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Não é a primeira vez que o FÓRUM NACIONAL demonstra
preocupação com o investimento em infraestrutura no Brasil.
Ocupamos reiteradamente péssimas colocações em rankings
internacionais, posições essas incompatíveis com nosso nível
de renda. O investimento em infraestrutura vem ocupando
cerca de 2% do PIB nos últimos 20 anos, quando o mínimo
para manter o estoque de capital teria de ser 3% do PIB. Para
que nossa infraestrutura alcançasse um padrão comparável ao
de economias de renda média, o investimento teria de ser da
ordem de 4% ou 5% do PIB ao ano, durante vinte anos.
Raul Velloso
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Fórum Especial
retrata um Brasil em suspense

Aberta a exatos 45 dias da primeira das duas datas

economia e o novo governo”, o segundo evento do ano

mais importantes do ano no calendário brasileiro, o dia 7

do Fórum Nacional, transmitida ao vivo pelo canal do

de outubro, quando acontecerão as eleições gerais parla-

Instituto Nacional de Altos Estudos (Inae) no Youtube,

mentares, nos níveis estadual e federal, e o primeiro turno

chamou a atenção dos candidatos a futuros governantes

da disputa para a escolha de governadores e do presidente

e legisladores para problemas recorrentes e soluções evi-

da República (a segunda data é 28 de outubro, dia do

dentes, mas que seguem esquecidos nas prateleiras da

segundo turno das eleições para governadores e presi-

falta de vontade política e que a recessão econômica que

dente), a Sessão Especial do Fórum Nacional de 2018,

assolou o país a partir do final de 2014 escancarou mais

ano em que o evento completou 30 anos de debates e

ainda.

propostas para o crescimento econômico e social brasi-

Como disse o presidente do Fórum Nacional, econo-

leiro, refletiu um país à espera das decisões incontornáveis

mista Raul Velloso, na sessão de abertura, “a crise da

que precisarão ser tomadas depois dos embates nas urnas.

Previdência estava encoberta e emergiu com a recessão”.

Nunca o Brasil precisou tanto dos bons presságios

Economistas, empresários, executivos, governantes, candi-

trazidos pelo nome do edifício, Ventura, centro do Rio

datos e seus representantes debateram a situação nacional

de Janeiro, onde está localizado o auditório que vem

e de alguns estados particularmente afetados, inclusive o

abrigando o Fórum nos últimos anos. De fora, chegavam

Rio de Janeiro, nos dois primeiros painéis. Como bônus,

os maus ventos da dura realidade que o Brasil precisará

o terceiro e último painel do evento aprofundou a situa-

vencer tão logo se definam as disputas eleitorais, antes

ção particular do Rio de Janeiro, estado cuja capital é,

mesmo que os novos governantes venham a tomar posse

reconhecidamente, o maior cartão de visitas do país

no dia 1º de janeiro do próximo ano.

•

Dura realidade social, expressa no contraste entre a
miséria espalhada pelas calçadas da larga avenida à frente
e a riqueza irradiada dos seus prédios envidraçados.
E dura realidade político-econômica, captada pelas
telas dos computadores e smartphones lá dentro, e cujo
melhor retrato era a escalada da desvalorização cambial.
A cotação do dólar fechara a véspera em R$ 4,05, com
alta de 0,46%, e dava os primeiros passos rumo ao fechamento em R$ 4,12 naquele dia (alta de 1,65%), o maior
valor desde 23 e setembro de 2015.
Centrado em dois eixos, “Previdência pública e infraestrutura: a saída para o Brasil” e “A recuperação da
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Previdência pública e
infraestrutura: a saída para o Brasil

“Qual o país que queremos”, pergunta
presidente do BNDES
O presidente do BNDES, Dyogo de Oliveira, anfitrião do Fórum, abriu o evento na manhã da quinta-

condição monetária favorável aos investimentos, apostando no ajuste macroeconômico (a taxa Selic, que baliza
os juros básicos da economia, está atualmente em 6,5%, o
mais baixo patamar da história).

feira ressaltando que no século XX o Brasil tornou-se

De acordo com a avaliação do presidente do BNDES,

uma potência industrial, viveu ganhos de produtividade,

o sistema econômico brasileiro “está quebrando a inércia

ao mesmo tempo em que, especialmente entre o início

inflacionária” que sempre o atormentou. A inflação de

da década de 1980 e meados da de 1990, passou por

2017 medida pelo IPCA ficou em 2,95%, a menor taxa

grandes perturbações econômicas, destacando as crises de

desde 1998, abaixo do piso da meta do Banco Central

hiperinflação e de superendividamento externo.

(BC) que era de 3%. Oliveira destacou que ao longo

“O Brasil saiu dessa era”, afirmou Oliveira que, antes
de optar pelo comando do principal banco de fomento

deste ano o IPCA tem sido submetido a estresses de forte
potencial inflacionário sem sair de controle.

do país, foi ministro do Planejamento do atual governo,

Como consequência da greve dos caminhoneiros ocor-

com o discurso de resgatar o planejamento estratégico há

rida nos últimos dez dias de maio, a inflação mensal

muito abandonado no país. O ex-ministro ressaltou que

saltou para 1,26% em junho (contra 0,40 no mês ante-

vivemos atualmente “a era dos juros baixos” e previu que

rior), mas não houve disparada, caindo para 0,33% em

o Brasil viverá “um longo período de sua história” nessa

julho, cessadas as repercussões da greve sobre os preços.

Raul Velloso e Dyogo de Oliveira
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O presidente do BNDES ressaltou ainda que o dólar está

Com base nas avaliações e observações que fez,

em um ciclo de valorização (entre 2 de janeiro e 23 de

Oliveira sugeriu dois pontos que, no seu entendimento,

fevereiro deste ano, a moeda norte-americana valorizou-

seriam prioritários nos debates do Fórum: “Que país

se 26,4% diante do real) e até agora a repercussão sobre o

queremos e como chegar lá” foi a primeira indagação.

IPCA tem sido muito pequena.

“Independentemente de questões ideológicas, preci-

De acordo com a avaliação de Oliveira, o quadro sina-

samos criar condições básicas que nos permitam crescer

liza um sentido de estabilização e retorno ao crescimento

dentro do nosso potencial”, explicou, ressalvando que,

do PIB brasileiro a uma faixa entre 2,5% e 3% ao ano.

talvez, isso não seja suficiente para, no curto prazo, nos

E acrescentou: “A grande inquietação que será discutida

colocar na ponta em relação a outras nações do planeta,

aqui neste Fórum é responder à pergunta: Onde vamos

como a China.

chegar com isso?”. O presidente do BNDES pontuou que

O segundo ponto que o ex-ministro considerou essen-

esse nível de crescimento é o mesmo dos países desenvol-

cial para ser debatido foi como melhorar o marco legal e

vidos, o que significa que o Brasil não estará reduzindo

o sistema econômico geral do país “Nesse caso, o foco

o hiato de qualidade de vida que o separa dessas nações.

deve ser na eficiência sistêmica”, disse Oliveira, acrescen-

As oportunidades para retomar o crescimento em

tando que o BNDES já vem concentrando esforços nesse

bases mais robustas e desejáveis, segundo ele, estão à

sentido. «O banco tem hoje 50% dos desembolsos focado

mesa. De acordo com o ex-ministro, ultrapassada a ques-

nas pequenas e médias empresas, e 40% na infraestru-

tão da reforma da Previdência, que ele espera ocorrer já
nos primeiros meses do mandato do novo presidente da
República, os outros problemas do país precisarão ser
atacados - tais como a questão tributária e a insegurança
jurídica, além da melhoria da qualidade dos serviços
públicos.
Oliveira também destacou o setor de saneamento
como prioritário na agenda nacional. Ele disse que, atualmente, os investimentos no setor mal chegam a 0,2% do
PIB. Na área de transportes, o executivo citou necessidade de reforço nos investimentos em aeroportos e renovação das ferrovias, em que pese os riscos da “aposta”
nesses setores. “São gargalos ainda não resolvidos para
uma nação que aspira ao crescimento”, afirmou.  
Cenário de Recuperação da Economia
Cresc. PIB (%)

tura”, afirmou, resumindo o novo direcionamento do
banco estatal voltado para estimular o desenvolvimento:
apostar em projetos com maior impacto em aumento da
produtividade e em empresas inovadoras de pequeno e
médio porte, com potencial de crescimento.

O Caos da equação recessão +
Previdência
Ao abrir a participação de governadores de estados no
Fórum, o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando
Pezão, lamentou os efeitos da, que ele considera haver,
desconexão de propósitos entre os poderes da República:
“O que me angustia mais é que os membros do Executivo ainda não conseguiram sensibilizar os demais poderes
para a questão da dívida e da Previdência Pública”,
lamentou Pezão, poucas horas após a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) derrubar seu
veto ao artigo da Lei Orçamentária estadual que permite
o aumento da folha salarial fluminense.
Com a derrubada do veto, o Rio de Janeiro pode vir
a descumprir uma das cláusulas pétreas do Regime de
Recuperação Fiscal (RRF) assinado com a União que é
a concessão de aumentos salariais (a Alerj pretende conceder reajuste de 5% a seus servidores).
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Pelo RRF, os estados em dificuldades financeiras

pelo economista e presidente do Fórum Nacional Raul

que a ele aderirem (até o momento só o Rio e Janeiro

Velloso, no trabalho “Previdência Pública e derrocada

aderiu) deixam de pagar as parcelas das suas dívidas

dos investimentos: duas faces da mesma moeda”.

com a União por três anos, prorrogáveis por mais três,

Segundo os dados apresentados por Velloso, enquanto

podendo também receber aval do Tesouro Nacional para

os gastos dos estados com o Regime de Previdência Pública

fazer operações de crédito, mediante o cumprimento de

dos Servidores cresceram a uma média de 6,2% ao ano de

determinados compromissos. O alívio permitiu ao estado

2006 a 2017, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro

colocar em dia os salários dos seus servidores.

cresceu a uma média de 1,9% ao ano no mesmo período.

“Diante de um quadro como o nosso, o Parlamento

Para o economista, as crescentes despesas previdenciárias

vem e concede reajuste, quando eu mal tenho como

têm sido a principal razão para a queda vertiginosa dos

pagar aos 400 mil funcionários do estado”, lamentou

investimentos públicos brasileiros nas últimas décadas.

Pezão em tom de despedida. Seu mandato termina no dia

Após alcançarem 10,6% do PIB em 1977, esses investi-

31 de dezembro deste ano e o governador aproveitou o

mentos vêm em curva declinante ao longo dos anos, com

discurso para anunciar que pretende deixar a vida pública

alguns soluços, chegando a 1,9% no ano passado.

a partir de 2019.

“A soma do déficit previdenciário da União e estados

O rombo nas contas do estado do Rio de Janeiro

chegou a R$ 172 bilhões no ano passado”, apontou

apresentado por Pezão foi ao encontro dos números

Velloso, para quem a discussão dos caminhos a serem

apresentados à guisa de introdução ao debate com os

enfrentados tem que levar em conta que os estados

governadores do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Piauí

não emitem dinheiro e os governadores estão em uma
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situação de terem que resolver com as “próprias pernas”
os problemas. “Dá para zerar o passivo atuarial dos
estados? Essa é a pergunta relevante”, apontou Velloso.
Baseado nos dados levantados pelo economista, Pezão
enfatizou que a Constituição de 1988 garantiu direitos,
mas gerou uma conta que precisa ser paga de alguma
forma. “O Rio tem o agravante da perda da capital federal
[para Brasília, em 1961] e em seguida ter sido feita a fusão
[Rio de Janeiro-Guanabara, em 1975], que abriu para
todos os funcionários os direitos da capital que era um
estado [a cidade do Rio de Janeiro era o estado da Guanabara]. Esse peso imenso nunca foi discutido”, reclamou.
“Se a gente não fizer esse enfrentamento [do problema
previdenciário] não terá jeito. Os estados estão todos
com o mesmo problema”, disse Pezão. “Nós, no Rio de
Janeiro, chegamos a ter 72% da receita comprometida
com a folha de pessoal. Já conseguimos reduzir isso a 57%
da receita. Isso não é trivial” disse o governador.
“Enfrentar uma recessão com crescimento de negativo
de quase 8% [do final de 2014 a 2016] não tem fórmula
em qualquer manual que ensine como pode ser feito.
Com o atual regime [de Previdência] perdemos a cada
ano cerca de dois mil policiais [que se aposentam]. Se
nada for feito, a cada ano a folha de pagamentos crescerá
R$ 1,5 bilhão, ainda que não seja dado qualquer tipo de
reajuste aos servidores”, finalizou.

Pimentel pede novo modelo de
Previdência para salvar o País

para conduzir seu discurso ao ponto que considera cru-

A comparação do Brasil com uma grande embarcação

cial: “O furo por onde agora entra uma enxurrada é a

em mar aberto foi o mote da palestra do governador de

questão previdenciária”. Minas Gerais, juntamente com

Minas Gerais, Fernando Pimentel, na Sessão Especial

o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, compõe a trinca

do Fórum Nacional. O dirigente narrou um encontro

dos estados brasileiros mais atingidos pela crise fiscal que

recente que teve com estudantes do ensino médio do seu

tem nos gastos previdenciários seu ponto central.

estado, no qual tentou explicar de forma simples a crise
que o país atravessa:

De acordo com o governador, no caso mineiro, o
número médio de aposentadorias anuais cresceu de forma

“O Brasil é como se fosse um barco, grande e antigo,

vertiginosa na última década, estabilizando-se em uma

que ao longo da história sofreu muitos furos. Quando

incrível média de incorporação de 15 mil novos benefí-

se está em mar tranquilo, os furos não incomodam

cios por ano. “Esse furo no casco é o mais premente, o

porque estão acima da linha d’água. Mas quando chega

que está fazendo adernar nosso barco”, relatou. Pimentel

a tempestade, os furos podem levar o navio a pique”,

expôs uma conta básica para dimensionar melhor sua

disse Pimentel, repetindo o diálogo com os estudantes,

afirmação.
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Luiz Fernando Pezão, Wellington Dias e Fernando Pimentel

Segundo ele, o orçamento fiscal de Minas Gerais gera

Diante desse cenário, Pimentel acredita que a criação

superávit de R$ 8 bilhões por ano sem os números da

de um fundo, ou mais de um, devidamente capitali-

Previdência. “Mas quando se observa a rubrica previ-

zados, pode servir melhor do que “remendos” no casco.

denciária, constatamos que nela pagamos R$ 22 bilhões,

“Junto do professor Raul Velloso, estamos trabalhando

diante de uma arrecadação específica de R$ 6 bilhões”,

numa solução para esse problema”, adiantou. O gover-

disse. Ou seja, a Previdência do estado tem sozinha um

nador citou como exemplo o fundo de aposentadoria dos

déficit de R$ 16 bilhões. Feita a incorporação dos seus

professores da Província de Ontário, no Canadá, criado

números ao balanço geral, o superávit mineiro inverte-

há mais de 50 anos. “Bem gerido, hoje esse fundo é um

se para um déficit do mesmo valor de R$ 8 bilhões do

dos maiores acionistas da Cemig”, finalizou.

superávit inicial, o rombo por onde entra livremente a
correnteza da insolvência iminente.
O déficit estadual, então, é integralmente causado pela

Sem cálculo atuarial não há Previdência

Previdência e, na avaliação do governador, não há como

A aplicação imediata do cálculo atuarial, que estabe-

fechar esse buraco, pois os funcionários públicos são está-

leça contabilmente a cota a que cada contribuinte tem

veis e têm direitos justos que não podem ser retirados. E a

direito de acordo com seu histórico de contribuições, e o

cada ano, os números negativos só fazem aumentar.

fim da paridade de salários entre ativos e inativos. Essa é a

“A discussão, portanto, tem que se centrar em um

única receita viável para que os estados brasileiros possam

novo modelo de Previdência, e não apenas no aumento

enfrentar o rombo nas contas da Previdência que caniba-

de alíquotas”, afirmou Pimentel. Temos primeiro que

liza a capacidade de investimento de todos eles, de acordo

falar claramente ao cidadão-contribuinte: “Seu imposto

com a avaliação do governador do Piauí, Wellington Dias.

está sendo usado para pagar aposentados e não para finan-

Ao participar da Sessão Especial do Fórum Nacional,

ciar a infraestrutura”.

Dias fez um balanço positivo da política que busca um
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equilíbrio entre austeridade fiscal, incluindo as contas da

Especificamente em relação à Previdência, o estado

Previdência, e esforço de crescimento, com reflexo posi-

aumentou as alíquotas de contribuição do empregado e

tivo na arrecadação fiscal, posta em prática por sua gestão.

do lado patronal (hoje elas estão, respectivamente, em,

De acordo com o governador, graças a essa política foi

14% e 28%), aderiu ao PrevNordeste, uma previdência

possível trazer para parâmetros administráveis a gestão

complementar para novos funcionários com salários mais

dos benefícios e salários pagos pelo estado.

altos e que funciona como o INSS (em fase de implan-

Com os gráficos de sua apresentação, o líder regional

tação), aumentou o controle dos benefícios, criou um

nordestino, que está no seu terceiro mandato à frente do

lastro para cobertura de déficit atuarial e estabeleceu

governo piauiense – 2003 a 2010 e desde 2014 nova-

novas regras com limites para dependentes e pensões.

mente –, mostrou aos participantes do evento números

Ainda assim, o déficit entre as contribuições totais e os

para dar sustentação ao seu discurso. Segundo esses

benefícios pagos saltou de R$ 373,5 milhões em 2010

dados, graças aos esforços feitos a relação entre a dívida e

para R$ 918,7 milhões no ano passado.

o PIB estadual caiu de 38,87% em 2002, ano anterior à
primeira posse de Dias, para 6,89% em 2017.

Dias apresentou-se como o “Pezão” do Nordeste,
comparando-se ao governador do Rio de Janeiro em

A receita tributária própria, que até 2009 era clara-

razão das manifestações de protesto e críticas que recebeu

mente inferior ao Fundo de Participação dos Estados

até do seu próprio partido no início da administração, em

(FPE) na composição do orçamento estadual, começou

decorrência das medidas impopulares que foi forçado a

a tomar a dianteira a partir de 2010 e, gradativamente,

adotar para fazer frente aos problemas enfrentados.

foi abrindo uma pequena “boca de jacaré” no gráfico

Mas ressaltou que essas medidas eram e são inevitáveis,

comparativo entre as duas rubricas, com projeção de

até para assegurar, no caso da Previdência, que os benefí-

aumento dessa boca até 2020. Em 2017, comparativa-

cios poderão continuar a ser pagos. “Falar em Previdência

mente a 2002, o PIB do Piauí, ainda um dos estados mais

sem cálculo atuarial é impossível. Quer garantir pensão

pobres do país, cresceu 86%, contra 51% do PIB brasileiro

para a filha? Ótimo, aplica-se o cálculo atuarial e paga-se

e 59% do PIB de toda a região Nordeste.

o necessário para assegurar a pensão. Qualquer outra
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fórmula é balela”, exemplificou. Dias afirmou acreditar
que só uma intensa campanha de esclarecimento sobre
o que é e como se faz para pagar a Previdência poderá
trazer a população para apoiar as medidas que viabilizem
as mudanças necessárias.
“Seis meses de propaganda intensa sobre o que é e
como se faz Previdência. Depois, sim, saber da população
o que ela quer, que se pague Previdência ou se invista em
saúde, educação etc”, sugeriu Dias. Ele relacionou ainda
uma outra série de medidas mais amplas tomadas por sua
gestão que ajudaram a aumentar a receita do Piauí, entre
elas a criação de fundo imobiliário, com recursos voltados
para o custeio previdenciário. “Quando eu assumi o Piauí,
a dívida pública do estado estava próxima a 40% do PIB e
hoje está abaixo de 7%”, finalizou capitalizando os dados
apresentados acima.

Weder de Oliveira

e uma previsão mais detalhada de todos os gastos, o que

Ministro do TCU prevê revolução na
administração pública

poderia evitar desperdício.
“É bom lembrar que a Lei de Responsabilidade Fiscal

O ministro Weder Oliveira, do Tribunal de Contas

ainda existe e precisa ser cumprida em sua totalidade”,

da União (TCU), palestrante seguinte ao governador do

alertou. Segundo Oliveira, nem todas as normas da LRF

Piauí, fez a transição entre a questão das contas estaduais

foram levadas a sério pelos governantes. O ministro

e a problemática das regras fiscais que travam os inves-

alertou que, talvez, alguns dos problemas atualmente

timentos, especialmente em obras de infraestrutura. Ele

enfrentados pelo Brasil não estariam acontecendo caso

mostrou a evolução dessas regras ao longo das décadas,

houvesse o cumprimento das regras do arcabouço criado

dividida em três fases: a leniência fiscal da década de 1980

em 1999 justamente com o objetivo de disciplinar a

(quando imperavam as obras inacabadas e o desperdício

gestão dos recursos públicos.

bilionário, citados em várias reportagens de jornal apre-

Oliveira ressalta que para além do controle do enorme

sentadas ao público no telão), uma segunda fase que

problema do déficit fiscal, o desafio para os futuros admi-

ele classificou como de “equilíbrio fiscal intertemporal”

nistradores que serão eleitos em outubro será de inovar

e a fase atual, que Oliveira definiu como de “rigidez

no modelo de gestão. “Vem aí uma revolução na admi-

fiscal constitucionalizada”. A partir dessa enumeração,

nistração”, acenou. Essa revolução teria como mote a

o ministro do TCU lançou a pergunta: “O que virá a

exigência de redução do tamanho do estado, para caber

seguir? Voltaremos à leniência do passado ou caminha-

dentro dos limites orçamentários, tendo como pano

remos rumo ao equilíbrio fiscal consistente?».

de fundo a manutenção de direitos sociais adquiridos.

A primeira constatação de Oliveira foi que a questão
das obras inacabadas não acabou, ou seja, as três fases

“Aí se encaixa toda a discussão previdenciária, por
exemplo”, explicou.

se interpenetram. “Quanto a isso, pouca coisa mudou,

Para o ministro, o atual arcabouço de regras fiscais

25 anos após os primeiros estudos do TCU”, lamentou,

exige dos governos o que chamou de “verdade orçamen-

acrescentando que há propostas recentes de aperfei-

tária”. Segundo ele, não há mais espaço para a superes-

çoamento feitas até pelo próprio setor privado, como a

timação de receitas. A revolução também passa, justa-

exigência de estudo de viabilidade técnica prévio da obra

mente, pela redistribuição dessas receitas. “Para alguém
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ganhar, alguém irá perder, ou seja, a despesa pública

entraves políticos e burocráticos que praticamente invia-

deverá ser dividida pelos diferentes setores do governo,

bilizam a retomada dos investimentos em grandes obras

o que exigirá cada vez mais a eficiência na administra-

por parte não apenas do setor público, mas também do

ção”, concluiu.

setor privado.
Segundo Borges, não há hoje no Brasil um ambiente

País caminha para o Colapso da
infraestrutura

seguro que leve o investidor privado a ser parceiro em
projetos fundamentais de rodovias, ferrovias e portos,

Sob impacto da realidade exposta pela explanação do

essenciais para a retomada do crescimento do país. O líder

ministro Weber, o ex-governador da Bahia César Borges,

empresarial, também ex-ministro dos Transportes, clas-

atual presidente da Associação Brasileira das Concessio-

sificou como “caótica” a insegurança jurídica provocada

nárias de Rodovias (ABCR), previu um colapso total na

pela verdadeira queda de braços entre os órgãos regula-

infraestrutura do país, caso permaneçam os impasses e

dores, como o TCU, e cerca de uma dezena de institui-
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ções responsáveis por licenças e pareceres necessários para
que projetos saiam do papel.

Em um dos muitos gráficos que rechearam sua apresentação, Borges mostrou que de 60 concessões rodo-

“O setor privado sempre foi alvo de forte reação

viárias atualmente ativas no país, totalizando 20,7 mil

quando cobra por qualquer serviço. A concessão veio

quilômetros (9,5% da malha pavimentada do país), o

para auxiliar o setor público, que não tem mais como

estado de São Paulo concedeu 21 trechos, totalizando

garantir esses investimentos, mas a população não sabe

7,1 mil quilômetros. Em quantidade de concessões, São

disso e não compreende por que tem que pagar pedágio,

Paulo tem mais do que as 19 feitas pelo governo federal,

por exemplo, quando já paga uma série de impostos que

a maioria concentrada também nas regiões Sudeste e Sul,

não são revertidos para as estradas”, disse Borges. Para o

embora a extensão das concessões federais seja um pouco

ex-governador baiano, houve avanço nos investimentos

maior (9,2 mil quilômetros).

em rodovias, mas muito centrado no Sudeste do país,
particularmente em São Paulo.

“O Brasil está ficando para trás em infraestrutura,
principalmente no que diz respeito a transporte. O Brasil
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controle. Falta planejamento adequado, falta fonte
de financiamento, falta regulação. É um calvário a licitação pública”, desabafou Borges. Para ele, é necessário
redefinir o planejamento de longo prazo e aprimorar o
modelo de concessões, garantindo segurança jurídica para
os contratos.
“Precisamos criar confiança nos marcos regulatórios
e buscar a parceria em novos parâmetros. Parceria de
todos os segmentos, com todos os entes envolvidos no
processo, para impedir o colapso da infraestrutura para o
qual estamos caminhando”, ponderou.
César Borges

está em uma posição sofrível, sem que seja possível ver no
curto prazo como voltar a investir”, lamentou.

“Não é só ter dinheiro, é preciso
preparar a obra”, diz Figueiredo
A primeira manhã de debates da Sessão Especial do

“É preciso que fique claro que as estradas com

Fórum Nacional de 2018 foi encerrada pelo economista

baixa demanda só terão investimentos do setor público.

e consultor Bernardo Figueiredo, idealizador do primeiro

No entanto, o país destina a cada ano menos recursos

plano de concessões da ex-presidente Dilma Rousseff e

para a infraestrutura. Os poderes não se unem para

também ex-presidente da Empresa de Planejamento e

discutir isso. Estamos com investimentos de 1,5% do PIB,

Logística (EPL). O executivo mineiro, de Sete Lagoas,

quando deveríamos estar em pelo menos 4% do PIB”,

concentrou suas críticas na qualidade dos projetos de

alertou Borges.

infraestrutura executados no país como um obstáculo tão

Outro dado mostrado em gráfico pelo ex-ministro dos

relevante ao avanço quanto a carência de recursos.

Transportes escancara bem o quanto o país está ficando

“Não é só ter o dinheiro, é preciso preparar bem a

para trás em infraestrutura rodoviária, justamente a que

obra”, disparou. De acordo com a avaliação do espe-

expressa a opção de modal prioritário feita pelo país lá

cialista, consciente de que há muito tempo perdeu a

atrás, na década de 1950, ao mesmo tempo em que a frota
de veículos não para de crescer. Segundo esses números,
enquanto a densidade da malha rodoviária pavimentada
brasileira, expressa em quilômetros por mil quilômetros
quadrados de território (Km/1000km2), é de 25, a do
Canadá é de 42, a da Austrália, 46, da Rússia, 54, da
China, 360 e dos Estados Unidos, 438.
A comparação acima inclui somente países de dimensões continentais como o Brasil. Ao lado, o presidente
da ABCR colocou uma pequena tabela que enfatiza
ainda mais a dramaticidade a situação. De 2009 a 2017,
enquanto a malha viária brasileira cresceu apenas 0,45%,
a frota de caminhões aumentou 34,26% e o número de
automóveis de passeio avançou incríveis 53,22%.
“Ninguém quer colocar o seu CPF como agente
público, para depois ter que responder aos órgãos de

Bernardo Figueiredo
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condição de “fazer tudo”, como acontecia no passado, o

muitos ativos imobiliários do setor ferroviário e perten-

Estado precisa redefinir seu papel com eficiência para que

centes ao patrimônio público [da extinta Rede Ferro-

a recuperação e manutenção da infraestrutura já existente

viária Federal, por exemplo] em todo o país que podem ser

e a urgente ampliação em velocidade compatível com as

usados de forma inteligente para gerar divisas. “Exemplo

carências possam ser retomadas, tirando o país da virtual

disso é o Porto Maravilha, do Rio de Janeiro, que pegou

paralisia em que se encontra no que toca a essas obras.

uma área absolutamente degradada, gerou valor e trouxe

“É necessário repassar as tarefas para a iniciativa privada e

desenvolvimento”, citou Figueiredo.

centrar os esforços na fiscalização, na cobrança de resultados”, aconselhou.

Ao final da sua intervenção, o consultor insistiu no
alerta de que hoje é fundamental que o país ganhe consci-

De acordo com a análise do economista, é preciso

ência do quanto é urgente retomar as obras de infraestru-

usar os ativos disponíveis no patrimônio estatal para gerar

tura. Ainda que a necessidade de transferência de grande

recursos. “Não adianta ficar só esperando que haja um

parte das obras para o setor privado seja uma realidade

espaço fiscal orçamentário e que esse dinheiro venha”.

imposta pelas limitações fiscais, Figueiredo lembrou que

Focando no setor ferroviário, ele exemplificou como

essa realidade não exime o setor público de realizar dire-

um desses ativos os contratos de concessão que estão

tamente uma fatia importante dessas obras [aquelas que

vencendo.

não têm atratividade para as empresas privadas] que não

“Temos que maximizar o valor que isso vai gerar,

tem como ser repassada à iniciativa privada. “O governo

temos que pegar esses recursos e reverter para a ferrovia:

precisa abrir espaço fiscal para que seja possível, em

não podemos pegar os recursos de outorga [das conces-

parceria com a iniciativa privada, alavancar o investimento

sões ferroviárias que estão para vencer] e colocar no

em infraestrutura, sem nos esquecermos da eficiência”,

Tesouro”, defendeu, acrescentando que também há

exortou

•
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A recuperação da economia
e o novo governo
Maílson aponta efeitos maléficos na
Constituição de 1988

com os trabalhadores regidos pela CLT no setor público,
e o “lobby” de estados e municípios, exigindo o fim do

O ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega, abriu

imposto único, em nome da descentralização da receita

o segundo painel da Sessão Especial do Fórum Nacional,

pública e da devolução de um suposto poder aos governos

dedicada ao tema “A recuperação da economia e o novo

regionais e locais. “De forma resumida, podemos dizer

governo”, fazendo severas críticas à Constituição Federal

que essas corporações ganharam todas as batalhas e a

de 1988. Ele ressaltou que, à época, o então presidente

União saiu perdedora em tudo”, analisou.

Sarney, foi a público para dizer que “o país se tornaria

Feita a contextualização histórica que, na sua avaliação,

ingovernável” caso o texto constitucional fosse aprovado

reflete a situação atual, Nóbrega projetou o futuro.

da forma que estava redigido. “Levou 30 anos, mas a

“Diante do tamanho dos desafios, as eleições de 2018

conta chegou”, disparou Nóbrega.

serão as mais importantes desde 1989”, disse. Ele centrou

Segundo o ex-ministro, hoje voltado para trabalhos

este trecho da sua palestra em dois desafios que estarão

de consultoria, duas grandes corporações principais

à mesa para o próximo presidente da República: evitar a

atuaram especialmente entre os grupos que pressionaram

insolvência fiscal do Estado e fazer o Brasil voltar a ganhar

a Assembleia Nacional Constituinte durante o período

produtividade.

de elaboração e votação dos artigos da atual Consti-

“Perdemos o bônus demográfico, e isso pesará muito

tuição (1987-1988): os servidores públicos, que teriam

a partir de agora, sobretudo nas tentativas de ganho de

imposto a criação do Regime Jurídico Único, acabando

produtividade”, comentou. O economista explicou que
para crescer o país precisa basicamente da conjunção de três
fatores: força de trabalho, investimento e produtividade.
“Nenhuma democracia resiste tanto tempo a uma queda
de produtividade do tamanho da que se vê no Brasil”,
ponderou.
Na visão de Nóbrega, a Reforma da Previdência
é o ponto de partida para evitar a insolvência fiscal.
“No caso brasileiro, essa insolvência vai se materializar
num processo violento de inflação. O colapso fiscal significará o Brasil entrar em situação de dominância fiscal – e
isso seria ainda mais grave do que em 1988”, previu.
Nas décadas de 1980 e 1990 o Brasil viveu uma escalada hiperinflacionária sem precedentes na sua história de
país independente. Em 1982 a inflação anual medida pelo
IPCA (atual índice oficial), criado em 1979, ultrapassou
pela primeira na história de todos os índices de inflação

brasileiros a barreira dos 100%, alcançando 104,80%,
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resultado de uma trajetória ascendente que já vinha do
final dos anos 1970. Represada momentaneamente em
1986 pelo Plano Cruzado (79,65%), passou dos 300% em
1987, chegou a 980,22% em 1988 e a incríveis 2.477,5%
em 1993, sendo controlada a partir de 1994 pelo Plano
Real.
Na sua palestra, marcada pelo alerta quanto ao risco de
repetição daquela tragédia, Nóbrega por mais de uma vez
ressaltou a importância da reforma previdenciária como
antídoto imprescindível à volta do pesadelo inflacionário
que caracterizaria um quadro de dominância fiscal.
“Se o novo presidente não tiver capacidade de articulação política, as forças contrárias à reforma da Previdência

Raul Velloso

entrarão em ação. E se não houver reformas no primeiro
ano do novo governo, o sinal será de que o colapso virá:

O presidente do Fórum Nacional tornou a alertar,

fuga de capitais e deterioração total do sistema econô-

como fizera durante sua breve intervenção no primeiro

mico”, disse. A reforma tributária também foi citada
pelo ex-ministro como fundamental. “Está na hora de
implantarmos um IVA (Imposto sobre Valor Agregado)
nacional, tal qual todas as grandes nações fizeram há
tempos e a Índia fez recentemente”, conclamou.

Apelo anti-inflacionário e um quadro de
lenta recuperação
“Por favor, não façam isso. Não emitam dinheiro
adoidado para financiar o rombo da Previdência, como
estão fazendo agora”. O apelo foi feito pelo presidente
do Fórum Nacional, Raul Velloso, aos candidatos a vicepresidente da República Paulo Rabello de Castro e Christian Lohbauer, ambos participantes do painel do Fórum
que tratou das perspectivas de recuperação da economia
brasileira no novo governo.
Com a plateia sob impacto da palestra de Nóbrega,

painel do evento, que há uma explosão dos gastos previdenciários destinados a beneficiários do setor público,
sem falar do INSS, e uma recessão histórica convivendo
no país. Essa equação, relembrou o economista, levou ao
caos, com um déficit R$ 172 bilhões na Previdência dos
estados e da União. “Tem como zerar esse déficit? Tem.
Mas serão necessárias inúmeras medidas para esse objetivo seja alcançado”, disse.
Na sequência, Fernando Veloso, da FGV, em uma
apresentação recheada de números, foi além e disse que
as más notícias não param por aí. Em palestra denominada “Os desafios Fiscais do novo presidente”, começou
mostrando um gráfico com um colapso da taxa de investimentos como proporção do PIB que fechou 2017 em
15,6%, quando se sabe que para um crescimento robusto
e equilibrado é necessário que ela chegue próxima a 25%
do PIB ao ano.
Na sequência, Veloso mostrou uma séria de quadros

Velloso fez uma espécie de introdução à intervenção

com dados retirados do último Boletim Macro do Insti-

do economista Fernando Veloso, da Fundação Getúlio

tuto Brasileiro de Economia (Ibre), a divisão da FGV

Vargas (FGV), enfatizando que não há mais como o

voltada para a produção de pesquisas e indicadores

Estado brasileiro, qualquer que seja o futuro governo,

macroeconômicos, todos rotulados com o mote “lenta

ignorar a necessidade que o país tem de equacionar o

recuperação”. O Ibre vem ajustando sucessivamente para

problema da Previdência para conseguir alívio nas contas

baixo suas projeções para o crescimento da economia

públicas e recuperar a capacidade de investir em infraes-

brasileira neste e no próximo ano e suas últimas atuali-

trutura e voltar a crescer.

zações preveem que a taxa de crescimento será de 1,7%
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em 2018 e 1,9% em 2019, números que mal permitem
algum crescimento marginal do PIB per capita.
Pela ótica da oferta de produtos e serviços, a construção civil, indicador básico de como andam os inves-

Lenta Recuperação – Ótica da Oferta
Atividades

2017

PIB
Agropecuária

2018E

2019E

1,0%

1,7%

1,9%

13,0%

0,8%

3,5%

Indústria

0,0%

1,8%

2,4%

Extrativa

4,3%

-0,5%

2,6%

mentos de 0,1% e 1,8%, respectivamente, nos dois anos.

Transformação

1,7%

3,0%

2,7%

E pela ótica da demanda, o consumo do governo não vai

Construção Civil

-5,0%

0,1%

1,8%

passar de 0,1% nos dois anos, indicando que não se deve

Eletricidade e Outros

0,9%

1,3%

2,1%

Serviços

0,3%

1,5%

1,5%

timentos em infraestrutura, patinará em magros cresci-

contar com essa rubrica para aumentar os investimentos
por enquanto.
O desemprego também cai muito devagar e em recuperação apoiada principalmente no trabalho informal
(sem carteira assinada) ou por conta própria. Segundo
gráfico apresentado por Veloso, com dados da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD
Contínua), do IBGE, a taxa de desocupação fechou o
segundo trimestre deste ano em 12,4%. Já a dívida bruta
do setor público fechou o mesmo período em explosivos
77,2%, segundo dados do Banco Central, deixando claro
que os governos estão sem fôlego para contribuir com
uma cota significativa nessa recuperação do emprego.

Fonte: IBGE. Projeções do IBRE/FGV para 2018 e 2019.

A conclusão do economista da FGV é que a economia
brasileira, que dava sinais de reação no final do ano
passado, chegando a justificar projeções de crescimento
de 3% para este ano, começou a andar de lado, com o
agravante de que o país está perdendo o bônus demográfico, como foi dito acima (quando a população em idade
ativa cresce mais do que a população total), e assiste os
índices de produtividades a recuarem aos patamares dos
anos 1980.
Veloso fez coro com os especialistas que veem como
quase impossível o cumprimento do teto dos gastos aprovado pelo Congresso Nacional para os próximos 20 anos
e apresentou dados da Instituição Fiscal Independente
(IFI), ligada ao Senado, segundo os quais a margem entre
o teto dos gastos e as despesas obrigatórias do governo
será de R$ 105,4 bilhões em 2019 (7% do teto), de R$
90,3 bilhões em 2020 (6% do teto) e chegará a 2023 em
apenas R$ 30,5 bilhões, ou 2% do montante estimado
para o teto (R$ 1,65 trilhão). Ou seja, o descumprimento do teto ou paralisia geral já pode chegar em 2021.
E, pior, conforme acrescentou o economista: “É dramática a queda do investimento privado, que desabou, com
efeitos de curto e longo prazo”.

Por um capitalismo de verdade
Escoltados pelos números e argumentos preocupantes, para dizer o mínimo, dos palestrantes que os
antecederam, os dois integrantes de chapas presidenciais que compareceram ao Fórum deram seus recados.
O candidato a vice-presidente da República Cristhian
Fernando Veloso

Lohbauer defendeu a entrada do Brasil no que chamou
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de verdadeiro capitalismo, com a redução do custo de

“Finalmente, temos que ingressar na OCDE e

capital e aumento da produtividade, com foco na efici-

deixarmos de ser meros expectadores. Temos também

ência do setor público, e a privatização de estatais,

que acabar com a seletividade. Sermos horizontais na

como a Infraero, que geram prejuízos, segundo ele, de

escolha de quem recebe crédito. Nosso país transformou-

R$ 4 bilhões por ano.

se em um país antiempresarial, que não prestigia quem

“O que o nosso programa faz é trazer o capitalismo

quer gerar riqueza”, atacou Lohbauer.

para o Brasil. Na nossa visão é preciso a redução do custo

“Esse país vai ter que enfrentar um processo de aber-

de capital e o aumento da produtividade. O que existe

tura comercial. Temos que enfrentar e entrar na nova

hoje, por conta de políticas irresponsáveis, é um processo

lógica mundial. Não dá mais para deixar o Brasil neste

sistemático de transferência dos recursos de pobres para

ambiente fechado ao mundo dos negócios”, acrescentou,

ricos”, criticou.

evidenciando compromisso com uma agenda liberal.

Segundo Lohbauer, pelo menos 150 estatais estão

Ainda segundo Lohbauer, pelo menos 33% do PIB brasi-

no foco do programa de governo do seu partido como

leiro estão na mão de 20 mil empresas estrangeiras, que

privatizáveis. O candidato também defendeu uma maior

respondem por apenas 4% da força de trabalho. “É nessas

inserção do país no mercado global, com o ingresso

empresas que teremos que focar”, disse o candidato.

na Organização para Cooperação E Desenvolvimento

O candidato a vice-presidente citou ainda a redução

Econômico (OCDE). O Brasil possui atualmente um

da ineficiência do Estado como meta fundamental, com

pleito para ingressar na OCDE, mas a tramitação desse

revisão da Lei nº 866 (Lei das Licitações), que rege a

pleito encontra-se virtualmente parada. Esse ingresso

contratação das estatais, e reforma do Simples, o que,

foi uma bandeira importante na gestão de Henrique

segundo acredita, já garantiria uma redução de custos da

Meirelles, hoje candidato à Presidência da República, no

ordem de 1,5% do PIB.

Ministério da Fazenda.

Christian Lohbauer, Maílson da Nóbrega e Paulo Rabello de Castro
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Painel 2 – A recuperação da economia e o novo governo

Pacto nacional de governabilidade se
faz necessário, diz economista

rior, é uma aberração”, disse. O teto, na prática, congela
os gastos públicos federais. Segundo o candidato a vice-

No encerramento do primeiro dia de debates da

presidente, um ajuste emergencial nos efeitos dessa PEC

Sessão Especial do Fórum Nacional, o economista Paulo

pode ser feito em 2019, por um governo de coalizão.

Rabello de Castro queixou-se da Constituição de 1988,

“É isso que estamos propondo”, destacou.

fazendo coro com o ex-ministro Maílson da Nóbrega.

Para o ex-presidente do IBGE e do BNDES, a prin-

Candidato a vice-presidente da República, o economista

cipal razão para o alto déficit nas contas públicas é o

reclamou também das “mais de cem emendas” que suce-

elevado custo com juros da dívida pública. “Por isso,

deram a promulgação da Constituição.

o governo precisa investir na resolução do quadro fiscal

Para contornar a situação que disse estar criada,

e promover uma reforma financeira”, disse. Por fim,

Rabello de Castro propôs um “pacto nacional de gover-

o palestrante propôs a mudança do eixo fiscal do país:

nabilidade”, tal qual proposto pela sua coligação parti-

“O modelo de frouxidão fiscal e excesso de gastos tem de

dária. Segundo ele, que no começo deste ano deixou a

ser abolido”, comentou.

presidência do BNDES para entrar na disputa política, só

Para o BNDES, Rabello de Castro sugere um rumo

assim o novo presidente – seja ele quem for – conseguirá

que guarda afinidade com as prioridades expostas pelo

governar. O economista, que também foi presidente do

atual presidente do banco, o ex-ministro do Planejamento

IBGE, ressaltou, no entanto, que não será necessária uma

Dyogo de Oliveira, na palestra de abertura do Fórum:

nova Constituinte para isso.

abrir mais espaço a pequenas e médias empresas, fomen-

Rabello de Castro investiu ferozmente contra a

tando os empreendimentos mais promissores. “O desen-

emenda do teto dos gastos: “A chamada PEC dos Gastos,

volvimento verdadeiro passa tanto pelas grandes empresas

atrelando o teto de gastos à taxa da inflação do ano ante-

quanto pelas de menor porte financeiro”, justificou

•
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Painel 3
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Mesa-redonda sobre a
situação financeira do Estado
do Rio de Janeiro
Equação perversa: crise previdenciária
+ recessão = caos fiscal

Investimento Público / PIB

Ao introduzir o terceiro painel, uma mesa-redonda
dedicada à situação financeira do estado do Rio de Janeiro,
no segundo e último dia de debates, 24 de agosto, o
presidente do Fórum Nacional, Raul Velloso, retomou
o mantra do alerta contra o descontrole dos gastos previdenciários e do papel desse descontrole na crise brasileira,
ao absorver os recursos que poderiam estar sendo investidos na recuperação e expansão do crescimento: “Precisamos de investimentos públicos para voltarmos a crescer,
mas o déficit previdenciário praticamente nos impede de
seguir adiante com os grandes planos”, lamentou.

“O tamanho do impacto da recessão nessa equação foi

Com ajuda de gráficos e mapas, Velloso conduziu a

enorme, o que agravou a crise e acelerou o caos fiscal”,

discussão para o tema do dia, começando por mostrar que

disse. Mas alguns estados, segundo o economista, já vêm

os estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de

fazendo o dever de casa. “Diferentemente do que vejo

Janeiro são os campeões do peso elevado da previdência

na mídia, que aponta os estados como gastadores inve-

pública em relação às suas receitas. “Esses três estados

terados, verifiquei que o Rio de Janeiro, por exemplo,

estão em situação crítica”, enfatizou.

já conseguiu reduzir seus gastos com pessoal ativo, no

Os dados do economista deixaram claro que, se os

caminho inverso do que vem fazendo a União”, pontuou.

três são os campeões, ninguém está voando em céu de

Apesar do quadro caótico, Velloso ressaltou que há

brigadeiro. Em apenas três anos, de 2015 para 2017, os

solução para os problemas, conforme os próprios parti-

gastos previdenciários do conjunto dos estados brasileiros

cipantes do Fórum Nacional apontam. “Para zerar esse

saltaram cinco pontos percentuais como proporção das

déficit serão necessárias numerosas medidas e uma visão

suas receitas, passando de 17% para 22%. Um mapa apre-

de longo prazo dos governantes”, destacou.

sentado por Velloso, com faixas de comprometimento da
receita com a Previdência, revelou que o campeão dos
campeões é o Rio Grande do Sul, com mais de 40% da

Enfrentando os déficits históricos dos
regimes de Previdência

receita comprometida. Minas Gerais está liderando a faixa

Ainda na etapa introdutória à discussão das finanças

dos que gastam entre 30% e 39% da receita e o Rio e

fluminenses, o economista e consultor Leonardo Rolim

Janeiro é o destaque da faixa dos que estão empregando

não poupou críticas ao modelo atual de gestão do

entre 20% e 29% do que arrecadam no pagamento de

Regime Geral de Previdência Social (RGPS) brasileiro, o

aposentadorias e pensões.

do INSS, e aos regimes próprios de previdência da União
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Ao entrar diretamente no problema fluminense, com
base nos dados que apresentou no Fórum, o economista
destacou que o panorama previdenciário do Rio de
Janeiro para os próximos anos, mesmo com a perspectiva
de reformas, continua não sendo nada animador.
“Com o aporte de ativos, a Previdência vai oscilar,
entre déficit e superávit. Portanto, a solução é a securitização de recebíveis”, disse. O efeito da reforma da
Previdência no estado do Rio de Janeiro não vai adiantar
muito, segundo Rolim, por causa dos direitos adquiridos.
“O efeito da reforma vai reduzir o déficit em pouco mais
de 15%, mas não resolve a questão da receita e dos históLeonardo Rolim

ricos déficits atuariais”, afirmou.
O especialista elencou como caminhos para zerar o

e dos estados (RPPS). Segundo Rolim, todo o sistema

déficit atuarial do sistema previdenciário fluminense nos

previdenciário brasileiro é insustentável.

próximos dez anos, a revisão total do regime próprio,

“Nosso sistema previdenciário, segundo estudos do

com o aporte de ativos ao fundo previdenciário, a secu-

Banco Mundial e do Ipea, está entre os mais insustentá-

ritização de recebíveis para eliminar déficit financeiro e

veis do mundo. No ano passado o Brasil gastou 14,34%

a melhoria de governança do RioPrevidência, além da

do PIB com Previdência, o que supera a parcela do PIB

criação de Alíquota suplementar patronal para catego-

gasta com a rubrica por toda a União Europeia”, apontou

rias com direito a aposentadoria antecipada, como profes-

Rolim, destacando, especialmente, a gravidade do rombo

sores e policiais.

nos regimes previdenciários dos estados.
Um dos quadros apresentado por Rolim para ilustrar o drama previdenciário brasileiro detalha como se

Rio tenta adequar-se ao Regime de
Recuperação Fiscal

chegou a gastar mais que a sétima parte do PIB apenas

O secretário da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro,

com a rubrica previdenciária no ano passado. Em valores,

Luiz Claudio Gomes, apresentou um quadro difícil,

o número chegou a R$ 940,6 bilhões, distribuídos

porém, na sua avaliação, reversível, da crise fiscal do estado.

por R$ 437,2 bilhões do RGPS urbano (6,66% do

Gráficos apresentados pelo secretário demonstraram que,

PIB), R$ 120 bilhões (1,83% do PIB) do RGPS rural,

ano a ano, desde 2013, os valores que restavam em caixa

R$ 53,74 bilhões com o Benefício de Prestação Conti-

para investimentos foram simplesmente minguando.

nuada (BPS), o auxílio a idosos extremamente pobres

“Até que, no ano passado (2017), nosso gráfico aponta

e a deficientes, R$ 123,5 bilhões (1,88%) com o RPPS

apenas um traço: não geramos receitas suficientes para

da União, R$ 164,5 bilhões com o RPPS (2,51%) dos

cobrir as despesas”, disse, acrescentando que o impacto

estados e R$ 41,36 bilhões (0,63%) com o RPPS

das decisões judiciais no caixa estadual foram enormes.

dos municípios.

“O total de arrestos e bloqueios em 2016 foi superior

“O passivo atuarial dos estados é um problema muito

a R$ 8 bilhões, mas conseguimos conter os arrestos em

sério. No caso do Rio de Janeiro, se retirada a receita do

R$ 3 bilhões em 2017, a partir da assinatura do regime de

petróleo, o estado teria equivalente a cinco vezes a receita

recuperação fiscal”, explicou.

líquida como passivo atuarial previdenciário. E essa dívida,

No âmbito do RRF assinado entre o governo de Luiz

que deverá ser rolada até 2023, terá que ser paga um dia”,

Fernando Pezão com a União, válido até 2023, o secre-

alertou Rolim.

tário relacionou as três prerrogativas abertas pelo acordo
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crédito autorizadas por lei federal, como a privatização da
Cedae”, explicou. Para o secretário, esse é o começo da
recuperação das contas públicas do Rio.

Gustavo Barbosa: A Cedae não foi
vendida por R$ 2,9 bilhões
O ex-secretário da Fazenda do Rio de Janeiro, Gustavo
Barbosa, sucedido no cargo por Gomes, foi enfático ao
comentar os problemas enfrentados pelo estado, tanto
no que diz respeito às receitas, quanto com relação ao
rombo do sistema de previdência fluminense, conectando
Luiz Claudio Gomes

os problemas estaduais com o drama nacional.
Segundo Barbosa, a questão maior está longe da alçada

que trouxeram alívio às contas do estado: a redução extra-

do Rio de Janeiro, pois o que é necessário é a reforma

ordinária integral das prestações relativas aos contratos

de todo o Estado brasileiro. “Algo está muito errado.

de dívidas administradas pela Secretaria do Tesouro

A gente tem que repensar o Estado brasileiro. Será que

Nacional; a dispensa, para realização de operações de

a sociedade sabe qual o custo do Estado? Acho que não

crédito, dos requisitos legais exigidos para contratação

sabe. Existem carreiras que você hoje começa a trabalhar

com a União e da verificação dos requisitos exigidos pela

ganhando 15 mil e em um ano está ganhando R$ 30 mil.

LRF; e a suspensão da aplicação de dispositivos da LRF.

Está certo isso?”, questionou.

“Para os próximos seis anos, isso representa uma possibilidade de colocar a casa em ordem”, avaliou.  

O ex-secretário realçou, contudo, que essa situação,
que ele considera caótica, não é culpa do servidor, que

Gomes fez um balanço dos ganhos para os cofres esta-

apenas fez um concurso público, mas de quem permite

duais gerados pelo RRF: “São, em números redondos,

que tais distorções legais possam acontecer. “As carreiras

R$ 50 bilhões pelo aumento de receitas e outros R$ 50

que hoje estão recebendo o aumento, com a derrubada

bilhões com a redução das despesas, enquanto os novos

do veto do governador Pezão, foram aquelas que menos

cálculos dos serviços das dívidas chegam a R$ 19,7

sofreram com a crise e que nunca tiveram salários atra-

bilhões. Um montante adicional virá de operações de

sados. Será que a população sabe que todos os impostos
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Marcelo Trindade, Gustavo Barbosa e Guilherme Mercês

recolhidos são para pagar a 420 mil servidores? Acho que

sobre a frágil situação econômica do Rio e classificou

não sabe”, disse Barbosa.

como irresponsáveis os candidatos que não tratam com

As críticas políticas nos debates eleitorais envolvendo

seriedade e clareza nos debates as dificuldades a serem

o Plano de Recuperação Fiscal do estado também não

enfrentadas por quem assumir o Palácio Guanabara a

ficaram sem resposta. O ex-secretário classificou como

partir de 2019.

levianos aqueles que dizem que a Cedae foi vendida por
R$ 2,9 bilhões.

“Nós temos que enfrentar a situação fiscal do Rio de
frente e com clareza. Se tudo der certo, chegaremos a

“Outra questão. A Cedae não foi vendida por R$ 2,9

2023 ainda com sérios problemas”, alertou Trindade ao

bilhões. Ela foi dada como garantia para um empréstimo

participar da mesa-redonda sobre a crise fluminense que

de R$ 2,9 bilhões. Não sei quanto a Cedae vale, mas

encerrou a Sessão Especial do Fórum deste ano.

certamente vale muito mais do que isso. Na precificação

Trindade lembrou que sucessivos governos não

feita quando da operação [o acordo do Regime de Recu-

ouviram seus técnicos e alertas que apontavam para o

peração Fiscal] ela foi avaliada em R$ 8 bilhões. Portanto,

descasamento exagerado entre os reajustes salariais do

a Cedae não foi vendida e quem fala que foi vendida por

estado e os números da inflação. O resultado foi um

R$ 2,9 bilhões ou está enviesado ou não lê jornal”, disse.

período no qual a inflação acumulada não passou de

Quanto ao problema previdenciário do estado,

40%, mas a folha salarial do estado cresceu mais que o

Barbosa disse que, assim como na crise fiscal como um

triplo, chegando a 140%. “Com uma inflação de 40%,

todo, nele também a solução mais ampla terá que sair de

nossa folha cresceu 140%, por conta de não ouvirmos os

Brasília. “Com relação à Previdência, a primeira questão

secretários, técnicos e por irresponsabilidade política”,

é compreender que toda a mudança virá do Congresso

disparou.

Nacional e não das assembleias legislativas. Mas existe

“Hoje nós temos uma situação de redução da folha de

a necessidade de uma proposta de transição. Toda a

pessoal, mas que pode ser apenas a migração para a aposen-

reforma previdenciária requer um período de transição”,

tadoria, o que não é nada bom. Com medo da reforma

ponderou.

as pessoas podem estar correndo para se aposentar”,
suspeitou Trindade, para quem ainda é preciso encarar

Mais responsabilidade no
enfrentamento da crise
O advogado Marcelo Trindade, candidato ao governo
do estado do Rio de Janeiro, projetou nuvens escuras

o desafio de salvar as carreiras de estado, contendo as
nomeações políticas que tiram a eficiência e pesam sobre
a folha. “A nomeação política campeia e afasta os verdadeiros e bons técnicos da carreira de estado”, lamentou.
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Painel 3 – Mesa-redonda sobre a situação financeira do Estado do Rio de Janeiro

O candidato convocou o Poder Judiciário a firmar um

Mercês enfatizou que o momento vivido pelo estado

pacto pelo Rio de Janeiro que possa por fim à verdadeira

não permite aos candidatos fazerem bravatas. “A situação

guerra de liminares existente. “Se o servidor público é

real tem de ser compartilhada com a população e com os

demitido, ou o sindicato ou ele próprio consegue uma

outros entes federativos, sem falsas promessas”. Segundo

liminar para retornar. O judiciário precisa negar essa

o palestrante, o Rio de Janeiro está demorando demais

liminar”, defendeu Trindade. Ele citou ainda o enorme

a se recuperar do desemprego. “Os números mostram

período de penhoras de receitas por parte da Justiça para

que o Brasil já começa a criar novos postos de trabalho,

garantir pagamentos de salários nos momentos mais

enquanto nosso estado continua demitindo, e isso é

agudos da crise econômica.

péssimo para qualquer economia”.

“O Rio precisa de um pacto e, na nossa visão, o
primeiro ponto desse pacto é encarar a realidade e falar
claramente sobre essa realidade. Não entendo como as
pessoas querem assumir esse cargo mentindo, pois vejo
que mesmo falando a verdade já é um cargo difícil”, finalizou Trindade.

Os três desafios e as três forças
do Rio
Último a falar na sessão de encerramento do Fórum,
o economista Guilherme Mercês, que participou do
evento representando o candidato a governador Romário
Faria, centrou sua palestra nos três grandes desafios que,
na sua avaliação, o estado do Rio de Janeiro terá que
enfrentar: a questão fiscal, a segurança pública e a geração
de empregos. “Na verdade, esses três problemas estão

Para o economista, a recessão bateu mais forte no Rio
de Janeiro porque afetou seus principais setores econômicos: petróleo e gás, construção civil e automotivo.
Na avaliação de Mercês, o futuro governante terá que
“apagar os incêndios” e, simultaneamente, lançar as bases
da nova economia fluminense. “Não podemos mais ficar
tão dependentes desses setores, precisamos estar em linha
com a revolução científica e laboral que o mundo atravessa”, disse.
Da mesma forma que apontou os três maiores desafios,
o economista ressaltou as três forças que podem impulsionar o Rio a um novo momento, mais compatível com
sua história: visibilidade global (segundo ele, isso pode
atrair investimentos do Brasil e do exterior), a posição
estratégica em termos logísticos (com sólida infraestrutura, sobretudo na área dos portos, e com localização
privilegiada, a menos de 500 quilômetros de distância da

interligados. A insegurança expulsa os grandes geradores

produção de 50% do PIB nacional), e o capital humano

de empregos e o crescimento do desemprego deteriora

(alto número de mestres e doutores em várias áreas do

os índices de segurança pública. Tudo isso potencializado

conhecimento). “Arrumar a casa e preparar o futuro deve

pela caótica situação fiscal fluminense”, resumiu.  

ser a meta do próximo governo”, concluiu
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INAE – Equipe de Apoio:
ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS

Roberta Fagundes Viegas
Vagner Araújo dos Santos
ANALISTA DE TI

Amauri Furtado
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voltados para o
desenvolvimento brasileiro
Não é a primeira vez que o FÓRUM NACIONAL demonstra
preocupação com o investimento em infraestrutura no Brasil.
Ocupamos reiteradamente péssimas colocações em rankings
internacionais, posições essas incompatíveis com nosso nível
de renda. O investimento em infraestrutura vem ocupando
cerca de 2% do PIB nos últimos 20 anos, quando o mínimo
para manter o estoque de capital teria de ser 3% do PIB. Para
que nossa infraestrutura alcançasse um padrão comparável ao
de economias de renda média, o investimento teria de ser da
ordem de 4% ou 5% do PIB ao ano, durante vinte anos.
Raul Velloso
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