entre Gudin e Dias Leite se deu quando o primeiro 

tinha ainda 24 anos, em uma relação de amizade que se 

consolidou ao longo de décadas de convívio acadêmico e 

interpessoal.

Completando a homenagem, o diplomata e ex-minis- 

tro Marcílio Marques Moreira rememorou saudosamente 

episódios históricos em que pôde conviver, discutir e 

aprender com o professor Dias Leite. “A ideia de fundo 

que traduz a trajetória de Dias Leite era a reforma e a 

modernização do Brasil”, afirmou Moreira, acrescen-

tando que o homenageado, além do imenso saber acadê-

mico, tinha ainda grande preocupação social, sem partida-

rismos. “Era um paciente auditor das verdades”, disse•

A
rt

e 
so

br
e 

fo
to

. F
ot

og
ra

fia
 o

rig
in

al
 p

ub
lic

ad
a 

em
: h

tt
p:

//
jie

.it
ai

pu
.g

ov
.b

r/
co

nt
e%

C3
%

BA
do

/lu
iz

-fe
rn

an
do

-v
ia

nn
a-

la
m

en
ta

-m
or

te
-d

e-
an

t%
C3

%
B4

ni
o-

di
as

-le
ite

-j%
C3

%
BA

ni
or



10    REVISTA DO FÓRUM NACIONAL  •  no 11 l ano 6 l setembro 2017  

Pa
in

el
 E

sp
ec

ia
l 1



setembro 2017  l ano 6 l no 11  •  REVISTA DO FÓRUM NACIONAL    11

Crise financeira municipal

Em São Paulo, despesas controladas à 
unha

A segunda abordagem do Fórum Nacional, proposta 
ao primeiro Painel Especial, foi a crise financeira muni-
cipal. Abrindo os debates a respeito, o prefeito de São 
Paulo, João Doria, afirmou que todos os municípios 
brasileiros, sem exceção, estão vivendo em crise financeira. 
Mas ressaltou que a capital que governa, apesar do déficit 
de R$ 7,5 bilhões, conseguiu bons resultados na redução 
desse rombo em menos de um ano de administração. A 
palavra-chave, na opinião do prefeito, é austeridade.

“Não é possível desarranjar o orçamento. Cortamos 
30% de todas as áreas, à exceção de saúde e educação. 
Começamos extinguindo todos os cargos de confiança”, 
comentou Doria, listando ainda outras ações tomadas 
logo após sua posse. “Estamos economizando em tudo, 
desde apagar a luz das repartições até o uso racional de 
ar-condicionado nos prédios públicos, incluindo uso 
de aplicativo de transporte em vez de carros oficiais”. 
O prefeito brincou: “As despesas agora são controladas  
à unha”.

Outros programas importantes que geraram mais 
receita à Prefeitura paulistana foram o de combate à sone-
gação fiscal, o esforço de desestatização e a busca de inves-

timento privado sem contrapartidas. “Somamos mais de 

R$ 750 milhões em menos de um ano em doações de 

empresas, incluindo-se nessa conta computadores para 

escolas, uniformes para a Guarda Municipal e câmeras de 

vigilância nas ruas”, contou.  

Por fim, o incentivo ao empreendedorismo completa 

o esforço de gestão moderna a que pretende o prefeito 

no intuito de geração de mais renda. Doria explicou 

que, quando chegou ao governo, um empresário levava 

126 dias para abrir uma empresa na cidade. Agora, esse 

prazo caiu para sete dias, com o programa Empresa Fácil. 

“Conseguimos isso tudo apenas equacionando a buro-

cracia, com custo zero”, concluiu. 

Questão previdenciária é uma bomba 
relógio na administração de Natal

Dando continuidade aos cases apresentados, o prefeito 

de Natal, Carlos Eduardo Alves (PDT), classificou como 

uma “bomba relógio” o problema previdenciário da capi- 

tal potiguar, cujo gasto saltou de R$ 15 milhões para R$ 

17 milhões, apenas no período entre janeiro e agosto de 

2017.

“Essa questão previdenciária é uma bomba que vai 

explodir logo ali na frente. Se não houver mudança na 

lei federal sobre a Previdência, será muito difícil avançar 

também nos municípios”, disse o prefeito de Natal, para 

quem há, também, urgência em se colocar em pauta um 

novo pacto federativo.

“Os prefeitos têm que ficar em suas cidades. É nas 

cidades que as pessoas vivem. É nas cidades que as pessoas 

estão. Por isso, a distribuição do bolo está errada. É desi-

gual”, lamentou Alves, acrescentando que herdou uma 

estrutura administrativa caótica, com sua antecessora 

sendo deposta após sucessivos escândalos.
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Ele acredita que as dificuldades das pequenas e médias 
cidades com a crise econômica são muito mais sentidas. 
Se não cuidarmos da previdência logo, vamos sair da crise 
econômica para cairmos em uma nova crise, a previden- 
ciária”, finalizou o prefeito de Natal.

Rio tentará reforçar Parcerias Público-
Privadas

Em seguida, ao apresentar a situação do Rio de Janeiro, 
o prefeito Marcelo Crivella iniciou sua palestra exibindo 

os números do rombo nos cofres cariocas: o déficit fiscal 
da cidade é de R$ 3,8 bilhões ao ano. “Ainda por cima, 
houve uma enorme evolução do serviço da dívida, que 
agora supera R$ 6,4 bilhões em três anos”, acrescentou.

Com tabelas e gráficos, Crivella demonstrou que a 
região do entorno da capital (a Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro) é extremamente carente e de economia 
estagnada, diferentemente do que ocorre em outras 
capitais como São Paulo e Belo Horizonte, que têm ao 
redor municípios mais prósperos. “O desenvolvimento 
no Brasil tem disparidades inexplicáveis”, avaliou.

Nesse sentido, as próximas ações do prefeito serão 
viagens ao exterior para apresentar o Rio a grandes inves-
tidores, a fim de “vender” a ideia das Parcerias Público- 
Privadas (PPPs). “Faremos roadshow com fundos de inves-
timentos em Dubai, Seul e Macau agora em outubro”, 
antecipou. As parcerias visam a participação privada em 
iluminação pública, em estacionamentos, em saneamento 
e na criação de um autódromo.

O prefeito citou também o enfrentamento da questão 
do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) no sentido 
de gerar mais renda. “Não reajustávamos o imposto há 

Carlos Eduardo Alves. João Doria e Marcelo Crivella
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20 anos, essa atualização da planta de valores é urgente e 
necessária”, disse.

O problema da segurança pública também foi comen-
tado por Crivella, mesmo não sendo essa uma obrigação 
do município. “Criamos um gabinete de gestão integrada, 
que trabalha com a inteligência”, informou. Mas nossa 
Guarda Municipal precisa muito do apoio da iniciativa 
privada, como já acontece em programas como o Lapa 
Presente, Aterro Presente e outros, em que comerciantes 
dos bairros financiam viaturas para a Guarda.

Por fim, o governante pediu um novo pacto federa-
tivo, de tal forma que os municípios recebam de volta o 

que lhes é devido. “Prefeitos não devem passar o tempo 
todo em Brasília, de pires na mão, pedindo verbas fede-
rais. Isso é uma indignidade”, desabafou.

O Ministério das Cidades é a prova de 
que o modelo federativo está quebrado 
e superado

Fechando o primeiro Painel Especial, sobre a crise 
financeira nos municípios, o ministro das Cidades, Bruno 
Araújo, admitiu a pasta pela qual responde é a prova cabal 
de que há no Brasil uma distorção do pacto federativo 
instituído na constituinte de 1988, concentrando na 
União a totalidade dos recursos arrecadados com tributos 
nos estados e municípios.

“A existência do Ministério das Cidades é a consta-
tação desta distorção. Se a federação de fato existisse, os 
prefeitos e governadores não precisariam estar diariamente 
em Brasília em busca de recursos para seus projetos”, 
disse Araújo, para quem, no entanto, não há no atual 
governo um cenário de estabilidade política para que se 
possa avançar na discussão de um novo pacto federativo.

“Nós ainda temos uma estrutura baseada em conceitos 
coloniais, mas, neste momento, em que buscamos avançar 
nas reformas da Previdência e Trabalhista, não há um 
cenário de estabilidade política favorável para avançarmos 
neste tema”, disse o ministro, que garantiu que não há 
hoje, em todo o País, uma só obra com repasses atrasados 
pelo Ministério das Cidades•

São Paulo Rio de Janeiro Natal

1 - Educação 23,2 25,6 18,1

2 - Saúde 21,8 20,8 31,7

3 - Urbanismo 10,7 18,0 7,7

3.1 Õnibus 5,8

3.2 Lixo 4,9 7,7

4 – Outras vinculações 9,6 0,7

5 – Dívida 7,0 3,4 2,4

6  –  Precatórios 3,3 0,9 1,2

7 –  Legislativo 1,5 3,3 3,3

8 – Subtotal (1 a 7) 77,1 72,7 64,4

9 – Inativos e Pensionista 15,5 16,5 8,5

10 – Discricionário 14,8 27,9 28,3

11 – Receita de capital 3,1 14,6 1,4

12 – Saldo orçamentário -4,3 -2,5 0,2

Estrutura do orçamento municipal por “donos”, 2016
(Em % da receita corrente líquida de transferências)

Ministro Bruno Araújo
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Crise financeira estadual

Minas reclama de orçamento 
engessado e busca renegociação com 
inadimplentes

No segundo dia da Sessão Especial do Fórum Nacio - 

nal, os debates começaram abordando a crise financeira 

nos estados. Dando início às discussões, o secretário de 

Fazenda de Minas Gerais, José Afonso Bicalho, listou uma 

série de problemas que diminuem a margem de manobra 

dos governadores sobre os orçamentos estaduais, enfati-

zando o peso da questão previdenciária. Ele citou não só 

os problemas como também propôs soluções que, a seu 

ver, passam necessariamente pelo debate com a União e 

o Congresso.

Bicalho informou que desde 2014 Minas Gerais opera 

com déficit, que agora em 2017 deve fechar em R$ 6 

bilhões. “Isso representa 10% da receita do Estado”, 

disse, ressaltando que essa situação não advém necessaria-

mente de má gestão, mas sim de uma questão estrutural 

da nossa economia. “Também vejo uma certa leniência 

na concessão de aumento da folha salarial entre 2012 e 
2014, quando o Brasil apresentava crescimento e muitos 
governantes optaram por reajustar salários do setor 
público”, afirmou.

Outro ponto nevrálgico foi a queda de receitas experi-
mentada em anos recentes. “Minas decresceu quase 10% 
nos últimos anos”, lamentou. “Gastos crescem a cada 
dia, mas o orçamento para determinadas áreas deverá ser 
reduzido por lei, criando ainda mais dificuldades”.

A maior queixa do palestrante, contudo, recai sobre 
a Previdência estadual e suas vinculações. “Praticamente 
50% das receitas de Minas são vinculadas a saúde e 
educação. Quase metade da folha já é de aposentados”, 
explicou. Diante desse quadro, o secretário comentou 
que 90% do orçamento mineiro é “engessado”, cabendo 
ao governador trabalhar com os 10% restantes.

Parte da solução encontrada por Minas Gerais pas- 
sou pela renegociação da dívida ativa, que chega a  
R$ 15 bilhões. “Convocamos todos os contribuintes 
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inadimplentes com o estado, dentro de um programa 

de regularização, e já renegociamos R$ 5 bilhões, com 

a meta de chegar a R$ 10 bilhões”, disse. Em troca, o 

governo mineiro abriu mão de juros e multas para poder 

receber alguma coisa. 

Perillo: “Não há margem para que os 
estados voltem a investir”

Alinhado ao discurso dos seus pares, o governador de 

Goiás, Marconi Perillo, apresentou um cenário desani-

mador sobre a gestão do seu próprio estado, com vistas 

aos rombos provocados pelo gasto com a Previdência, 

que saltou de pouco mais de R$ 400 milhões em 2007, 

para mais de R$ 2 bilhões este ano.

Na opinião de Perillo, não há mais margem para que 

os estados voltem a investir em saúde, educação e infra-

estrutura, em função do crescente déficit fiscal gerado, 

entre outros fatores, pela Previdência Pública.

“Eu vou sair daqui a seis meses do governo e não 

vou conseguir ver esse futuro (reforma da Previdência)”, 

lamentou Perillo, para quem muitas vezes os governa-

dores são acusados de incompetência, omissão ou pouca 

coragem em tomar decisões. “Acontece que nós não 

temos mais o que fazer do ponto de vista do teto de 

gastos e corte de despesas”, garantiu.

“Se não tivermos uma reforma da Previdência que 

resolva, pelo menos, a questão da idade, os estados irão 

à falência”, alertou Marconi Perillo, que enfatizou ainda 

os problemas enfrentados por todos os estados brasilei- 

ros provocados pela queda na arrecadação.

“Coragem, criatividade e disciplina tem que ser o lema 

dos governos. Mas isso já não está funcionando mais. 

Precisamos da Reforma da Previdência ou vamos todos 

falir”, enfatizou, acrescentando que não haverá estado 

que vá sobreviver. “Não dá mais para aposentar servidores 

com salários acima de R$ 20 mil, com pouco mais de 40 

anos de idade”, finalizou Perillo.

Margem reduzida

O mesmo tema foi abordado pelo membro do Con- 

selho Diretor do Inae, Raul Velloso, que destacou a 

imensa dificuldade encontrada pelos governadores em 

todo o País em enfrentar o crescente aumento de gastos, 

com queda de arrecadação e orçamentos engessados.

“Após muita discussão com secretários de Fazenda 

dos estados, concluímos que grande parte do orçamento 
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dos estados não tem qualquer controle por parte dos 
governadores. A margem de manobra da gestão é muito 
pequena. Em alguns estados, a fatia de donos do orça-
mento (corporações) está entre 55% a 75%, sem contar 
inativos e pensionistas. O que sobra é para pagar uma 
gigantesca conta de inativos e pensionistas, além dos 
gastos discricionários, nas secretarias menos prioritárias, 
e investimentos”, disse Velloso, acrescentando que o 
mesmo problema afeta a União.

“Na União não é nada diferente disso, o que leva ao 
déficit primário gigantesco. No caso dos governadores, 
o atraso no pagamento é a última saída para enfrentar 
o problema, algo que a União evita ao mandar o Banco 
Central emitir moeda para financiá-la”, lamentou.

Para Raul Velloso, ficou claro que não vai ter mais 
como equacionar o problema do déficit público sem dar 
um jeito nestes gastos com inativos e pensionistas. “Os 
fundos de pensão como Petros estão chamando os seus 
contribuintes para cobrir esse rombo, o que não tem 
sido feito pelos estados”, comparou Raul Velloso, refor-
çando o discurso em defesa de uma reforma urgente da 
Previdência.

“A postura da União é de fazer muito pouco para 
ajudar os estados a equacionar este problema. Em  

geral essa postura tem sido mais ou menos assim: se 
virem.”

Pezão: Rio vive a tempestade perfeita

Quem também não desafinou o coro dos descon-

tentes foi o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando 

Pezão, que entoou o mesmo discurso de insatisfação. Ele 

defendeu uma reforma urgente da Previdência, lembrando 

que existem casos em que benefícios e pensões pagos pelo 

estado chegam a custar R$ 400 mil.

Pezão também questionou a Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF), que, em sua opinião, tanto engessou a 

gestão pública, por não prever alternativas frente a crises 

agudas como a que vem sendo encarada pelos estados e 

municípios brasileiros.

“Ninguém é contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Mas não tem um capítulo na lei que fale como você 

lida com o impacto de uma queda de 8% no PIB, como 

ocorreu em 2015/16, algo devastador para a arrecadação 

de tributos, sem falar na forte queda do preço externo do 

petróleo, que fez a receita de Royalties do Rio desabar 

instantaneamente. É preciso fazer um debate sobre isso 

no País. Cada vez que a gente fala que tem que debater a 
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Lei de Responsabilidade Fiscal é um drama”, disse Pezão, 

questionando a possibilidade de se lançar mão das alter-

nativas previstas na LRF.

“Como reduzir jornada de trabalho de professores, 

médicos e policiais? As matrículas no ensino médio cres-

ceram, a busca por hospitais públicos aumentou, porque 

as pessoas não conseguem mais pagar por escola e plano 

de saúde. E é neste momento, em que o estado mais 
precisa de ajuda, que está sozinho”, desabafou.　

Luiz Fernando Pezão classificou a atual situação 
do Estado do Rio de Janeiro como “uma tempestade 
perfeita”. O governador lembrou que assistiu a principal 
fonte de receita para a Previdência do estado – Rio Previ-
dência – quase secar por conta da mudança na Lei dos 
Royalties e da cotação do petróleo no mercado externo.

“Eu cheguei (ao governo) com o barril do petróleo 
cotado a US$ 120. Agora está melhorando, a pouco mais 
de US$ 40. Temos 240 mil funcionários ativos e 216 
mil inativos. Pelo menos 66% do funcionalismo público 
tem aposentadoria especial no Rio. Quando batalhamos 
pela aprovação do Plano de Recuperação dos Estados 
no Congresso tivemos o seguinte cenário: o Rio tem 46 
deputados federais, 26 votaram contra o plano de recupe-
ração do estado, conseguimos a aprovação com o apoio 

dos governadores e parlamentares de outros estados. Eu 
não quero tirar direito adquirido de ninguém. Mas o Rio 
tem cem bombeiros na ativa para cada 400 aposentados, 
com salário de R$ 33 mil para se aposentar com 48 anos”, 
finalizou o governador, lembrando que o problema da 
violência no estado também é agravado com o cenário 
falimentar do setor público.

“Os candidatos à presidência estão em campanha, não 
estão governando. Acho que temos que fazer um pacto 
dentro do País, com os candidatos à Presidência da Repú-
blica para fazer a reforma da Previdência. Temos pensões 
de R$ 400 mil. Estamos dominados pelas corporações. 
Se esse País não enfrentar isso não vai sobrar ninguém”, 
convocou Pezão, que defendeu ainda uma revisão urgente 
do pacto federativo.

Raul Velloso, José Afonso Bicalho, Marconi Perillo e Luiz Fernando Pezão
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Culpas e desculpas pela destruição do 
ajuste fiscal

Fechando os debates sobre a crise financeira estadual 
do Painel Especial II, o pesquisador Samuel Pessoa, do 
Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio 
Vargas (IBRE-FGV), dissertou sobre a macroeconomia 
da política fiscal e a destruição do ajuste fiscal do segundo 
governo de Fernando Henrique Cardoso. O professor 
ressaltou, de início, que a dificílima situação fiscal que o 
País enfrenta não tem a ver com corrupção. “O estado 
concedeu parcelas do orçamento a indivíduos e corpo-
rações. Isso tem a ver com política, não com corrupção, 
como pensa o senso comum”, destacou.

A boa notícia que pode impactar na área fiscal, de 
acordo com Pessoa, é que o Banco Central já trabalha 
com juros reais esperados (a taxa Selic, retirada a expecta-
tiva de inflação) em valores em torno de 4% ao ano. “Há 
três anos, essa expectativa era de 6%, o que já representa 

um enorme avanço, inclusive para o custo de rolagem da 
dívida pública”.

Em seguida, o economista retrocedeu à década de 
1990, quando da chegada ao poder do presidente 
Fernando Henrique Cardoso. Em sua avaliação, o ajuste 
de 1999 produziu conforto por cerca de 11 a 12 anos, 
gerando superávit primário e queda de juros. “Mas ali já 
apontávamos, aqui mesmo neste Fórum Nacional, que 
havia desequilíbrio. Mas por que os problemas só apare-
ceram tempos depois, no mandato de Dilma Rousseff?”, 
indagou o palestrante. Ele mesmo explicou que a taxa 
de crescimento da receita (impulsionada por dois fatores 
não recorrentes: o boom de commodities e a formali-
zação da mão-de-obra experimentada naquele período) 
“escondeu” o real problema do buraco fiscal.  

No entanto, a crise fiscal construída entre 2009 e 2014 
– enfrentada erradamente com muitos Refis e encerrando 
nas pedaladas fiscais – adveio também de um fator de 
cunho ideológico. “Os governantes de então achavam 
que o gasto público é autofinanciável. Mas essa leitura 
provou-se equivocada”, lamentou.

Quanto ao rombo previdenciário, Pessoa culpou o 
imenso poder das “corporações” por boa parte desse pro- 
blema. “Foram criadas regras de elegibilidade e conces- 
são de benefícios previdenciários absolutamente insus-
tentáveis”, acrescentou. O economista concorda que a 
agenda de revisão desses benefícios (a tão comentada 
Reforma Previdenciária) é extremamente complicada em 
termos políticos, porém seu enfrentamento é urgente•

Samuel Pessoa
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Sessão de Encerramento
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Concessões de infraestrutura – 
Segurança Regulatória

O Brasil pode voltar a ser um país pobre 
em cinco anos

O Brasil terá que dobrar o volume atual de investi-
mentos nos próximos dez anos, para que chegue à média 
mundial de aportes em infraestrutura, se não quiser ser 
ultrapassado pela Índia, em pouco mais de cinco anos, e 
voltar a ser um país pobre.

Esta é a conclusão do estudo apresentado pelo econo-
mista da Fundação Getulio Vargas, Armando Castelar, 
para quem os atuais 2,2% do PIB investidos pelo País terá 
que saltar, pelo menos, para 5,5%, para que o Brasil não 
recue nos poucos avanços obtidos na infraestrutura.

De acordo com Castelar, grande parte destes inves-
timentos terá que vir do setor público, que não deverá 
atuar sozinho, mas com parceiros privados.

Ele enfatizou também que o Brasil precisará dar uma 
forte guinada no cenário de segurança jurídica e de regu-

lação, para que os investidores venham e acreditem que 
este não será mais um movimento de “voo de galinha”, 
como vem sendo marcado o ciclo de investimentos em 
infraestrutura no País.

O economista da FGV destaca que os investimentos 
em infraestrutura só estiveram dentro da média mundial 
nos anos 70 e que, de lá para cá, os investimentos despen-
caram de 5,4% para pouco mais de 2% do Produto Interno 
Bruto brasileiro.

TCU deve zelar pela segurança jurídica, 
sem bancar o xerife

“Vivemos uma necessidade dramática de investi-
mentos em infraestrutura.” A avaliação foi feita por Bruno 
Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), 
durante sua primeira intervenção na sessão de encerra-
mento desta edição do Fórum Nacional. No entanto, o 
palestrante acrescentou que o quadro de crise econômica 
sem precedentes é um impeditivo para o avanço no ritmo 
que o País precisa.Armando Castelar
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Diante desse cenário, é preciso enfrentar a crise com 
criatividade e parcimônia, sobretudo pelos governantes. 
“O papel do auditor não é construir, isso cabe ao gestor 
público. Nosso papel é corrigir possíveis desvios e zelar 
pela segurança jurídica”, ressaltou Dantas, explicando 
qual a principal questão que chega ao TCU. “O maior 
problema não é advindo do cumprimento das cláusulas do 
contrato, mas sim quando há necessidade de reequilíbrio 
financeiro”. De acordo com Dantas, é necessário trazer 
mais segurança jurídica aos contratos já existentes, algo 
que pode ser alcançado por meio de Medida Provisória.

Ele discordou da opinião de que o TCU deva ser o 
“xerife” do Brasil, advogada por muitos. “Existem brigas 
boas para se comprar, mas temos de escolher quais vamos 
comprar”, disse, admitindo certo exagero de auditores 
do próprio Tribunal na hora de avaliarem contratos. 
“Nenhum gestor quer assinar mais nada, diante de um 
tacape tão forte do Tribunal”, comentou. 

País pode atrair R$ 100 bilhões em 
investimentos de infraestrutura por ano

Pelo menos R$ 100 bilhões em investimentos por ano, 
em curto espaço de tempo. Essa é a aposta de Henrique 
Carsalade Martins, do Grupo Brookfield, que garantiu 

que o Brasil tem uma demanda por investimentos em 

infraestrutura que poderá atrair esse montante, e que esse 

poderá ser um caminho seguro para a saída da atual crise 

econômica brasileira.

Martins contou que o Grupo Brookfield está no País 

desde 1889, onde concentra a maior parte dos US$ 33 

bilhões destinados à América Latina.

O executivo disse ainda que, só nos últimos 18 meses, 

a empresa investiu R$ 30 bilhões no Brasil. “Para um 

investimento de R$ 100 bilhões por ano, você precisa de 

linha de financiamento de longo prazo. Precisa de bancos 

privados, não só do público, e de uma agência reguladora 

forte e independente. Do contrário, não há marco regula-

tório confiável”, explicou Martins, que lembrou a quebra 

das regras do jogo pelo governo Dilma Rousseff no setor 

de energia, provocando uma explosão no reajuste das 

tarifas.

“Alguém tinha que pagar a conta”, afirmou Martins, 

que defendeu também um planejamento melhor de 

longo prazo e o fortalecimento das agências reguladoras, 

melhorando o ambiente de negócios no País.

“O setor elétrico todo ano tem, no mínimo, uma crise 

de bilhões. Com isso você aumenta o risco, o que leva ao 

aumento da tarifa”, concluiu.



setembro 2017  l ano 6 l no 11  •  REVISTA DO FÓRUM NACIONAL    23

Sessão de Encerramento – Concessões de infraestrutura – Segurança regulatória

Insegurança regulatória afasta 
investidores

A crise é passageira, é hora de pensar a longo prazo. O 
ensinamento é de Ricardo Castanheira, vice-presidente de 
Relações Institucionais da CCR, que concedeu palestra 
no segundo dia de Sessão Especial do Fórum Nacional. 
“É preciso ter tempo para desenvolver projetos, elaborar 
um planejamento integrado, mas no Brasil ainda há uma 
falta de visão de longo prazo”, lamentou, acrescentando 
que esse é um dos entraves até mesmo para se captar 
investidores estrangeiros.

Quando vamos investir na concessão de uma estrada, 
é preciso uma série de cálculos – desde o número de 

veículos circulantes até o impacto de leis ambientais, 

sendo a segurança jurídica uma condição sine qua non 

para fechar negócio. Esse detalhamento, no entanto, não 

é apresentado na maioria dos contratos. “O investidor 

sente a insegurança jurídica e se afasta, sobretudo porque 

o Poder Executivo não faz sua parte, o que leva os órgãos 

de controle, as agências reguladoras, a ocuparem esse 

espaço.”

O problema, para Castanheira, é que nem todas as 

agências estão no mesmo nível, nem seguem os mesmos 

parâmetros na hora de avaliar dúvidas contratuais. Para 

uma empresa como a CCR, que investe tanto em estradas 

quanto em aeroportos, incluindo até metrô, isso gera 
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uma imensa dificuldade. “Peço que o TCU veja o lado 
não só dos usuários, mas também dos concessionários”, 
disse, aproveitando a presença na mesa do ministro Bruno 
Dantas, do Tribunal de Contas da União.

Na avaliação do executivo, a insegurança regulatória 
gerada nos últimos cinco anos enfraqueceu a atratividade 
das concessões. “Os riscos do setor privado acabam sendo 
precificados, gerando perda de competitividade e aumen-
tando a tarifa final para o usuário”, concluiu.  

Precisamos de agências reguladoras 
fortalecidas

Durante sua participação na Sessão de Encerramento 
desta edição especial do Fórum Nacional, o secretário de 
Articulação de Políticas Públicas do Programa de Parce-
rias de Investimentos, Henrique Amarante Costa Pinto, 
descartou qualquer necessidade de uma mudança no 

modelo de concessão de serviços públicos, como as rodo-
vias, para equilibrar os interesses público e privado nos 
contratos de concessões.

Henrique Carsalade Martins, Ministro Bruno Danas e Ricardo Castanheira

Henrique Amarante Costa Pinto
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De acordo com Costa Pinto, quando se diz que um 
contrato de concessão firmado em 1990 é ruim, essa 
avaliação só pode ser feita com o aprendizado ao longo 
do tempo de vigência deste negócio e que esse aprendi-
zado deverá estar vigente nos novos contratos.

“O que precisamos é do fortalecimento das agências 
reguladoras, para que sejam capazes de equilibrar os 
acordos firmados, quando isso for necessário”, defendeu 
Costa Pinto, ressaltando que o modelo atual de regula-
mentação é o contratual.

“Se percebemos que existiram problemas em um 
determinado contrato, no final da vigência nos cabe reli-
citá-lo, para não perpetuar o erro”, defendeu o secretário, 
que anunciou durante a palestra a previsão de uma nova 
consulta pública para concessões em outubro deste ano.

Dantas: “Estamos em um quadro apenas 
caótico, poderíamos estar ainda pior”

As dificuldades das agências reguladoras foi o principal 
tema da segunda intervenção do ministro Bruno Dantas, 

do Tribunal de Contas da União (TCU), na Sessão Espe- 
cial do Fórum Nacional. “Perda de orçamento e dificul-
dade de preencher cargos são obstáculos a serem trans-
postos pelas agências a fim de prestarem o serviço de 
qualidade que todos esperam”, comentou.

Com tabelas e gráficos, Dantas demonstrou o nível de 
precariedade de órgãos como Anatel, Anac, Aneel, ANP, 
ANTT e Antac em relação a itens como transparência, 
planejamento, avaliação de impacto regulatório, reali-
zação de consultas públicas, gestão de riscos e estratégia 
organizacional. “Estamos em um quadro apenas caótico, 
poderíamos estar ainda pior”, comentou o ministro, com 
ironia.

Mesmo assim, na opinião de Dantas, os órgãos de con- 
trole se profissionalizaram antes da administração pú- 
blica, que ainda fica atrás. O lado bom, diz o ministro, é 
que quando o TCU impõe que essas agências se encaixem 
nos parâmetros exigidos, o Tribunal está, em verdade, 
induzindo a profissionalização de todo o setor público 
responsável pela fiscalização de concessões.

Sessão de Encerramento – Concessões de infraestrutura – Segurança regulatória
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“É preciso fortalecer as agências para que cumpram 
o que se espera delas, não é problema do Estado se uma 
empresa está mais eficiente em sua área de atuação”, 
opinou. 

Compliance também nas pequenas e 
médias empresas

Ainda meio às discussões sobre as atuações das agên-
cias, o presidente do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade), Alexandre Barreto, apresentou, na 
Sessão Especial do Fórum Nacional, um balanço extre-
mamente positivo das atividades do Cade como agência 
reguladora da livre concorrência no Brasil, enfatizando 
sua posição entre as agências mais bem avaliadas no 
mundo.

Barreto apresentou publicações premiadas que o Cade 
tem colocado à disposição de agências reguladoras de 
todos os setores da economia, com vistas a garantir as 
melhores práticas empresariais e concorrenciais no País.

O executivo defendeu ainda a implantação de pro- 
gramas de compliance cada vez mais robustos não só nas 
grandes, mas também nas pequenas e médias empresas 
brasileiras, em busca de um ambiente cada vez melhor de 
negócios em todo o Brasil.

Casa Civil aposta em projeto de lei para 
aprimorar segurança regulatória

Em tempos de crise, é preciso ser mais eficiente, fazer 
melhores escolhas e gastar melhor os recursos públicos. 
Foi o que propôs a representante da Casa Civil na Sessão 
Especial do Fórum Nacional, Kélvia Albuquerque. “A 
falta de regulação impõe custos à iniciativa privada e 
à população, que nem sempre são bem discutidos”, 
comentou em sua palestra sobre Segurança Regulatória, 
Lei Geral das Agências e Análise de Impacto Regulatório.

Kélvia informou que já há projeto de lei que trata 
do aprimoramento das agências regulatórias apresen-
tado pelo governo, e que este agora aguarda apreciação 
do Congresso. “Caso nos organizemos agora, teremos 
menos problemas no futuro, mas o fato é que quatro das 
dez agências ainda não têm regulamentação da Análise de 
Impacto Regulatório (AIR) e isso precisa ser mudado”, 
afirmou.

“Com diálogo e publicidade, após seis meses de traba-
lhos, estamos chegando às melhores normas dentro de 

Alexandre Barreto
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um Guia de AIR”, comentou, enfatizando o lado parti-
cipativo da sociedade nesse avanço. “Isso representa uma 
mudança de patamar na coordenação e na governança das 
ações relativas ao aprimoramento do sistema regulatório 
brasileiro”, concluiu a representante da Casa Civil.

Fortalecer é dar autonomia

Encerrando os debates desta Sessão Especial do Fórum 
Nacional, o diretor geral da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), Romeu Rufino, reafirmou a necessidade 
do fortalecimento das agências regulatórias, mas princi-
palmente com autonomias financeira e administrativa.

Rufino lembra que o consumidor paga nas contas de 
energia uma taxa que deveria ser revertida à Aneel, e que 

só este ano já gerou ao governo cerca de R$ 3 bilhões, 
sem que os recursos fossem repassados à agência.

“Eu já tive que fechar a nossa ouvidoria por falta de 
recursos”, lamenta Rufino, que destaca também que as 
agências precisam avançar para a autonomia política e 
administrativa.

“Ao longo do tempo eu já me relacionei com oito 
ministros de Minas e Energia e a maioria deles não 
entende que estar subordinado a um ministério não signi-
fica estar sujeito a ele”, criticou Rufino, para quem há 
avanços significativos no projeto de lei que regulamenta 
as agências reguladoras em tramitação do Congresso 
Nacional•

Romeu Rufino, Raul Velloso e Kélvia Albuquerque
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29anos voltados para 
o desenvolvimento 
brasileiro

Encontrar soluções realistas que possam  
resolver problemas estruturais e conjunturais 
e que façam reacender o interesse dos 
investimentos privados no Brasil, principalmente 
no setor de infraestrutura. Esse foi o fio condutor 
da Sessão Especial do Fórum Nacional, promovido 
pelo Instituto Nacional de Altos Estudos (Inae) 
no auditório do BNDES, no Rio de Janeiro. Com 
o tema “Equacionar a Previdência Pública e 
a Infraestrutura é a Saída”, o evento discutiu 
questões que ajudam a entender o cenário 
econômico e sinalizou rumos que o País poderá 
seguir para a retomada da economia.

anos voltados para 
o desenvolvimento 
brasileiro

Equacionar  a Previdência  Pública   
e  a  Infraestrutura  é  a  Saída


