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editorial

Onde a vida acontece
Transformar cidades em lugares melhores para viver é uma tarefa tão desafiadora quanto mandatória. Apesar das enormes dificuldades, já em seus primeiros meses de governo alguns prefeitos brasileiros conseguiram chamar a atenção para a maneira como estão
conduzindo esse processo. Com exemplos práticos, a reportagem de
capa desta terceira edição da Revista Brasil+ conduz o leitor a uma
jornada por cidades onde os novos gestores se propõem a romper
com os tradicionais padrões da política nacional. Entre outras iniciativas, eles enxugam a máquina pública, aproximam-se dos cidadãos
e, literalmente, fazem mais com menos.
A administração municipal também pauta outra matéria de fôlego. Nela, debruçamo-nos a compreender a dinâmica dos consórcios,
uma alternativa cada vez mais efetiva na luta para resolver problemas comuns a cidades
Na atividade pública, há
vizinhas. Na entrevista desta edição, abrimos
momentos em que quebrar
um diálogo franco sobre os rumos do Brasil
certos paradigmas é algo
com a economista Zeina Latif, que considera
fundamentais as reformas que tramitam em
fundamental. Só assim, com
Brasília. Em outras duas reportagens, debanovas soluções, será possível
temos legislações que se propõem a desatar
reencontrar o caminho do
nós da burocracia e a conferir maior segurança jurídica a novos empreendimentos: uma
crescimento sustentável
delas aborda a Lei de Licitações, que procura
dar fim à colcha de retalhos que norteia o tema; a outra, por sua vez,
tenta modernizar parâmetros de governança das agências reguladoras nacionais, responsáveis por mediar processos de concessão. Na
editoria Benchmark Mundo, estudamos o Digital India, programa operado em parceria entre governo e iniciativa privada e cuja missão é
digitalizar a economia – e, com isso, revolucionar socialmente o segundo país mais populoso do mundo.
Na busca por um Brasil mais competitivo e próspero, em meio a
experiências práticas e projetos que visam a um futuro melhor, ilustramos em palavras um pouco do que é possível fazer para enfrentar momentos de instabilidade.
Boa Leitura.

Claudio Gastal

Presidente executivo do Movimento Brasil Competitivo (MBC)

7

a hora da
transição
A
Economista-chefe da XP
Investimentos, Zeina Latif
reconhece que, apesar
da instabilidade política,
existe um inegável
amadurecimento
econômico no Brasil
Por Ricardo Lacerda
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democracia brasileira foi desafiada pelas turbulências do ano passado, mas
em 2017 é a maturidade política e econômica do país que está em xeque. Ao
menos é assim que Zeina Latif, economista-chefe da corretora XP Investimentos, enxerga o
momento vivido pelo Brasil. "Vejo 2017 como um ano
de transição", afirma ela. "O maior efeito da volta cíclica [da economia] virá em 2018. E a quantidade de frutos que colheremos dependerá da política." Doutora
em Economia pela Universidade de São Paulo (USP),
Zeina salienta a importância de avançar na agenda de
reformas – a despeito da instabilidade que ronda o Planalto – para consolidar temas como o teto dos gastos
públicos e a revisão das regras da Previdência Social.
Segundo ela, até a eclosão da atual crise política, o
governo dava mostras de que vinha se saindo bem nesta missão. Agora, o maior desafio consiste em recuperar a governabilidade para conseguir votar a reforma
previdenciária. Acompanhe, a seguir, a entrevista exclusiva concedida à revista Brasil+ por Zeina Latif, cuja
carreira conta ainda com passagens pelo Royal Bank of
Scotland (RBS), ING, ABN-Amro Real e HSBC.

Fotos: Divulgação
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Não existe apelo, atualmente, para mudar a
política econômica. Custaria caro e cairia mal
no mercado. Ter a equipe econômica sólida,
com um time de primeira, reforça isso.

Em 2016, a troca de governo acenou com cenários positivos em
relação à agenda econômica.
Quando tudo parecia encaminhado em relação às reformas, uma
nova crise política voltou a trazer
instabilidade. Como a senhora
avalia essa conjuntura?
Mantenho a ideia de que houve
mudanças significativas. A prova disso é a inflação em 4% e Selic indo
a um dígito. Mas a nova crise pode
comprometer a reforma da Previdência, que é a espinha dorsal do
ajuste fiscal. Vamos aguardar, esperando que alguma coisa seja aprovada, mesmo que de maneira desidratada. Era essencial ter a reforma
da Previdência nesse trabalho de
estabilização. De qualquer maneira,
a mudança que temos já é muito
significativa, com uma política fiscal
mais transparente, sem camuflagem
de números. O rombo é enorme, mas
sabemos do que se trata – e que o
problema fiscal é a origem da crise.
Um país com essas dificuldades precisa estabelecer metas e criar instrumentos. Por isso foi aprovada a
PEC do Teto.
Onde mais o Brasil avançou na
questão econômica?
Temos melhorias de gestão de
bancos e de empresas públicas, avanços na agenda microeconômica, a
regra do pré-sal, a questão da ter-
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ceirização. Ainda há erros aqui e ali,
mas o reflexo do acerto é a queda
substancial da inflação, com corte
de juros. Isso prova a correção do
diagnóstico. Se usarmos a metáfora
do paciente com febre, podemos dizer que a temperatura está cedendo
de maneira consistente.
De que maneira a instabilidade
política pode interferir no que já
se conquistou até agora, como
essa queda nos juros e o recuo da
inflação?
A resposta não é tão óbvia. Pensando em ambiente econômico como um todo, o certo é que não voltaríamos a níveis de pré-impeachment [da ex-presidente Dilma]. Temos medidas aprovadas, temos time
econômico com credibilidade, temos
um debate econômico mais maduro, uma agenda que deu certo e que
não precisa mudar. Mas com a instabilidade tem uma piora, ainda que
o país não volte ao que era no ano
passado. Claro que não é um cenário de colapso, que possa limitar o
espaço do Banco Central para cortar
juros, mas isso não está claro, ainda.
Tem que ver como a mudança da
agenda estrutural afeta o câmbio, e
pode afetar a inflação. A gente não
sabe para onde vai o câmbio com
reforma – ou com meia reforma. Hoje o mundo tem menor volatilidade
das moedas, com economias mais

estabilizadas, então é diferente do
quadro de 2015, quando havia supervalorização do dólar. Outra coisa que devemos colocar nessa equação é a própria atividade econômica, pois há um processo de transição.
Com ou sem mudança de presidente, a solução da crise política mexe
na atividade. A gente vê, por exemplo,
o mercado de crédito como algo essencial ao funcionamento da política monetária, e esse canal não está
funcionando plenamente. O crédito
para empresas secou totalmente,
agravando a crise.
E por que a crise política travou
o crédito?
A pergunta que se faz é: quem
vai investir? Que banco vai se animar
a emprestar nessas condições? Isso
limita a economia, e pode puxar para baixo no curto prazo. O BC vem
adotando um discurso cauteloso,
algo na linha do "olha, a crise política vai mexer na atividade, talvez
mexa na inflação", e como tem incertezas talvez desacelere o ritmo
de corte. Mas mesmo que desacelere, talvez não mude muito o espaço de corte. O BC vai um pouquinho
mais devagar, mas o importante é
que ainda existe espaço para cortes.
Até porque, no Brasil, o único instrumento anticíclico que temos é o
juro. Tudo que o governo precisa
preservar é o espaço do BC para cortar juros e não ter o caminho bloqueado. E acho que vamos seguir
cortando juros, até porque tem volume bom a cortar.
Até bem pouco tempo, o governo
federal contava com amplo apoio
do Congresso, mas essa premissa
parece ter caducado. Sem governabilidade, o que tende a acontecer?
Não tem apelo para mudar a
política econômica, custaria caro e
cairia mal no mercado. Ter a equipe
econômica sólida reforça isso. Não

entrevista
Foto: XP/Divulgação

Zeina Latif: "O investidor
estrangeiro concorda com
a agenda do governo, mas
quer ver se funciona"

acho que o governo mudaria essa
questão. O time é de primeira, e
isso tudo são âncoras importantes.
A grande dúvida é a agenda de reformas e a reforma da Previdência.
A [reforma] trabalhista tem menor
resistência, pois conta com o interesse do setor produtivo. Então, essa passa. Até porque o discurso de
que as pessoas vão perder direitos
não colou, já que elas querem maior
liberdade para seus contratos de
trabalho. Agora a Previdência é uma
discussão mais difícil, pois o setor
público não a aceita. E, se ele for
tirado, vai gerar uma confusão ainda maior, mais desafiadora.
A maior preocupação, então, está em como o Congresso vai lidar
com a reforma?
Acho que alguma coisa sai. A
questão das contas públicas é tão
grave – falando-se que estamos vi-

rando o Rio de Janeiro – e é tão óbvia a necessidade de que haja senso
de responsabilidade por parte das
lideranças do Congresso. Mesmo com
o presidente enfraquecido. Mas temos preocupação em relação ao "timing", pois tem que haver tempo
hábil para isso. Se passar o terceiro
trimestre sem clareza na política, aí
compromete a reforma. A classe política fica menos disposta a debater
questões polêmicas.

Se passar o terceiro
trimestre sem
clareza na política,
aí compromete
a reforma [da
Previdência].

Voltando à questão econômica:
a despeito das turbulências políticas, os investidores seguem percebendo os sinais de melhora?
Para o investidor estrangeiro, o
Brasil é um animal esquisito. O país estava indo para um colapso tremendo – e agora não está mais. Tem
pessoas em vários ministérios altamente comprometidas e que seguem
tocando os trabalhos. Mas aos pou-
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Em 2016, o gasto
obrigatório com o
funcionalismo público
atingiu, em média,

59%

da receita corrente
líquida dos estados.
O teto legal, que é de

60%,

já foi ultrapassado
por 13 unidades
da Federação

cos observamos uma volta da confiança no Brasil, ainda que haja certo ceticismo. E notamos isso pelos
indicadores de percepção de risco,
em que o preço do seguro, por exemplo, ainda que esteja acima da média dos países arrumados da América Latina, já teve uma redução
importante. O investidor estrangeiro concorda com a agenda do governo, mas quer ver se funciona.
A julgar pela expansão de 1% no
PIB no primeiro trimestre, a senhora acredita que será possível
encerrar o ano com um número
positivo?
Uma qualificação, primeiro: o
dado é positivo, mas contando com
fatores pontuais e que não deverão
se repetir, como a questão da agropecuária e um pouco de formação
de estoques. Isso não se repete daqui para frente. Quando olhamos

demanda interna, com consumo,
formação bruta de capital etc., fica
no campo negativo, ainda. Esse número de 1%, portanto, tem suas fragilidades quando visto nas entranhas. A política monetária funciona,
a economia vai ter volta cíclica este
ano, mas a crise política pode atrapalhar. Trabalho desde o ano passado com 0% e 0,5%. Ainda que
haja o risco de novo de ter leitura
negativa neste ano, é cedo para fazer revisão. Lembrando que a política monetária funciona e leva dois
trimestres para ter efeito. Hoje estamos vendo a taxa de juros de seis
meses atrás, que era altíssima. Agora que vai para um dígito, permitirá
colher frutos no ano que vem. Vivemos um ano de transição.
Quais seriam os fatores-chave para o país consolidar um novo ciclo
de crescimento econômico?

A economista-chefe da XP
Investimentos tem doutorado
na USP e já trabalhou no
Royal Bank of Scotland (RBS),
ING, ABN-Amro Real e HSBC
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O maior problema dos estados é a folha de
ativos e de inativos. As soluções de longo
prazo são a reforma da Previdência e o debate
sobre a estabilidade do funcionalismo.

O alicerce está na reforma da
Previdência, embora o trabalho não
se encerre nesse quesito. Ao analisarmos o Brasil nos rankings de competitividade, entendemos que a melhora no ambiente de negócios é
crucial. Precisamos de maior segurança jurídica. Houve recuo nos indicadores de produtividade – isso é
uma variável-chave – e a taxa de poupança é baixa. Não estamos passando por ciclo de urbanização forte
como no passado, por exemplo. Tem
o fim do bônus demográfico virando
a esquina, em 2030, e a China está
se encostando no Brasil em ganhos
de produtividade. Se não gerarmos
potencial de crescimento, daremos
voos de galinha, apenas.
O controle das contas de governo é um passo importante do processo de estabilização. Nesse
sentido, qual a contribuição trazida pela regra do teto de gastos?
A regra do teto não é por si só
um instrumento de ajuste fiscal. O
papel da norma é explicitar a necessidade de um orçamento equilibrado e de disciplina fiscal, além de
blindar o governo quanto à questão
política. A analogia que eu faço é
colocar uma cinta na barriga e se
comprometer a não aumentar a barriga. Não é a cinta em si, mas o compromisso de não deixar a cinta implodir. Tem que mudar os hábitos
para isso. A cinta me força a repensar as políticas públicas.

Quais setores poderiam ser incluídos nesse tipo de revisão?
A educação, por exemplo. Será
que faz sentido termos universidade
pública gratuita? O Ricardo Paes de
Barros [economista-chefe do Instituto Ayrton Senna e professor do Insper] tem a seguinte proposta: o aluno paga, na faculdade, aquilo que foi
pago no ensino médio. Se ele estudava em escola pública, não paga faculdade. O Brasil aloca mal os seus
recursos. De novo, a educação é um
exemplo claro: gastamos como os
países da OCDE [Organização para
Cooperação do Desenvolvimento
Econômico], mas não conseguimos
bons índices no PISA [Programa Internacional de Avaliação de Alunos].
O esforço engloba todas as áreas.
Quando se decide que um sujeito tem
direito a um tratamento de saúde que
custa milhões, por exemplo, deixamos
um monte de gente descoberta. Esse
tipo de reflexão é necessária. E não
a fizemos quando havia aumento de
arrecadação e de carga tributária.
Agora, é preciso fazer e pagar as contas. Outra questão é a estabilidade
do funcionalismo, que deveria ser um
benefício para poucos. Por isso, precisaremos de um presidente que enfrente os grupos de interesse e que
aja com transparência, mostrando os
benefícios de medidas impopulares
à sociedade.
A reforma da Previdência também
tem influência direta nessa pau-
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ta? O que seria inegociável para
que ela contribua com o equilíbrio
das contas?
A reforma é um passo importantíssimo para que a regra do teto funcione. O envelhecimento da população vai acelerar os gastos de Previdência. Se você não controlar essas
despesas, terá de sacrificar outras.
Existia a ideia de que a questão se
resumia a enxugar a máquina e cortar ministérios. Seria muito bom fazermos a reforma administrativa, mas
não é isso que sufoca as contas públicas. Cerca de 54% do orçamento
federal está comprometido com Previdência. Sem reforma, há estudos
indicando que o percentual poderá
chegar a 80% em dez anos. É possível
ceder, mas não se pode perder de
vista o efeito final em termos de economia de gastos. Outra questão são
os regimes especiais, em que é preciso eliminar privilégios indevidos.
Seria importante o Executivo mostrar
à sociedade que está tentando eliminar injustiças e distorções. Isso
daria mais legitimidade ao governo.
Se o custo do processo será alto, que
se maximize o benefício. Mas falta
dialogar com a população, mostrando que com a reforma se permite
que não haja calote lá na frente.
A senhora costuma criticar as relações do mercado de trabalho no
Brasil, abordando aspectos como
a falta de flexibilidade e o repasse integral da inflação aos salários.
De que maneira a Lei de Terceirização poderá alterar esse cenário?
A terceirização é o primeiro passo para um mercado de trabalho
mais flexível, com mais segurança
jurídica. Alguns analistas olham a
rotatividade elevada e acham que
isso é flexibilidade. Não é. Estamos
falando de desengessar as relações
trabalhistas. Durante a queda da
taxa de desemprego, a rotatividade
era uma patologia. O trabalhador
buscava benefícios, como seguro-
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-desemprego, e depois voltava ao
mercado. É natural que o Estado
regule o mercado de trabalho, mas
somos demasiadamente intervencionistas. Na questão dos salários,
a queda da inflação ajuda a eliminar
a necessidade de indexação, que
força o aumento salarial mesmo
sem a economia exibir ganhos de
produtividade. Isso complica as empresas e diminui os empregos.
Apesar de o mercado de trabalho
apresentar sinais de estabilidade,
o setor produtivo ainda se mostra
muito fragilizado. Por que a indústria foi – e continua sendo – o
segmento mais prejudicado com
a crise?
A indústria é um setor sofrido. É
o que mais sente os efeitos do custo
Brasil. O segmento de serviços paga
menos imposto; a agropecuária quase não paga impostos. Já a indústria
apanha muito. E não é só pagar mais,
tem toda a insegurança jurídica, a
complexidade que faz as empresas
direcionarem recursos para pagar impostos. É um setor que sofre com a
baixa qualidade da mão de obra e
também com as questões de infraestrutura. O ambiente de negócios
impacta mais a indústria. A área de
serviços, quando há pressão de custos, faz o repasse ao consumidor final.
A indústria não consegue, pois concorre com os importados.
Qual a sua avaliação sobre as políticas setoriais e concessões de
incentivos à indústria?

Se não gerarmos
potencial de crescimento,
daremos voos de galinha.
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Zeina Latif afirma que, aos olhos
do investidor estrangeiro, o
Brasil é um "animal esquisito".
No entanto, mesmo que exista
estranhamento, há também o
reconhecimento de que o país
está saindo do colapso
Tivemos várias políticas setoriais
que foram um fracasso. Ironicamente, os segmentos mais protegidos
são os que mais sofreram. É o caso
da indústria automobilística. Houve
uma má alocação de recursos. Não
estou falando que não se pode fazer
política setorial, mas é preciso cuidado e estabelecimento de metas.
Quando o ambiente macroeconômico é bagunçado, qualquer benefício dado aqui será tirado ali na frente. Em muitos casos, as renúncias
tributárias foram contraproducentes.
Precisamos agora de políticas horizontais, de melhoria de ambiente de
negócios. Vamos limpar a agenda,
com reforma tributária, com maior
segurança jurídica, com melhoria do
ambiente regulatório. Nesse ponto,
é fundamental otimizar o funcionamento das agências reguladoras, com
definição clara de papéis e processos
organizados.
Como resolver a crise financeira
dos estados e dos municípios brasileiros e impedir que esse problema retorne periodicamente?
É preciso mexer nos mecanismos
de repartição de receitas e responsabilidades entre os entes federados?
Os estados tiveram políticas de
ajustes salariais agressivos demais nos
últimos anos. Muito além do que foi

concedido à iniciativa privada, e essa
ainda tem a liberdade para demitir
quando dá errado. No funcionalismo,
não. E, pela regra antiga, tem paridade. Se ajusta o salário, ajusta a Previdência. O problema principal dos
estados é a folha de ativos e de inativos. As soluções de longo prazo são
a reforma da Previdência e o debate
sobre a estabilidade do funcionalismo. Já para quem tem endividamento elevado, entra o projeto de recuperação dos estados, que dá possibilidade de postergar pagamentos desde que existam contrapartidas. A
questão da folha, porém, é sufocante para todos. O limite é 60% da receita corrente líquida. Na média, está em 59% – sendo que, dos 27 estados, 13 (os mais ricos e mais populosos) já ultrapassaram o limite,
comprometendo a capacidade de
fazer política pública. Atualmente, o
Brasil tem muita ineficiência e vive
uma distorção. A missão do funcionário público é nos servir, mas hoje
há uma inversão. Não se entrega serviço, e o Estado vive para pagar.
A senhora já defendeu a revisão
da estabilidade do funcionalismo
público, considerando-se critérios
de concorrência, planos de carreira e meritocracia. Como introduzir um debate tão polêmico na
agenda política?

entrevista

A estabilidade era uma forma de
atrair talentos ao setor público sem
custar muito caro, além de incluir
questões de segurança e de carreiras
de Estado. Acho que precisamos
aprender com os outros países. Na
OCDE, por exemplo, os países estão
flexibilizando aos poucos. Há vários
governos contratando funcionários
em lugar de concursados e estabelecendo meritocracia e concorrência.
Ou seja, você paga salário maior a

quem produz mais e oferece crescimento na carreira. São valores da
iniciativa privada entrando no funcionalismo público.
Se fosse possível criar uma cartilha para a consolidação econômica do país, quais itens a senhora listaria como principais?
Poucas vezes o curto prazo foi
tão importante. É fundamental termos uma boa reforma da Previdên-

Quando o ambiente macroeconômico
é bagunçado, qualquer benefício dado
aqui será tirado ali na frente.

QUAL É O NOME DO SEU FUTURO?

cia, com ajuste fiscal. Quanto mais
arrumarmos a macroeconomia,
maior a chance de avançarmos na
agenda microeconômica. Isso ajuda
a estabilizar o ambiente político e
melhora a confiança da sociedade
em relação aos líderes. O ano atual
dirá como entraremos em 2018 e
como será daqui para frente
E na questão política, o que é possível antever para as eleições que
acontecerão no fim de 2018?
Os frutos que colheremos no
próximo ano dependerão da política.
As chances de vermos candidatos
populistas e não comprometidos em
avançar nas reformas são relevantes,
o que pode reduzir a retomada econômica. Ultrapassada a recuperação
cíclica, precisaremos saber qual será o motor de crescimento do país.
Daí a importância das reformas.

O meu é Rio Grande do Sul.
Para nossa gente, o futuro tem nome: qualidade de vida.
Mais segurança, saúde, educação e desenvolvimento.
AJUSTE FISCAL.
O RIO GRANDE SAIU NA
FRENTE, COM CORAGEM
PARA ENFRENTAR A CRISE.
• Redução de 29 para 17 secretarias:
o corte na estrutura deve gerar uma
economia de R$ 137 milhões ao ano.
• Contenção de gastos desnecessários
com passagens, diárias, consultorias
e 600 cargos de comissão a menos.
• Orçamento realista e adequado
à previsão de receitas.

• Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual: a primeira
lei estadual para limitar o aumento de despesas.
• Reforma da Previdência: para ganhar além do
teto do INSS, o novo servidor fará uma poupança
contribuindo à parte, junto com o Estado.
• Renegociação da dívida: considerado exemplar
pelo Ministério da Fazenda, o ajuste ﬁscal gaúcho
está permitindo maior rapidez na renegociação
da dívida com a União, importante para o equilíbrio
das ﬁnanças estaduais.

Municípios
unidos
Em cidades de pequeno e médio porte
brasileiras, consórcios se transformam em
caminhos alternativos para fomentar o
desenvolvimento regional e elevar a
qualidade do serviço público
Por Márcia Schuler

Assis, distante pouco mais de
400 km da capital paulista, é
o município-sede do Civap
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ais ou leis de créditos adicionais. O
rateio deve ser formalizado a cada
exercício financeiro.
O banco de dados do Observatório dos Consórcios Públicos e do
Federalismo (OCPF) estima a existência de cerca de 700 consórcios
públicos formalizados e ativos no
Brasil. Com a Lei 11.107, de 2005, e
o decreto nº 6.017, de 2007, que a
regulamentou, a quantidade deles
não parou de crescer. Dos 5.570
municípios brasileiros, quase 70%
têm até 20 mil habitantes, o que
significa grandes dificuldades em
desenvolver políticas públicas e pouca representatividade frente às esferas estaduais e federal. Para driblar
os desafios de gerir um pequeno
território, o somatório de esforços
é uma das soluções.
"Unidos somos mais fortes: essa é a filosofia do consórcio. Diante da crise em que o Brasil se encontra, sem dúvidas, a alternativa para os municípios, principalmente os

pequenos, é recorrer a consórcios
intermunicipais", sintetiza Wellington Marcos Rodrigues, presidente
da Confederação Nacional de Consórcios Intermunicipais do Brasil
(Conaci/BR) e prefeito de Mar de
Espanha (MG). Ele avalia que a concentração da receita tributária no
país – apenas 18% do total arrecadado retorna ao município – torna
muito difícil suprir individualmente as demandas da população em
relação a serviços públicos como
saúde, segurança e infraestrutura.
A celebração de uma parceria
público-privada (PPP), por exemplo,
seria impossível para um pequeno
município, não fossem os consórcios. “Por lei, o contrato de uma PPP
deve ser de pelo menos R$ 20 milhões, sendo que um município só
pode comprometer 5% da receita
líquida do exercício anterior", explica Rodrigues.

Existem no Brasil cerca de
700 consórcios públicos
formalizados e ativos.
Grande parte deles
envolve municípios com
até 20 mil habitantes

Foto: Cidades Sustentáveis / Divulgação

O

mundo está cada
vez mais interligado, fazendo pouco
sentido pensar em
soluções individuais para problemas
coletivos. Nesse
cenário, colaboração é a palavra-chave capaz de traduzir com simplicidade o objetivo
dos consórcios públicos. Um consórcio se dá a partir da vinculação
entre dois ou mais entes federativos
– municípios, estados e União. Trata-se de um modelo sem fins lucrativos, cujo objetivo é desenvolver
em conjunto ações que beneficiam
a região a que pertencem. A associação pode ser horizontal, entre
iguais – como quando um município
se une a outro – ou vertical, entre
estados e municípios, por exemplo.
O investimento financeiro que
cada município faz é definido pelo
contrato de rateio. Nele, os entes
se comprometem a transferir recursos para a realização das despesas
do consórcio, consignados em suas
respectivas leis orçamentárias anu-
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ENTRAVES E DESAFIOS
A Conaci identifica alguns desafios a serem enfrentados pelos consórcios. O primeiro deles diz respeito
ao pensamento dos prefeitos: "Muitos acham que, ao fazer uma gestão
consorciada, perde-se poder. Por isso,
digo que o primeiro requisito para um
gestor participar é se despir de vaidades." Para Rodrigues, a finalidade
da gestão pública é o bem comum.
"A população não está preocupada
em saber quem fez, mas sim em ser
satisfeita em suas necessidades."
A advogada Joanni Henrichs observou de perto essa realidade. Nascida em Barracão (PR), cidade de 9.737
habitantes que faz fronteira com Santa Catarina e Argentina, ela conheceu
a experiência do Consórcio Intermunicipal da Fronteira e dedicou-se a
estudá-lo na dissertação de mestrado, feito em Planejamento e Governança Pública na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).
No trabalho, ela analisou a importância da governança para a gestão
dessas entidades. "Muitas vezes, a
prefeitura não faz estudo de viabilidade técnica e financeira, nem prevê
o rateio no orçamento. Mas firmar
um consórcio público sem previsão
orçamentária é improbidade administrativa", salienta.
A legislação também apresenta
entraves à atuação dessas organizações. É o caso do Serviço Auxiliar de
Informações para Transferências Voluntárias (CAUC), que proíbe a celebração de convênios entre quem
tem pendências em seu sistema. O
natural seria que o CNPJ pesquisado
fosse o do consórcio, mas o que acontece na prática é uma busca de cada

Para implantar seu Centro
de Inovação Tecnológica, o
Civap já conta com estudo
de viabilidade econômica
e área física, em Assis
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ente a ele associado. Caso algum
registre litígio, o consórcio não pode
receber o repasse de verba. A solução, porém, já está a caminho com
o Projeto de Lei 2542/2015, que limita a análise do consórcio e já foi
aprovado no Senado e na Comissão
Técnica da Câmara dos Deputados.
Agora, aguarda votação em Plenário.
A contratação de pessoal também costuma ser ponto de discórdia.
A lei dos consórcios prevê regime
celetista, diferentemente dos entes
municipais, que têm regramento estatutário. Contudo, a interpretação
dos Tribunais de Contas pode variar
de um estado para outro. No Rio
Grande do Sul já se entendeu que o
regime deveria ser estatutário – com
decisões desfavoráveis contra o Consórcio Intermunicipal do Vale do Jacuí e o Consórcio Intermunicipal de
Desenvolvimento da Serra Gaúcha.
Para Rodrigues, a interpretação
é equivocada, uma vez que o consórcio pode ser desfeito a qualquer
momento e não seria possível realocar os funcionários estáveis do regime estatutário. Em agosto de 2016,
no entanto, uma decisão favorável
do TCE-RS ao Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Caí aceitou a
contratação celetista e os demais
consórcios da região também puderam mantê-la. O PL 2543/2015, que
aguarda parecer na Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania,
pretende unificar o entendimento e
determinar o regime celetista.

PELO DESENVOLVIMENTO
Criado em 1985, o Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema (Civap) é um dos mais antigos
do país. Com sede em Assis (SP),
conta com 25 municípios que, juntos, somam uma extensão territorial
de quase 12 mil km2 e abrigam mais
de 380 mil habitantes. Para Wagner
Mathias, presidente do Civap e prefeito de João Ramalho, os mais de
30 anos de atuação guardam con-

Proben-RCC: só em 2016,
o Civap triturou 15 mil
toneladas de materiais da
construção civil

quistas que não seriam possíveis sem
a união – o que justifica o slogan da
entidade: Sozinho, o problema é seu.
Juntos, ele é nosso!. "Como consórcio, temos acesso a políticas públicas
que jamais seriam alcançadas de
forma individual, pois somos de uma
região com municípios que têm em
média 20 mil habitantes", avalia.
Com pouco mais de 14 mil habitantes, Tarumã integra o Civap desde
a sua emancipação, em 1993. Coincidentemente, o atual prefeito, Oscar
Gozzi, também ocupava o cargo na
época de adesão. Para ele, o principal
mérito do consórcio é a articulação
e a representatividade. "A convivência é muito proativa. Nossas decisões
são sempre em consenso, e a dinâmica é muito saudável, independentemente da bandeira política. Isso
nunca teve interferência."
Foi com essa visão que o consórcio firmou convênio com a Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo para desenvolver
o Plano de Desenvolvimento Local e
Regional dos Municípios do Vale do
Paranapanema. Nele, foram identificadas as dez principais potencialidades dos municípios consorciados.
Entre elas, estão o fortalecimento da
hortifruticultura; a dinamização da

300 servidores, em média, são capacitados
anualmente na Escola de Governo.
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Por dentro do Civap

1 milhão

R$
foi o valor obtido junto
ao Estado de São Paulo para a compra de
equipamentos para o Projeto Proben-RCC.

30

40

%a
% é o que se economiza em
compras consorciadas, em comparação com a
mesma licitação realizada por um município.

20 milhões é o orçamento

R$
anual do consórcio.

cadeia do gado de corte; a estruturação
do turismo; e a ampliação da competitividade logística.
A ideia é que, a partir do plano de
desenvolvimento, os municípios se
mobilizem para construir projetos
apoiados pelo consórcio. Em duas áreas o Civap já está tirando ideias do
papel. Para a integração da piscicultura, há um projeto para o estabelecimento de uma indústria de filetagem
de pescado – cuja proposta aguarda
no Sistema de Gestão de Convênios
e Contratos de Repasse (Siconv), do
Governo Federal, para obter financiamento. Ao mesmo tempo, abre-se a
possibilidade de parceria com a iniciativa privada. Caso se concretize,
será a primeira fechada pela entidade.
Outra potencialidade que está
sendo explorada é a implantação do
Centro de Inovação Tecnológica, que
já conta com um estudo de viabilidade econômica. A área utilizada será
disponibilizada pelo município de Assis, e a adaptação da estrutura deverá ser financiada por meio de convênio com o governo estadual.

LABORATÓRIO DE
EXPERIÊNCIAS
"Um consórcio é um grande laboratório de experiências que pode contribuir com todas as cidades envolvidas",

Quem integra o Civap

Vale do Paranapanema,
região sudoeste de São
Paulo

• Assis
• Borá
• Campos Novos Paulista
• Cândido Mota
• Cruzália
• Echaporã
• Florínea
• Ibirarema
• Iepê
• João Ramalho
• Lutécia

• Maracaí
• Nantes
• Ocauçu
• Oscar Bressane
• Palmital
• Paraguaçu Paulista
• Pedrinhas Paulista
• Pirapozinho
• Platina
• Quatá
• Rancharia
• Santa Cruz do Rio Pardo
• Taciba
• Tarumã

Como funciona
Os cargos são definidos em eleição anual, realizada em Assembleia Geral.

As decisões e demandas são apresentadas e discutidas nas Câmaras
Técnicas, integradas por gestores municipais, e apresentadas aos
prefeitos na Assembleia Geral.
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o Civap e o meio ambiente
De acordo com Ida Franzoso de Souza, diretora executiva do Civap, as
maiores conquistas estão nos projetos de sustentabilidade, ainda que haja
avanços em outras áreas. Conheça algumas iniciativas de destaque:

MEIO AMBIENTE
Projeto Eco.ValeVerde
Iniciado em 2009, o projeto promove o destino adequado
a pneus, eletroeletrônicos, pilhas e baterias, contando com
a participação de fabricantes desses produtos – que, segundo
a Política Nacional de Resíduos Sólidos, são responsáveis pelo
descarte. Em 2016, o Civap recebeu 290 toneladas de pneus
e 46 toneladas de resíduos eletroeletrônicos, pilhas e baterias.
No verão, quando as campanhas contra a dengue são
intensificadas, a quantidade de carga aumenta. "Isso indica que
municípios, poder público e empresas privadas estão conscientes
do perigo de armazenar incorretamente materiais inservíveis e
preocupados com a saúde da população", avalia Vandeir José
Figueiredo, gerente de projetos do Civap.
Programa de Beneficiamento de Resíduos
da Construção Civil (PROBEN-RCC)
Com recursos do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da
Poluição, o Civap adquiriu uma usina móvel de trituração de
entulho. Em 2016, foram 15 mil toneladas de material triturado.

EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
Escola de Governo
Para evitar que funcionários profissionais do poder público
tenham que se deslocar para as capitais para participar de
capacitações e atualizações, o Civap mantém a Escola de
Governo, onde promove cursos e oficinas a preços acessíveis.
Programa Melhoria da Educação no Município
Em 2016, em uma parceria com a Fundação Itaú Social, o
Civap disponibilizou o programa aos municípios consorciados.
O objetivo é formar gestores da educação. O termo de cooperação
foi renovado para capacitação no quadriênio 2017-2020. Como
resultado desse trabalho, a região sediou em maio passado o
I Encontro da Rede de Consórcios Intermunicipais de Educação.
No evento, o Civap se apresentou como benchmark e recebeu
participantes para uma visita técnica e troca de experiências.

INFRAESTRUTURA
Patrulha Asfáltica
O Civap conta com equipamentos para fazer a manutenção dos
asfaltos nos municípios. Monta-se um cronograma de utilização
a partir das demandas de cada cidade. Um município de pequeno
porte dificilmente teria condições de arcar com o valor investido
nas 15 máquinas do projeto.
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define Elvis Cezar, presidente do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste
Metropolitana de São Paulo (Cioeste) e
prefeito de Santana de Parnaíba. Para
ele, já não é mais possível pensar de maneira individual quando se quer resolver
problemas coletivos. É o caso da mobilidade urbana, em que pouco adianta o
"município A" resolver o problema internamente se as vias que o ligam ao "município B" seguirem congestionadas.
O Cioeste é formado por oito cidades, reunindo um total de 2,8 milhões
de habitantes, e representa quase 3%
do PIB nacional. Diretor do consórcio,
Francisco Maciel descreve a iniciativa
como uma agência de desenvolvimento
regional que busca ganhos operacionais
e de gestão. O objetivo é consolidar processos que os municípios não teriam capacidade financeira e estrutural de realizar sozinhos e que, se desenvolvidos
em âmbito estadual, seriam distantes
demais para trazer resultados efetivos.
Apesar ter sido criado em 2013, o
Cioeste enumera conquistas que, segundo Cezar, fazem com que a entidade trate em pé de igualdade com qualquer região produtiva do mundo. Em
2015, ao participar do Fórum Latino-Americano e do Caribe do Carbono,

quem integra o Cioeste

Região oeste
metropolitana
de São Paulo

• Barueri
• Carapicuíba
• Cotia
• Itapevi
• Jandira
• Osasco
• Pirapora do Bom Jesus
• Santana de Parnaíba
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no Chile, a entidade foi convidada a
participar do LEDS Global Partnership,
rede de instituições públicas e privadas
que atua de modo cooperado em favor
do desenvolvimento econômico de regiões e países, visando à redução de
impactos climáticos.
Naquele ano, o Cioeste compareceu ao evento anual da instituição e
negociou uma assistência técnica financiada pela Secretaria Executiva da
rede: um estudo de matriz energética
regional e um inventário de gases de
efeito estufa inéditos na América do
Sul. Para auxiliar no estudo, foi contratado um consultor com conhecimento nas particularidades da região,
a fim de complementar as informações.
Ao ser lançado, em 2016, o documento que apresentou os resultados ganhou versão bilíngue e uma análise
comparativa com outros estudos brasileiros. O LEDS GP aprovou a experiência inédita de ter a região beneficiada investindo em conjunto. Prova
de que a parceria foi bem-sucedida é
o fato de que o Cioeste passou a integrar o comitê diretivo do LEDS LAC e
está representado no LEDS GP, na figura de Maciel.
Estar inserido numa rede com tantas possibilidades é um dos mais importantes méritos do consórcio. Foi
isso que possibilitou a busca por recursos internacionais, como o conquistado junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). A
instituição financiou quase US$ 200
mil para o desenvolvimento de um estudo que determina o Índice de Vulnerabilidade Climática de cada consorciado – traçando ainda o cenário
atual de fragilidade econômica, social
e ambiental da região e formatando
previsões para 2040 e 2100. O estudo
embasou iniciativas como uma campanha contra o Aedes aegypti que utilizou um jogo educativo para smartphones cuja campanha atingiu 300 mil
pessoas nas redes sociais. O Strike Aedes levou o Cioeste a apresentar-se
como case na Campus Party 2017.

Brasil central,
um modelo a seguir
Uma vez por mês, religiosamente, um grupo de governadores
se reúne para debater assuntos que vão além da situação de
seus próprios estados. Foi pensando no longo prazo, mas sem
deixar de lado necessidades emergenciais, que nasceu em
2015 o Consórcio Brasil Central (BrC). Marcada pelo
pioneirismo, a iniciativa congrega lideranças de Goiás, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rondônia e o Distrito
Federal – e, em junho, passou a contar com o Maranhão. "É
uma iniciativa muito feliz, pois permite o compartilhamento
de experiências entre os diversos estados e, ao mesmo tempo,
a formulação de ações conjuntas entre eles, buscando a
promoção do desenvolvimento regional", diz o governador do
DF, Rodrigo Rollemberg, vice-presidente do BrC. Uma das
principais bandeiras do consórcio, cujo presidente é Marconi
Perillo, de Goiás, é a implantação de um projeto de integração
aduaneira, tornando os participantes livres de barreiras fiscais
ou harmonizando alíquotas interestaduais. O primeiro passo
foi dado em fevereiro, com a criação de um Selo de Origem
que pretende agregar valor a produtos para a exportação. A
ideia é que o mercado funcione à semelhança da Zona do
Euro, com mercadorias circulando a preços diferenciados
entre os integrantes. Depois de promover um levantamento
das alíquotas dos principais itens exportados pela região, o
BrC passou a discutir a formatação do Mercado Comum do
Brasil Central. Os encontros mensais acontecem em estados
alternados e a pauta principal é organizada por secretários de
governo que atuam em áreas correlatas ao tema em questão.
São eles, também, que respondem por levar o trabalho
avançado até a decisão política dos governadores.
Foto: CBC/Divulgação
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Futuro
Digital

Liderado pelo governo e gestado em parceria com a iniciativa
privada, o programa Digital India pretende impulsionar a
inovação, democratizar o acesso à internet e levar serviços
de maior qualidade a mais de um bilhão de cidadãos
Por Robson Pandolfi
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Infraestrutura de rede e
conectividade estão
entre os principais
pilares do Digital India

O

ano era 2009 e
quase a metade
da população
indiana não possuía nenhum registro de identificação. A explicação: nascer
em casa, ou fora de um hospital,
sempre foi algo comum no país. O
problema é que a falta de um documento oficial inviabiliza que uma
pessoa consiga fazer procedimentos
básicos como abrir conta bancária,
tirar carteira de habilitação, ter um
plano de saúde ou mesmo conseguir
emprego formal. À margem das
oportunidades mais elementares da
sociedade moderna, uma parcela
expressiva da população da Índia
estava, assim, condenada a permanecer a vida inteira na miséria.
Uma estratégia clássica para
resolver essa limitação poderia ser
contratar uma quantidade enorme

de servidores e enviá-los às milhares de vilas existentes no país. Mas
processos assim costumam ser
onerosos, pouco eficientes e geralmente confusos. Ainda mais se
levarmos em conta que, com 1,3
bilhão de habitantes, a Índia concentra 17% da população mundial.
Para enfrentar esse desafio, o governo resolveu abraçar uma solução disruptiva.
Ao lançar o projeto Aadhaar,
cujo significado em hindi é "base",
o poder público deu início a um amplo processo de informatização de
seus serviços. Até o começo de 2017,
cerca de 1,1 bilhão de indianos já
haviam sido registrados ou tiveram
seus registros digitalizados. No processo, eles receberam uma identidade contendo 12 caracteres, autenticada por impressão digital ou escaneamento de retina. O Aadhaarr
nascia como o embrião de um projeto ainda maior, o Digital India, cujo

objetivo é impulsionar a economia
por meio da inovação, incrementar
os níveis de empreendedorismo e,
com isso, transformar relações entre governo e sociedade.

TUDO DIGITAL
Pense no aplicativo do seu banco: você pode pagar contas, fazer
transferências, investir na Bolsa de
Valores, pegar empréstimos e até
fazer operações de câmbio. Tudo
isso baseado em um simples toque
na tela do celular, e de qualquer lugar do planeta. A digitalização dos
serviços financeiros reduziu drasticamente o tempo perdido em filas
de banco, gerando uma expectativa de que outros segmentos também deverão adotar as mesmas
facilidades – inclusive governos.
"Serviços digitais são altamente esperados pelos cidadãos no mundo
inteiro", afirma Peter Selfridge, head
global de Governo Digital da SAP.
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População pobre e
áreas rurais estão no
foco dos programas de
inclusão do Digital India

Desde janeiro deste ano na SAP,
ele carrega a missão de ajudar nos
processos de digitalização de serviços
públicos e, assim, utilizar novas tecnologias como vetores de transformação social e econômica.
Não é só uma questão de comodidade: as estratégias digitais são uma
forma de enxugar custos da máquina
pública e reduzir níveis de burocracia.
No entanto, a simples transposição
de recursos para o meio digital é algo
ainda pequeno diante de todo seu
potencial. "Governo digital não é um
governo regular com alguns serviços
online; governo digital é um governo
reinventado", garante Selfridge.
Desde o lançamento oficial do
Digital India, em 2015, o país aprofundou a transformação digital e
estabeleceu como meta a modernização da política, da economia
e da sociedade. Estimativas apon-

tam que o projeto seja capaz de
gerar uma expansão extra de 20%
a 30% do PIB até 2025. Mas, para
chegar lá, o caminho é longo. O
país tem um dos índices mais altos
de população rural do mundo, com
quase 70% dos habitantes vivendo
no campo – sem acesso a infraestrutura adequada para serviços de
informação e comunicação.
"Para aumentar a velocidade do
desenvolvimento e a adoção de serviços digitais, será essencial melhorar
a disponibilidade de infraestrutura
em áreas rurais", afirma Hemant Joshi,
partner da consultoria Deloitte na
Índia e professor do Instituto Indiano
de Comunicação de Massa, em Nova
Délhi. Mas as dificuldades não vêm
apenas do campo. A Índia figura na
131ª posição no Índice de Desenvolvimento de Tecnologias da Informação e da Comunicação.

Estimativas
do governo
indiano
sugerem que
o programa
possa gerar

US$ 1
trilhão
em
oportunidades
de negócios

Esforço conjunto
O Digital India não está sozinho na missão de aproximar o serviço público da sociedade e
de gerar melhores resultados através da tecnologia. No país, o programa Amrut pretende
injetar US$ 7,5 bilhões em 500 cidades ao longo de cinco anos. O objetivo é melhorar a
qualidade de serviços básicos, como fornecimento de água potável, saneamento,
transporte e ocupação de espaços públicos. O governo lançou também o Smart Cities
Mission, cuja intenção é fazer com que cidades disputem fundos para replanejar seus
espaços urbanos e, assim, melhorar o nível dos serviços prestados.
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A essa conjuntura é preciso acrescentar o componente social: com 20%
da população vivendo abaixo da linha
da pobreza, o país ocupa o 130º lugar
no Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH) do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) – 55 posições abaixo do Brasil. A taxa de analfabetismo, que beira
os 30%, é ainda pior no caso das mulheres, chegando a 40%. Com esse
cenário, não é difícil entender por que
o índice de alfabetização digital seja
inferior a 10% da população. Diante
de indicadores nada promissores, o
governo sabe que o trabalho precisa
começar pela formação de base.

PROMESSA DE CAMPANHA
Durante as eleições presidenciais de 2014, o então candidato
a primeiro-ministro Narendra Modi citou a importância de fomentar
a criação de cidades inteligentes.
Ele se referia, na prática, ao desenvolvimento de hubs de energia empreendedora capazes de guiar o
crescimento econômico e ajudar a
tirar a população da pobreza. A proposta de Modi se concentrava em
acelerar a urbanização e incrementar os níveis de infraestrutura digital e de planejamento urbano. Bastaram sete meses no governo para
que ele começasse a colocar as
promessas em prática.
No Digital India estão contempladas três grandes áreas: infraestrutura, governança e empoderamento digital do cidadão. Esses
pilares se desdobram em outros
nove subitens, como mobilidade,
acesso à informação e conectividade (veja no gráfico ao lado). "É
importante notar que o investimento em infraestrutura digital não é
um esforço isolado", aponta Selfridge, da SAP.
A importância atribuída ao empreendimento é tanta que a implementação de todas as iniciativas
vem sendo chefiada pelo próprio

ÁREAS-FOCO

Infraestrutura
de rede

Governança e serviços
sob demanda
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AS MÚLTIPLAS FRENTES DO DIGITAL INDIA

Empoderamento digital
dos cidadãos

PILARES
E-Kr anti

Treinamento e Conectividade
empregabilidade
móvel

Serviços no
meio digital

primeiro-ministro. Cabe ao Departamento de Eletrônica e Tecnologia
da Informação (DeitY), órgão vinculado ao Ministério de Ciência e
Tecnologia, responder pelos desdobramentos da iniciativa em programas concretos. Alguns deles
pretendem resolver o problema da
falta de contato da população com
as novas tecnologias. Lançada em
2016, a Missão de Alfabetização
Digital tem a meta de reduzir o abismo entre pessoas que usam computador e aquelas que não usam.
Nesse caso, o governo promete investir, em três anos, um total de
US$ 256 milhões na capacitação
de 60 milhões de indianos que vivem no campo.
A iniciativa se soma a um projeto anterior, de nome semelhante
e também coordenado pelo DeitY:
a Missão Nacional de Alfabetização
Digital. Focada na população urbana, a ideia é promover treinamentos em tecnologias da informação para 52 milhões de indianos.
Até o momento, 3 milhões de pessoas já foram capacitadas. A intenção é que elas possam replicar, em
casa e junto a amigos, ensinamentos aprendidos em sala de aula. "É
um passo essencial para aproveitar
a onda digital que se aproxima",
observa Joshi, da Deloitte.

Acesso público à
internet

Governança
eletrônica

Informação
para todos

PPPS A CAMINHO
A onda digital referida pelo consultor da Deloitte é gestada em duas etapas paralelas: o investimento
massivo em infraestrutura de rede
e a transposição dos serviços oferecidos pelo governo para plataformas
digitais. O primeiro eixo inclui cabeamento de TV, criação de data centers para armazenamento de documentos e expansão da rede de fibra
ótica para mais de 250 mil vilarejos.
Esta última etapa, aliás, é o coração
do Digital India, considerada pré-requisito para que todo o restante
funcione.
Há, ainda, a proposta de instalar
um ponto de acesso wi-fi para cada
150 habitantes. Para se ter ideia da
grandiosidade do desafio, até 2016
haviam 31 mil hotspots em toda a
Índia. Atingir a meta exigiria nada
menos do que outros 8 milhões. Para dar conta dessa empreitada, as
parcerias são um caminho plausível.
"O futuro desenvolvimento da infraestrutura digital da Índia passa
pela melhoria da participação do
setor privado", analisa Hemant Joshi.
Segundo ele, é preciso adotar um
modelo de negócio que incentive o
engajamento de empresas de tecnologia.
Selfridge lembra que a maior
parte dos investimentos em smart

Hotspots
são pontos
de acesso a
uma rede
sem fio
equipados
com
tecnologia
wi-fi

Projetos de
curto prazo

Banda larga em Fabricação de
todos os lugares eletrônicos

cities realizada mundo afora vem
sendo feita graças a parcerias público-privadas (PPPs). "Alguns modelos
de negócios efetivos e inovadores
têm permitido um mix de responsabilidades e investimentos públicos
e privados na execução dos projetos."
No lançamento do Digital India,
o primeiro-ministro Narendra Modi anunciou um investimento inicial
de US$ 18 bilhões por parte do governo. Na ocasião, lideranças dos
maiores conglomerados industriais
da Índia prometeram suporte financeiro. Mukesh Ambani, homem mais
rico da Ásia e CEO da Reliance Industries Limited (RIL), maior empresa indiana do setor privado, anunciou um aporte de US$ 52 bilhões
em infraestrutura de telecomunicações.
A primeira iniciativa concreta
começou a sair do papel em setembro do ano passado, com o lançamento do Jio, o serviço de 4G mais
barato do mundo. "O Jio representa a concretização da ideia de uma
Índia Digital", declarou Ambani, no
lançamento do serviço. "Vamos
proporcionar o poder dos dados
para levar a Índia à liderança global
digital."
Outra iniciativa baseada em PPP
é a Empresa Nacional de Pagamentos da Índia (NPCI, na sigla em in-
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glês), criada em 2008 na esteira dos
primeiros projetos de inclusão do
governo. A instituição é uma organização sem fins lucrativos, sustentada por um consórcio entre bancos
privados e o Banco Central. A ideia
é remover restrições aos cidadãos
que anteriormente ficavam à margem do sistema bancário. Num plano mais longo, o objetivo é transformar a Índia numa sociedade com
transações exclusivamente digitais.
Um dos destaques da NPCI é a
rede de pagamentos RuPay, cuja missão é reduzir a dependência de cartões internacionais e aumentar a
acessibilidade ao crédito. Com um
portal de pagamentos digitais, o RuPay já representa 38% de todos os
débitos em cartão realizados na Índia
– superando bandeiras como Visa e
Mastercard. Mais de 250 milhões de
indianos já tiveram acesso aos cartões, e 3 milhões de novos cadastros
são feitos a cada mês. "O tripé formado por 1 bilhão de identidades
digitais, 1 bilhão de celulares e 250
milhões de contas bancárias vai desencadear a grande revolução digital
na Índia", projeta Joshi, da Deloitte.

Migração de plataforma e extensão dos
processos de negócios para um ambiente digital

Um dos eixos de sustentação da
Missão Nacional de Pagamento Digital (NDPM, na sigla em inglês), o
RuPay é apenas uma entre as várias
iniciativas de digitalização da economia que estão por vir. Logo após seu
lançamento, o aplicativo MyGov, uma
plataforma colaborativa de governança que incentiva o engajamento
e a participação dos cidadãos em
projetos e políticas públicas, já possuía 500 mil downloads. Já o DigiLocker, serviço de armazenamento
em nuvem do Digital India, conquistou 4 milhões de usuários em seus
primeiros meses. "Produtores rurais
no estado de Maharashtra criaram
um grupo de WhatsApp para compartilhar informações sobre técnicas
agrícolas", comemorou o primeiro-ministro Narendra Modi em uma
palestra no Vale do Silício. "Nesta era
digital, temos a oportunidade de
transformar as vidas das pessoas de
uma maneira que seria difícil de imaginar algumas décadas atrás."
Garantir que serviços como esses
cheguem a todas as comunidades da
Índia é uma tarefa do CSC e-Governance Service India, centro de serviços compartilhados que financia e
monitora o desenvolvimento de iniciativas regionais. Todos os departamentos de correio já foram digitalizados – e foi criada uma central que
monitora o serviço de entrega nos
mais longínquos vilarejos.

2. Experiência de interação melhorada

DIGITALIZAÇÃO
MUNDO AFORA

Antes
desprovidos de
registro formal,
agora mais de

1 bilhão

de indianos
possuem
identidade
digital

Os elementos do governo
digital segundo a SAP
1.

para cidadãos, negócios e governo

3. Colaboração entre ecossistemas

por meio de uma rede de fornecedores

4. Dados, ativos e internet das coisas
para maior conscientização

5.

Engajamento da força de trabalho
para incrementar a produtividade
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Encravada no Chifre da África,
a Etiópia tem a terceira maior população do continente. Com uma
renda per capita ínfima, de US$ 590,
o país tem um dos piores índices de
desenvolvimento humano (IDH) do
planeta – ocupando a 174ª posição
no ranking que considera 188 nações. Cerca de 80% da população
sobrevive da agricultura básica, responsável por gerar 90% do PIB.
Na luta por uma economia me-

nos deficiente, surge no horizonte
um projeto envolvendo a digitalização dos serviços de energia. Com
a ajuda do Banco Mundial, a Companhia Etíope de Energia Elétrica
está simplificando as operações da
rede nacional, incluindo auxílio na
manutenção e ajuda no preparo de
futuras inovações. A Etiópia vem
crescendo a médias que chegam a
quase 10% ao ano, e a intenção do
projeto é fazer com que as novas
redes suportem o incremento da
demanda energética – e, no futuro,
capacitem o país a exportar energia.
Nos Estados Unidos, até o final
do mandato de Donald Trump, a
média de idade da população será
de 38 anos. Trata-se de um grupo
que usa serviços digitais desde a
idade escolar. Diante desse cenário,
o governo vem desenvolvendo aplicativos móveis para que os cidadãos
possam fazer pagamentos, acessar
serviços ou documentos de qualquer lugar. Até mesmo as agências
públicas americanas estão usando
analytics e big data para detectar
e prever fraudes, além de mensurar
desempenho.
Em nações altamente desenvolvidas ou em países que padecem
para encontrar os caminhos do
crescimento, os avanços tecnológicos carregam consigo oportunidades para alavancar a economia,
reduzir a burocracia e aumentar a
competitividade. O projeto de digitalização da Índia não é nada
simples. Tampouco rápido ou barato. Ele exigirá uma estrutura resistente às trocas de comando e
às mudanças de prioridades de cada gestão – isto é, ser um projeto
de Estado, e não de governo. Os
primeiros passos foram dados, e
apontam para uma transformação
significativa nas próximas décadas.
Mas ainda é necessário aguardar
para saber se o país está, realmente, maduro para dar continuidade
a um processo tão ambicioso.
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exemplos que proliferam
Iniciativas relacionadas a governos digitais, governança digital,
alfabetização digital, e-saúde, nuvem pública, identidade
digital e transparência estão espalhadas pelo mundo.
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A Desenvolvimento de estratégia de
e-Gov: definição de objetivos estratégicos para

áreas como transparência e inclusão.
SUÍÇA, ALEMANHA, FRANÇA E RÚSSIA

B Infraestrutura como utilidade
para os cidadãos: provisão de internet
banda larga, espaço privado em nuvem pública,
segurança cibernética.
ÍNDIA, ÁFRICA DO SUL, RÚSSIA E ALEMANHA
C Governança e serviços digitais on
demand: ecossistema digital que conecte
compradores governamentais com fornecedores
de serviços digitais. AUSTRÁLIA E ÍNDIA
D Empoderamento digital para os
cidadãos: alfabetização digital, documentos e

certificados na nuvem, utilização de ferramentas
digitais para melhorar a educação.
ÍNDIA, RÚSSIA, ÁFRICA DO SUL, MÉXICO,
ALEMANHA E SUÉCIA

E e-Saúde: marcação de consultas e registros
médicos online.
ÍNDIA, ESTADOS UNIDOS E AUSTRÁLIA
F Dados abertos: plataformas onde os
cidadãos podem procurar informações sobre
temas como transporte, turismo, cultura,
estatísticas. ÁUSTRIA, FINLÂNDIA, COREIA DO
SUL, MÉXICO, ALEMANHA E DINAMARCA

G Governo aberto: compromisso para
abertura de dados, informações e diálogo.
CANADÁ, JAPÃO E DINAMARCA
H Autorização de viagem eletrônica:
permite ao governo visualizar previamente os
viajantes para agilizar autorizações e melhorar a
segurança dos sistemas de imigração.
CANADÁ
I Plataformas interadministrativas:
suporte a uma estratégia comum de governo
eletrônico para todos os níveis da administração.
ÁUSTRIA, RÚSSIA, ÁFRICA DO SUL E
ALEMANHA
J
J Governança de TI, planejamento,
relatórios e fiscalização: implementação
de uma metodologia empresarial de gestão de TI,
com uso de ferramentas que suportem a
agregação de dados e supervisão de despesas e
aplicações. CANADÁ
L
K One-stop-shops: aproximar o Estado do
cidadão por meio de uma rede multicanal e
multisserviços.
CHILE, ÁFRICA DO SUL, MÉXICO E SUÉCIA
M
L Arquiteturas empresariais no
serviço público: estabelecimento de
regulamentações para a arquitetura técnica e da
informação. FINLÂNDIA

M Identidade digital: fornecer aos
cidadãos e negócios acesso protegido a serviços
digitais da administração pública.
ITÁLIA
N Definição de funções de CIO na
administração pública: transformar o

papel do líder de TI em entidades públicas,
tornando-o protagonista na construção de um
estado mais eficiente e transparente.
COLÔMBIA
O Plataforma governamental
compartilhada em nuvem: plataforma
de governo compartilhada para consolidar
informações e reduzir o custo de operação.
JAPÃO

P Sistema de referendo aberto:
incentivo ao engajamento e participação da
sociedade civil na política e no desenho e entrega
dos serviços públicos.
LETÔNIA
Q RealMe: permitir a confirmação de
identidade, endereço e outras informações do
usuário por meio de um único nome de usuário e
senha.
NOVA ZELÂNDIA
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Pela reinvenção
dos governos
Peter Selfridge, da SAP, defende que a administração pública
se revolucione a partir da transformação digital

D

esde janeiro na SAP, Peter Selfridge tem a missão de auxiliar
no desenvolvimento digital dos
governos. A diferença é que,
agora, a ideia é ajudar diversos
países a realizar uma verdadeira transformação em seus processos decisórios. "Os cidadãos esperam que os
governos usem as tecnologias digitais
para promover a transparência, empoderar as pessoas, melhorar a segurança e a performance dos serviços.
E, assim, fortalecer a governança", afirma o executivo. Depois de anos na
Casa Branca, Selfridge lidera a área de
governo digital de uma gigante global
de sistemas de gestão. Natural de
Minnetonka, cidade de 50 mil habitantes no estado de Minnesota, ele
construiu boa parte da carreira em
Washington. Selfridge trabalhou como assistente do ex-presidente Barack Obama por seis anos, chefiando
as negociações com outros países e
intermediando as conversas com
agências do governo. Seu último cargo foi de chefe de protocolo dos Estados Unidos. Na função, era responsável por representar o presidente na
recepção de comitivas diplomáticas.

Muitos governos afirmam que
são digitais, mas não fizeram mais
do que transpor alguns serviços
para um ambiente online.
28
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Em entrevista à Brasil+, Selfridge aponta que o financiamento para essas iniciativas ainda é um desafio, mas destaca que o investimento não precisa vir apenas do poder
público. "O setor privado é uma fonte preferencial de recursos financeiros e não financeiros", explica. "As
PPPs fornecem uma excelente opção
para o acesso aos recursos necessários." Confira, a seguir, os principais
trechos da entrevista.
Quais são os passos essenciais para um governo digital?
As agências e instituições contam
com uma lista de indicadores para
que um país esteja digitalmente pronto. Muitos governos afirmam que são
digitais, mas não fizeram mais do que
transpor alguns serviços para um ambiente online. Governo digital é um
governo reinventado. É um facilitador
de serviços, mas não é sempre um
fornecedor.
Qual o nível de digitalização dos
governos no mundo, hoje?
Isso certamente varia. Um bom
exemplo é a ambiciosa estratégia digital sendo implementada na Índia. A
digitalização dos serviços governamentais por lá está ganhando maturidade.
A maioria dos serviços governamentais
está disponível online. A próxima fase,
de integração de todos esses serviços
em um portal unificado, também foi
iniciada. Um ou dois estados já criaram
uma arquitetura unificada para todos
os serviços governamentais, em todos

os departamentos. Dito isso, o esforço parece estar fortemente centrado
em torno de serviços "governo para
cidadão" e "governo para empresa". O
back office, ou seja, o "governo para
governo", bem como "governo para
servidor", também precisa ganhar a
atenção dos decisores políticos.
Como obter os recursos?
O investimento do setor privado
é uma fonte preferencial de recursos
financeiros e não financeiros. Há exemplos bem-sucedidos de iniciativas de
governança eletrônica baseadas em
PPPs na Índia, em que modelos de negócios eficazes e inovadores permitiram uma combinação criteriosa de
responsabilidades e recursos públicos
e privados na execução de projetos.
Na verdade, quase todos os investimentos Smart Cities estão sendo planejados no modelo de PPPs.
Como você avalia o projeto de digitalização dos Estados Unidos?
Ainda pode ser cedo para avaliar
completamente os planos de inovação
nacionais da administração dos Estados Unidos. Mas fiquei entusiasmado
pelas primeiras ações da Casa Branca
em fazer do governo digital uma prioridade nacional. O presidente assinou
recentemente uma ordem executiva
que estabelece um Conselho de Tecnologia Americano, para ajudar o governo a "transformar e modernizar"
seus serviços digitais. O Conselho fica
sob o novo Escritório de Inovação Americana da Casa Branca, que tem como

: SA

P/

Div

ulg

açã

o

E quanto à capacidade de investimento dos governos?
Financiamento, é claro, é um gran-
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A tecnologia é uma resposta
às mudanças da indústria e aos
desenvolvimentos globais da
sociedade. Os políticos não
devem temê-la.

Quais são os principais a projetos
governamentais de digitalização?
Nas últimas décadas, as administrações públicas têm recorrido a soluções locais e a software proprietário,
que não são realmente capazes de lidar com as demandas de hoje em termos de análise, escalabilidade, flexibilidade, segurança e resposta em
tempo real. Além disso, novos programas no nível pan-europeu sublinham
ainda a necessidade de mudar a forma
de administração funcional. Programas
digitais recentes mostram que governos estão considerando novas formas
de facilitar a inovação. Além disso, regulamentações ultrapassadas também
podem atrapalhar as novas formas de
oferecer serviços, como a nuvem.

de problema – como os governos estão todos muito conscientes. As lacunas de habilidades e se manter à
frente das últimas tendências também
são fatores importantes. Na economia de inovação atual, avanços tecnológicos estão acontecendo em uma
corrida exponencial. Embora a maioria dessas tendências seja excitante,
nem todas elas levarão a soluções
inovadoras ou que possam acompanhar a demanda em constante evolução. Na maioria dos casos, a tecnologia é apenas o facilitador que
ajuda a responder às mudanças da
indústria e aos desenvolvimentos globais da sociedade. Os políticos não
devem temê-la, mas sim abraçar as
melhores soluções.
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missão melhorar as operações e os
serviços do governo.

O Digital India prega um investimento pesado em infraestrutura. Este
é o caminho para todos os países?
É importante notar que o investimento na infraestrutura digital não
é um esforço isolado, e tem como
objetivo fornecer a base para os cidadãos terem acesso a informações
e serviços do governo por meio de
outros grandes programas aliados. A
conectividade é apenas um componente do programa. A infraestrutura
digital fornece a base de um ambicioso programa de inclusão financeira do governo da Índia, cobrindo a
população sem banco para trazê-la
para sistemas bancários e sistemas
de pagamentos digitais. No caso de
outros países, se houver iniciativas
complementares que justifiquem o
uso da infraestrutura (como no caso
da Índia), parece haver justificativa
para grandes investimentos. É claro
que essa camada estratégica de prestação de serviço sobre a infraestrutura criada precisa ser específica para a necessidade de cada país. Além
disso, o investimento em uma estrutura digital para inclusão e participação dos cidadãos precisa ser
avaliado com base nos resultados
dos programas.
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A lei do lobby e a
sua autocrítica
Sem controle, o lobby protagoniza uma engrenagem
de prevaricação sistêmica e malversação do dinheiro
público. Numa sociedade digitalizada e confiante nas
instituições, o resgate do sistema impõe franqueza e
ausência de atalhos à zona de conforto

Alécia Paolucci
Nogueira Bicalho
Advogada especializada em
Direito Administrativo, mestre
em Direito Comercial pela
UFMG e sócia fundadora de
Motta & Bicalho Advogados
Foto: Divulgação
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O tema do lobby remete à Assembleia Nacional Constituinte
– e o próprio momento político
do Brasil evoca a lembrança de
Ulysses Guimarães. Em seu discurso histórico, o deputado destacou que a "contemporaneidade
e autenticidade social" do texto
eram atestadas pelo "representativo e oxigenado sopro de gente,
de rua, de praça, de favela, de fábrica, de trabalhadores, de cozinheiros, de menores carentes, de
índios, de posseiros, de empresários, de estudantes, de aposentados, de servidores civis e militares".
Definiu como diagnóstico o alargamento da democracia para participativa; o povo como superlegislador; os cidadãos como fiscais da
vida pública. De lá para cá, a história brasileira trouxe conquistas,
mas o imperativo do Muda Brasil
voltou revigorado.
Calcada na herança patrimonialista e clientelista, a redemocratização fortaleceu os partidos que se
proliferaram no ambiente da política pela política afastada do bem
comum. A deformação desse sistema atingiu seu ápice nas alianças
que sustentam o presidencialismo
de coalizão, empobrecido pela troca de benesses partidárias e pessoais. Sua perversão foi descortinada
na Operação Lava Jato, que expôs
a corrupção institucionalizada e o
comércio eleitoreiro, num ambiente de práticas criminosas convergentes à sustentação de um sistema

opinião

em franco desmantelamento.
A política fracassou na missão
de atender, na expressão de Jorge
Gerdau Johannpeter, o cidadão-acionista, titular da dignidade constitucional balizada por princípios
caros à democracia: impessoalidade, moralidade e eficiência. O lobby
descontrolado é protagonista dessa engrenagem de prevaricação sistêmica e malversação do dinheiro
público, e o Muda Brasil foi reeditado numa sociedade digitalizada
e confiante nas instituições judiciais
e policiais, impondo um surto de
moralização. O resgate do sistema
impõe franqueza e ausência de atalhos à zona de conforto.
Inspirada em padrões internacionais, a legislação pátria evoluiu.
A LRF foi um marco na responsividade fiscal. Mas foi a Lava Jato que,
de fato, pôs o Brasil na trilha da superação de cacoetes culturais. A Lei
Anticorrupção deu musculatura à
legislação precedente, sacolejando
as empresas com a responsabilidade objetiva e o universo do compliance. A LRE despolitiza e profissionaliza as estatais.
O projeto do lobby integra este
portfolio de reconstrução legislativa. O legislador quer decantar os
meios de influência nos processos
de decisão política, descolando as
condutas criminosas da defesa de
interesses legítimos. Diz criar uma
atuação transparente, regulamentada e controlada, via estruturas
profissionais pautadas na ética, na

moral, na boa-fé, na lei e no interesse social.
Tais processos são delimitados
àqueles de natureza normativa, regulatória ou legislativa, que visem
sugerir, criar, modificar, interpretar,
revogar ou extinguir norma jurídica,
excluídos os temas e relações de
gêneses distintas. Os profissionais
serão ouvidos a convite ou por solicitação, em audiências formais ou
públicas, podendo atuar na mitigação de riscos econômicos, sociais,
institucionais, operacionais; oferecer modelo de norma ou de política pública; monitorar e sugerir o
aperfeiçoamento da legislação;
apresentar subsídios; alertar para
inconstitucionalidades.
A aparente estabilidade do texto fica derradeiramente comprometida ao se prever como facultativo
o credenciamento dos profissionais
perante os órgãos com os quais interagirão – o que causa perplexidade sob a ótica das virtudes alardeadas, de transparência, controle e
fiscalização. Embora o credencia-

mento seja essencial ao exercício
das prerrogativas de controle estatal e popular, ele não é condicionante do exercício da atividade,
denotando-se aí uma evidente incongruência de propósitos. Nesse
ponto, ceifou-se a densidade do PL
1202/07, que impunha credenciamento compulsório e prestação de
contas com discriminação de atividades, matérias, gastos e pagamentos a pessoas físicas ou jurídicas.
O profissional poderá se manter
no anonimato, e assim seus representados, o conteúdo do trabalho,
se e quanto despendeu. Mas deverá agendar reuniões por escrito e,
caso credenciado – apenas então –,
declinar a identidade do representado. Em tempos de revelações de
operadores, maleiros, envelopeiros,
não é esse arremedo de controle
do lobby que o cidadão espera. Fica a sensação de que algo do PL
1202/07 ficou pelo caminho; ou que
lá havia uma pedra. O momento
exige autocrítica. E a sociedade,
ótimas respostas.

Em meio a um processo de
reconstrução legislativa – com a LRF,
a Lei Anticorrupção e a Lava Jato –,
o projeto do lobby deixa a sensação
de que algo ficou pelo caminho
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É hora de o Brasil
mudar para avançar
Revisar o parecer da
Advocacia-Geral da União
que restringe a compra de
terras por empresas
brasileiras de capital
estrangeiro é fundamental
para ajudar a fazer com
que o círculo virtuoso da
economia volte a girar

Walter Lídio Nunes
Diretor presidente da
Celulose Riograndense
e conselheiro do MBC
Foto: Divulgação
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O Brasil agoniza e clama por
uma guinada em sua situação econômica, política, social e financeira.
A sociedade espera, com urgência,
por medidas que retomem o crescimento e recuperem o emprego e
a renda, restabelecendo um padrão
social de dignidade para todos.
Dentre as várias medidas que
estão sendo pensadas e, aos poucos, colocadas em prática pelo governo federal, uma tem potencial
para provocar um grande fluxo de
investimentos no país. Refiro-me
à revogação do parecer da Advocacia-Geral da União (AGU), de
2010, que impõe restrições legais
à compra de terras por empresas
brasileiras de capital estrangeiro,
decorrente de uma nova interpretação para uma lei de 1971.
À época, a AGU argumentou
que a soberania nacional correria
sérios riscos ao possibilitar a aquisição direta de terras, temendo a
possibilidade de que fundos soberanos asiáticos pudessem tomar
posse de grandes áreas. A isso, somaram-se os interesses de véspera de eleições para atender a movimentos de reforma agrária. O
resultado é que, em vez de criarmos
controles e critérios que possibilitassem decisões favoráveis a projetos de interesse nacional, temos
um Brasil engessado, com o bloqueio de investimentos.
Ora, nenhum país se desenvolve descolado do mundo. Com a
economia globalizada, todas as

opinião

nações dependem da migração de
capitais produtivos, que se internalizem no território nacional produzindo riquezas, utilizando-se de
mão de obra local e fomentando
o comércio de bens e de serviços
– fazendo o círculo virtuoso da economia girar. É assim que se promove emprego, renda e desenvolvimento sustentável.

ESTABELECER CRITÉRIOS
Nossas terras são um ativo estratégico que deve ser utilizado com
inteligência para o desenvolvimento do Brasil. Ao impedir o acesso de
empresas de capital estrangeiro às
terras nacionais, em 2010, o Brasil
reduziu o fluxo de capitais em torno de R$ 67 bilhões com investimentos em setores como celulose,
álcool e insumos.
Por que não foram criados expedientes de controle e direcionadores para atrair negócios, com
visão de longo prazo e com cadeia
econômica adensada? Por que não
se buscou empresas que quisessem
participar do nosso desenvolvimen-

to, trazendo recursos, gerando
prosperidade e empregos? Por que
não se buscou aprimorar mecanismos de controle que pudessem
separar o que é de interesse do
Brasil do que não é?
O argumento da soberania nacional cai por terra se considerarmos
que a nossa legislação tem mecanismos suficientes para garanti-la,
sendo que ainda poderia ser aprimorada com dispositivos direcionadores. Uma das estratégias para
coibir a vinda de empresas meramente especulativas seria a criação
de um Conselho Nacional de Terras,
composto por representantes dos
principais órgãos federais, como
ministérios do Planejamento, do
Meio Ambiente, da Agricultura e
Desenvolvimento, entre outros.
Esse Conselho seria responsável
por analisar e aprovar projetos de
empresas brasileiras de capital estrangeiro com interesse em comprar
terras no Brasil. E somente autorizar aquelas que comprovassem que
as etapas e desdobramentos do
projeto agregariam valor ao país por

meio de atividade econômica de
nosso interesse. E mais: que incorporassem adensamento de uma
cadeia econômica interna para matéria-prima gerada em nossa base
agrária. O governo também poderia buscar direcionar os investimentos para promover regiões carentes
de desenvolvimento. Os critérios
seriam estabelecidos de acordo com
os interesses nacionais.
Uma coisa é certa: o Brasil é soberano para estabelecer as regras
de quem pode ou não investir em
seu território. E também para dizer
como fazê-lo. Portanto, todas as
empresas brasileiras de capital estrangeiro que, por ventura, queiram
estabelecer negócios aqui estarão
submetidas às leis brasileiras.
Rever o parecer da AGU com
inteligência e sem ideologias, considerando sempre os interesses nacionais, é uma atitude mais que
necessária que tarda em ser assumida. Ela já está atrasada há anos.
Em vez de continuar caminhando
na contramão do mundo, é hora de
o Brasil mudar para avançar.

Nenhum país se desenvolve descolado
do resto do mundo. As nações dependem
da migração de capitais produtivos, que
se internalizem no território nacional
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Diante do arrocho das finanças
públicas e de uma população
cada vez mais exigente, os
novos prefeitos se veem
obrigados a apostar em um
estilo de gestão marcado pela
austeridade fiscal e pela busca
de soluções criativas
Por Andreas Müller e Márcia SchUler
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máxima de que
toda crise esconde uma oportunidade já se tornou um clichê
entre empreendedores e empresários. Agora,
o princípio desponta também entre
gestores públicos – especialmente os
prefeitos que iniciaram seus mandatos
em 2017. Com as finanças públicas à
míngua, muitos deles são obrigados
a encarar os desafios da gestão municipal com doses inéditas de criatividade e eficiência. Em algumas cidades, as iniciativas tomadas não apenas
deram bons resultados como inspiraram outros gestores a sair do conforto burocrático. E não é preciso esperar
o fim do mandato para medir os efeitos dessas ações. Em abril, os prefeitos

romperam a simbólica marca dos 100
dias de governo e já é possível observar os impactos das iniciativas colocadas em prática, como veremos nas
páginas a seguir. Eis aí a oportunidade:
é possível que esse movimento dê origem a uma nova cultura de gestão
pública no Brasil.
Antes, porém, a crise. Nos últimos dois anos, o Brasil atravessou
sua pior recessão desde 1948, com
um recuo de 7,2% no PIB. É certo que
todas as esferas de governo sentem
o baque. Mas, nas prefeituras, o efeito é ainda mais palpável. Segundo o
Ranking de Eficiência dos Municípios
- Folha (do jornal Folha de S. Paulo),
duas de cada três cidades brasileiras
dependem em mais de 80% de repasses dos estados e da União. Com
a atividade econômica em compasso de espera e a arrecadação federal
crescendo menos que
o esperado, as contas
dos municípios, muitas
vezes, não fecham.
Prefeituras fazem
parte do dia a dia do
cidadão. São elas que

Foto: Vivian Silva

Segundo a CNI, 81%
dos brasileiros acreditam que o
Estado já arrecada muito e não
pode aumentar impostos

surgem como salvação quando alguém se vê forçado a trocar o plano
de saúde pelo sistema de postos de
atendimento público, ou a escola particular pela municipal. Essa demanda
crescente só faz aumentar os desafios
das prefeituras. Com recursos escassos, a sociedade se torna mais exigente – ou menos tolerante – perante aqueles que administram os cofres
da cidade. Segundo um estudo da
Confederação Nacional da Indústria
(CNI) publicado em 2016, 81% dos
brasileiros acreditam que o Estado já
arrecada muito e não pode aumentar
impostos para melhorar os serviços
que provê. Além disso, 80% dizem
que o governo deve reduzir as despesas atuais para conter os déficits
orçamentários. Conclusão: os municípios são obrigados a fazer mais com
menos. "Eu diria que há um outro
componente aí, pois é preciso gastar
menos, gastar bem, e ainda assim
seguir melhorando o serviço prestado", salienta Adriane Ricieri, especialista em Gestão Pública do Movimento Brasil Competitivo (MBC).
Nesse cenário, tornar a máquina

Hortas comunitárias de Maringá foram
inspiradas em uma experiência realizada
com sucesso em Cambé, no Paraná
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pública mais eficiente é mandatório.
Isso significa eliminar gastos desnecessários, tanto em infraestrutura
quanto em pessoal, e solucionar situações emergenciais – como falta
de medicamentos, déficit de vagas
na educação e meses de atraso nas
filas do sistema de saúde. Significa
também fazer um diagnóstico preciso da situação do município e formatar um planejamento estruturante, de longo prazo, para cada setor.
E mais: esse planejamento deve ser
capaz de transcender o mandato do
prefeito. "O plano de desenvolvimento tem que ser coeso com o que a
sociedade realmente precisa. Não se
pode pensar apenas no ciclo de governo, mas no caminho para uma
cidade melhor daqui a 20 ou 30 anos",
acrescenta Adriane.
Glaucio Neves, diretor associado
da consultoria Macroplan, concorda:
para ele, fazer mais do mesmo não é
possível, e fazer menos do mesmo
equivale a um suicídio político. "A bonança dos últimos dez anos dificilmente vai se repetir, e os gestores têm de
buscar alternativas para entregar os
serviços", argumenta. Neves liderou
o estudo Desafios da Gestão Municipal 2017, que avalia o desempenho dos
100 maiores municípios brasileiros em
áreas como saúde, educação e segurança. O levantamento serve de base
para a elaboração do Índice Desafios
da Gestão Municipal (IDGM), que apresenta uma série de propostas de melhoria aos pontos mais frágeis enfrentados por essas cidades.
Especialista em Administração
Estratégica, Neves sugere que os prefeitos atuem de olho em três dimensões. A primeira é o aumento da produtividade do gasto, que encontra
respaldo em parcerias público-privadas (PPPs) e na disciplina fiscal. A
segunda diz respeito à melhora da
qualidade dos serviços, tornando-se
fundamental abrir mão de iniciativas
que elevam o custeio e geram pouco resultado. Por último, entra em

cena a governança para aumentar a
capacidade de gerenciar as expectativas da sociedade. Aqui, a transparência é peça-chave – e também a
maior provação: apenas 16 dos 100
municípios alcançaram a nota máxima desse quesito no IDGM.
Ex-prefeito de Maringá (PR), Silvio
Barros entendeu cedo que crise e oportunidade coexistem. Conselheiro do
Movimento Brasil Competitivo (MBC),
ele acredita que municípios bem-sucedidos são aqueles que passam longe da acomodação – e não se resignam
a esperar soluções de outras instâncias
de governo. Barros destaca que cuidar
da arrecadação fiscal é primordial, assim como aumentar a eficácia com as
cobranças da dívida ativa. "Apesar das
pressões políticas, não se deve assumir
compromissos que possam comprometer a saúde e estabilidade do caixa.
Afinal de contas, o FPM [Fundo de Participação dos Municípios] está caindo
e o ICMS [Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Prestação de Serviços] também", argumenta.
Barros defende que a relação entre a prefeitura e as demais instâncias
de governo deve ser de harmonia e
complementaridade, mas que pouco
adianta aos municípios reclamarem
das distorções do pacto federativo.
Primeiramente, diz ele, é preciso saber
se a prefeitura está arrecadando corretamente e se cumpre seu papel perante os contribuintes. Depois, é indispensável ter aquilo que se tornou
popularmente conhecido como vontade política. "Tecnologia, eficiência
e uma competente articulação com
parlamentares de outras instâncias de
governo são essenciais para lidar com
os bons e os maus tempos da economia", avalia o conselheiro do MBC.

o que é possível
fazer em 100 dias?
Os primeiros 100 dias são fundamentais a
qualquer prefeito. Sob o olhar atento dos
eleitores, é nesse período que ele tem as
melhores oportunidades para se conectar
com os cidadãos, causando uma "primeira
impressão". Ex-prefeito de Maringá (PR),
Silvio Barros diz que o mais importante,
aqui, é montar uma boa equipe para
aprender rapidamente a conduzir a
máquina pública. A partir de então, os
desafios se sucedem: estabelecer uma
identidade para a nova gestão, cumprir
as promessas mais emblemáticas da
campanha e "arrumar a casa". "O novo
prefeito precisa mostrar que veio para fazer
diferente, melhor e com mais
transparência", constata.
Fora da esfera política, o que se espera dos
novos prefeitos é pragmatismo e pés no
chão. Claudio Gastal, presidente executivo
do Movimento Brasil Competitivo (MBC),
lembra que a primeira ação é verificar o
que deve ser mantido – assim, fica mais
fácil identificar gastos ineficientes.
"Quando há uma situação de crise, é
preciso buscar métodos modernos de
gestão para obter bons resultados.
Os problemas transbordam, mas as
soluções também", diz ele.
Gastal também destaca que um dos
objetivos do MBC é ampliar o alcance
de ferramentas capazes de auxiliar os
municípios nesses quesitos. Uma delas é
a plataforma Mais Gestão, um banco de
dados com as melhores práticas em gestão
pública no país, desenvolvida em parceria
com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) e a Fundação
Brava. "Colocamos para os gestores que,
neste momento de crise, é preciso inovar,
buscar o espírito de destruição criativa e se
espelhar em soluções [que já deram certo]
em outros lugares", complementa Gastal.

Define a forma como os recursos são distribuídos entre
União, estados e municípios. Além disso, indica quais
são as competências de cada ente federativo
37

ASCENSÃO,
QUEDA E SOLUÇÕES
O desequilíbrio nas contas públicas pode não ser novidade em estados
como o Rio Grande do Sul ou o Rio
de Janeiro, que há anos convivem com
déficits crônicos. Mas, para o governo federal, é uma realidade ainda recente. Com a economia a galope durante a maior parte da década passada, o Brasil chegou a se firmar como o sexto maior PIB do mundo. Em
2012, a arrecadação federal bateu um
recorde histórico e, pela primeira vez,
superou R$ 1 trilhão em um ano fechado. Em 2016, porém, tudo havia
mudado. A redução da produção e do
consumo fez com que houvesse uma
queda real de 2,97% na arrecadação,
representando o pior resultado em
seis anos.
O vigor arrecadatório do governo
federal é uma variável essencial para
os prefeitos. Quanto mais recursos
entram nos cofres de Brasília, maior
é a quantia repassada aos municípios
– e maior é sua capacidade de investir. Mas o investimento público tem
um preço, que se reflete no custeio.
Uma nova praça, por exemplo, cria
novas demandas permanentes de energia e manutenção. Uma nova creche
gera a necessidade de contratação de
professores e outros profissionais.
"Existem dois nós. Um, de não ter como investir; outro, de não conseguir
bancar o custeio do que foi ampliado.
Se o país não voltar a crescer, os municípios caminham para o colapso financeiro", afirma Gilberto Perre, secretário executivo da Frente Nacional
de Prefeitos (FNP), entidade dirigida
pelos gestores municipais que estão
no exercício do mandato e que têm
entre seus objetivos garantir a participação plena das cidades nos debates
sobre o pacto federativo.
Para atenuar essa dificuldade, as
PPPs se revelam uma oportunidade.
A FNP tem trabalhado para ampliar
as condições de firmar parcerias com
a iniciativa privada em concessões
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A repactuação
defendida pela
FNP para a
divisão dos
recursos
federais prevê:

30%

a municípios

30%

a estados

40%

à União

de menor impacto e valor, como
estacionamentos e parques. A repactuação federativa também tem
sido uma das principais bandeiras
da Frente, que defende uma nova
divisão dos recursos federais: 30%
para municípios, 30% para estados
e 40% para a União – atualmente,
as fatias são de 18%, 24% e 58%,
respectivamente.
Outra ferramenta importante
para a superação das dificuldades
está na comunhão das cidades. A

união intermunicipal, consolidada
em consórcios públicos, tem sido
uma saída eficaz para otimizar gastos e resolver problemas comuns a
várias cidades. Assim, elas ganham
maior representatividade frente a
outras instâncias, buscam melhores
condições em compras públicas,
criam projetos de grande impacto e
fomentam o desenvolvimento integrado de suas regiões (leia mais sobre os consórcios públicos a partir
da página 16).

desafios primários
Os três primeiros meses de gestão são utilizados pelos novos
prefeitos para se inteirar e preparar diagnósticos sobre a real
situação do município. Confira, a seguir, quatro ações consideradas
indispensáveis para um bom começo de governo, de acordo com
os preceitos defendidos pelo Movimento Brasil Competitivo (MBC):

1.

Fazer uma boa transição: no momento em que é eleito, o
gestor deve se preocupar em verificar a verdadeira situação do
município. Quando esse cenário é facilitado pelo antecessor,
torna-se possível planejar medidas. Contudo, se a transição não
for tranquila, a saída é dedicar os primeiros meses a fazer um
profundo levantamento de informações – atentando para não
interromper o andamento dos serviços.

2. Reforma administrativa: "O começo de um governo é o

momento certo para ser impopular", defende Adriane Ricieri, do
MBC. Para ela, é preciso enxugar a máquina administrativa desde
os primeiros dias, além de criar uma blindagem às pressões
políticas que recaem sobre a indicação de cargos, que deverão ser
ocupados por pessoas com perfil técnico.

3. Mobilizar servidores: de tempos em tempos, os governos

mudam, mas muitas pessoas ficam. Por isso, é fundamental que
os funcionários de carreira comprem a ideia e os projetos da nova
gestão e apoiem-na. "As pessoas são o centro de tudo – tanto para
o lado bom quanto para o ruim."

4. Governança: o modelo tem que ser coeso, da cidade, e não de
políticos ou secretários. O mundo depende do trabalho em rede,
e o prefeito deve se colocar como um verdadeiro líder para iniciar
planejamentos de longo prazo, pensando em projetos que irão
formatar um município melhor décadas à frente. Para isso, é
preciso ter coragem: "Falta aos gestores capacidade de
enfrentamento. Temos a máquina falida e a maioria deles não
enfrenta o corporativismo".

capa

O ESTUDO DGM
Lançado no início de 2017 pela consultoria Macroplan, com o apoio do MBC, o estudo
Desafios da Gestão Municipal traça um panorama da situação dos 100 maiores municípios
brasileiros, que juntos representam metade do PIB nacional. Os dados obtidos servem de
base para o Índice Desafios da Gestão Municipal (IDGM), que avalia 16 indicadores em quatro
áreas: educação e cultura, saúde, segurança e infraestrutura e sustentabilidade. Além da
situação do município em 2015, o estudo mostra a posição que ele ocupava dez anos antes e
a variação registrada no período. A pesquisa também apresenta informações pertinentes a
temas como população e economia, além de analisar os municípios em quesitos
relacionados a gestão pública, transparência e situação fiscal. A ideia é que o estudo ajude os
administradores públicos a criarem mecanismos eficazes de gestão, podendo observar quais
áreas devem ser prioritárias e como eles se saem na comparação com outras prefeituras.

PARTICIPAÇÃO POPULAR
A participação dos cidadãos nas
decisões da gestão municipal é uma
demanda antiga, que frequentemente figura nas promessas das campanhas eleitorais. Mas algumas prefeituras já conseguem colocá-la em
prática. Em Maringá, a 430 km de
Curitiba (PR), a governança é compartilhada com organizações e representantes diretos da comunidade. Já na campanha eleitoral, a sociedade civil organizada define os
índices que deseja para a cidade até
o final do mandato nas mais diferentes áreas – além de valer-se de
mecanismos civis para controlar as
finanças da prefeitura, como o Observatório Social.
Segundo Silvio Barros, prefeito
maringaense entre 2005 e 2013, a
participação popular é o que explica
o bom desempenho em rankings como o IDGM, no qual Maringá é líder.
A cidade se destaca nas áreas de infraestrutura e sustentabilidade (2º
lugar); educação (8º) e saúde (5º).
"O empoderamento da sociedade
organizada, a cumplicidade e parceria com o poder público acabam protegendo a cidade das tempestades
econômicas", avalia o ex-prefeito.
A busca por experiências bem-sucedidas em outras localidades
também é considerada determinante. Entre os bons exemplos "copiados"

e implementados na cidade, Barros
cita as hortas comunitárias de Cambé (PR), a digitalização de processos
e documentos de São José dos Pinhais
(PR), as campanhas de educação de
trânsito de Brasília (DF) e as academias a céu aberto da China.

TECNOLOGIA NA GESTÃO
A tecnologia é uma importante
aliada dos gestores públicos. Usada
com Inteligência, ela permite minimizar gastos com pessoal, liberar
servidores para ações estratégicas
e aumentar a transparência. "A tecnologia racionaliza fluxos e processos administrativos e ajuda o gestor
a realizar um melhor planejamento,
implementação e monitoramento
de políticas públicas", avalia a professora Marcia Miranda Soares, do
Departamento de Ciência Política
da UFMG.
Para o secretário executivo da
Frente Nacional dos Prefeitos (FNP),
Gilberto Perre, a tecnologia e a inovação também representam uma
saída para que os municípios retomem o caminho do crescimento. Ele
diz que, hoje, é possível criar uma
gestão compartilhada e transparente a partir de ferramentas que dão à
população a possibilidade de acompanhar os investimentos da prefeitura e seus resultados. "Inovação é
o controle social. Quando há trans-

O documento completo
pode ser acessado no site
desafiosdosmunicipios.com

os 5 melhores do IDGM

1

Maringá (PR)

2

Piracicaba (SP)

3

São José do Rio Preto (SP)

4

São José dos Campos (SP)

5

Franca (SP)

parência, cria-se um ambiente virtuoso que ajuda o poder público a arrecadar tributos com mais facilidade."
O grande potencial de modernização está na informatização das
estruturas da prefeitura e no uso da
conectividade para otimizar seus serviços. James Wright, diretor geral da
FIA Business School e líder do Programa de Estudos de Futuro (Profuturo), acredita que não apenas a esfera municipal, mas toda a administração pública brasileira necessita
dessa transformação. "A boa notícia
é que há ferramentas e tecnologias
que permitem aumentar a produtividade, entregar serviços de qualidade sem aumentar gastos, mas isso
precisa de administração", destaca.
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Mãos na terra: uma das
principais bandeiras da gestão
Doria é o programa de zeladoria
batizado de Cidade Linda

SÃO PAULO

apoio da iniciativa privada
Eleito para comandar a maior cidade do país, João Doria (PSDB) gosta de se descrever como um "gestor
não político". Empresário e incentivador da integração entre iniciativa
privada e setor público, o prefeito de
São Paulo apresenta com otimismo
os resultados obtidos em sua gestão
nos primeiros meses de mandato.
Nesse período, uma das medidas de
maior repercussão foi o Corujão da
Saúde. Em abril, durante o 30º Fórum
da Liberdade, em Porto Alegre (RS),
Doria informou com orgulho ter zerado a fila de 476 mil pessoas que
aguardavam até 18 meses para fazer
um exame na rede municipal.
Para isso, foram feitos 43 convênios
com hospitais públicos, filantrópicos e
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privados de referência – entre eles, o
Albert Einstein e o Sírio-Libanês. Aproximadamente 20% dos exames foram
realizados nas unidades privadas. O
gasto foi de R$ 9 milhões e os atendimentos foram encaixados nos horários
em que os equipamentos costumavam
ficar ociosos – como o final da tarde e
à noite. O restante dos exames foi realizado nos hospitais públicos, a um
custo de R$ 8 milhões. Aos 83 dias de
gestão, a prefeitura anunciou que a espera estava praticamente zerada. "Não
houve novos recursos: foi eficiência de
gestão, mesmo", declarou o prefeito.
Doria também aproveitou os primeiros 100 dias para anunciar 60
programas de reestruturação das finanças públicas de São Paulo – se-

gundo a gestão, o déficit herdado foi
de R$ 7,5 bilhões. Só com a renegociação de contratos, o prefeito diz ter
economizado cerca de R$ 230 milhões. Com o corte de cargos de confiança, 3.520 vagas deixaram de pesar na folha do município. À frente
da Secretaria de Gestão, Paulo Uebel
conta que o mecanismo de seleção
de pessoal passou a ser técnico e meritocrático, uma decisão que integra
a estratégia da equipe de governo,
assim como o uso do ciclo PDCA. Outro método adotado é o da definição
de metas – inclusive em nível individual. "No fim, tudo se resume a pessoas, processos e sistemas sendo utilizados de maneira racional, inteligente e integrada", explica ele.

capa

por dentro do município
População

Utilizamos práticas como orçamento base
zero, PDCA e definição de metas inclusive em
nível individual, além de mecanismos de
seleção sem vinculação político-partidária.

11.967.825

PIB R$

628,1 bilhões

Paulo Uebel, secretário municipal de Gestão de São Paulo
Área

Para montar o Programa de Metas
da Gestão 2017-2020 foram realizadas
39 audiências públicas. Nelas, registraram-se mais de 20 mil sugestões,
que acabaram sistematizadas, avaliadas e incluídas na versão final do projeto. Entre seus objetivos estão aumentar em 10% a participação da
mobilidade ativa em São Paulo, com
meios de locomoção não motorizados,
e em 7% o uso do transporte público.
Uebel aponta ainda que, no médio
prazo, o objetivo é montar um escritório de monitoramento das metas.

DIAGNÓSTICO
Logo que assumiu a Secretaria
Municipal de Gestão, Paulo Uebel se
viu diante da necessidade de encontrar informações gerenciais. Como a
prefeitura possuía mais de 270 sistemas sem integração, não era possível
ter uma visão completa e analítica
da situação. A solução foi fazer um
levantamento inicial das informações
com planilhas de dados, para trabalhar no curto prazo. "Enquanto isso,
trabalhamos para reduzir, simplificar
e integrar os sistemas existentes no

médio prazo." No futuro, a ideia é
operar com menos de 50 sistemas,
todos integrados e permitindo uma
análise de Business Intelligence (BI).

100 dias em números

60 83 450 1
programas
lançados

dias para zerar a
fila de 485,3 mil
exames clínicos
e médicos

2

toneladas de
lixo recolhidas
no programa
Cidade Linda

semana é o tempo
médio para abertura
de empresas de
baixo risco – até
então, eram 126 dias

do PIB estadual

Posição geral no IDGM

21

a

PRIVATIZAÇÃO
Outra característica de Doria é o
desassombro com que trata da questão das privatizações, pois o prefeito
parece não se importar com a polêmica que ronda esse tipo de assunto.
Em um vídeo exibido em Dubai, anunciou a investidores o "maior programa
de privatização da história de São
Paulo". Trata-se do Plano Municipal
de Desestatização, que prevê a venda
ou concessão de 55 equipamentos
– entre eles, o Complexo do Anhembi, parques, bilhetagem de transportes e cemitérios. Com o pacote, Doria pretende injetar R$ 7 bilhões nos
cofres da prefeitura. O valor, diz ele,
será totalmente destinado a programas sociais. "Nosso grande mote é
resgatar a participação da sociedade
civil e da iniciativa privada na vida da
cidade, contribuindo para melhorar
a situação de quem mais precisa",
completa Uebel.

33,8%

1.521,11 km

POSIÇÃO EM CADA INDICADOR

Educação

22

a

Saúde

37

a

Infraestrutura e
sustentabilidade

Segurança

24

a

13

a

GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E SITUAÇÃO FISCAL:

Transparência: nota

Endividamento bruto

Geração de receita
própria:

Investimento
per capita

9,5 de 10

201,3%

R$ 1,86

R$ 378

R$ 1

Receita tributária

para cada

de transferência
intergovernamental
Vinculação da
receita

43,9%
definida por leis
e/ou convênios

R$ 1.887,25
per capita

Despesa com
prestação de
serviços para
o cidadão

R$ 3.142
per capita
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Na capital pernambucana, o
enfrentamento da crise já vem
sendo feito pela mesma gestão
desde o primeiro mandato

RECIFE

continuidade e equilíbrio fiscal

Reeleito em Recife (PE), Geraldo Júlio (PSB) conta algumas vantagens frente àqueles que estrearam
nas prefeituras neste ano. Ciente
da situação fiscal do município e de
olho na recessão que se avizinhava,
Júlio implantou, em meados de
2014, um programa integrado de
enfrentamento da crise na capital
pernambucana. Os resultados são
expressivos e incluem um ganho
superior a R$ 1 bilhão, entre valores
economizados e a geração de novas
receitas. "Atualmente, a prioridade
de qualquer gestão é manter as contas equilibradas. Na crise, uma em-
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presa pode redimensionar sua produção, contratar menos. Já o setor
público não pode diminuir. Não
posso fechar escolas para esperar
a crise passar", reflete Júlio.
As medidas de austeridade tomadas no início do novo mandato
estão inseridas nesse programa.
Exemplos disso foram os cortes no
número de secretarias, que passaram
de 24 para 15, e a redução de 900
cargos comissionados, 35% do total.
Além disso, duas empresas públicas
e duas sociedades de economia mista dependentes foram transformadas em autarquias – o que, segundo

Existe um projeto
de olhar para a
cidade em longo
prazo, que está
em construção
e precisa ser
ampliado.
Geraldo Júlio,
prefeito de Recife

capa

o prefeito, gera uma economia de
R$ 25 milhões por ano só com despesas tributárias.
Secretário de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas,
Jorge Vieira destaca também a racionalização da frota da prefeitura.
No total, 189 veículos foram tirados
de circulação, o que resultará em
uma economia anual de R$ 16,2 milhões. Para otimizar o uso dos carros,
foi criada uma espécie de "Uber da
prefeitura" – assim, quando o servidor necessita de um veículo, basta
acessar a central de transportes por
meio de um aplicativo próprio.
Outra medida para incrementar
a receita municipal é a análise para
que o município gerencie multas de
trânsito, uma atribuição prevista
constitucionalmente. Em Pernambuco, no entanto, instituiu-se a tradição de que o Detran, autarquia
estadual, ficasse responsável pela
cobrança. Vieira estima que, caso as
multas passem à alçada municipal,
a arrecadação de Recife poderá aumentar de R$ 15 a R$ 20 milhões
ao ano.

PARTICIPAÇÃO,
TRANSPARÊNCIA E
SOLIDARIEDADE
Geraldo Júlio ocupou a pasta de
Planejamento e de Desenvolvimento
Econômico de Pernambuco entre
2007 e 2012, durante a gestão de
Eduardo Campos. Ao assumir a prefeitura de Recife, em 2013, implementou o Recife Participa, uma versão adaptada do programa Todos por
Pernambuco, de âmbito estadual.

Ambos têm o objetivo de envolver a
sociedade na construção da gestão.
Ainda em 2013, um seminário
promoveu o debate entre mais de
2 mil pessoas com o secretariado.
As demandas apresentadas foram
incluídas no Plano Plurianual 20142017. Depois disso, instalou-se o
Fórum Microrregional do Recife Participa, uma estrutura permanente
que percorre a cidade para ouvir a
população. Em cada região político-administrativa foram eleitos coordenadores e conselheiros que podem
convocar o fórum sempre que necessário.
Desse contato com a população,
nasceu a plataforma digital Transforma Recife. Criada em 2015, a iniciativa conecta organizações sociais
e voluntários em busca de vagas.
Desde então, foram cadastrados 80
mil voluntários e 420 entidades, somando mais de 700 horas de trabalho. Visto como case de sucesso pela gestão, o modelo já inspirou iniciativas semelhantes nas cidades de
Petrópolis (RJ) e Campinas (SP).
Outro fruto da troca entre gestores e sociedade foi a incubadora
de empreendedorismo Porto Social.
Ela tem a missão de incentivar ideias
de empreendedores e projetos de
negócios que visem ao desenvolvimento social. Com o apoio de empresários e do poder público, a iniciativa realiza mentorias para que
as propostas saiam do papel. Lançado em maio de 2016, o Porto já
realizou 109 cursos, e os 108 mentores cadastrados já prestaram 896
orientações.

100 dias em números

218 900

R$

280

veículos a menos cargos comissionados milhões economizados
na frota municipal extintos
com cortes de gastos
estruturais

por dentro do município
População

1.617.183
PIB R$

50,7 bilhões
Área

32,7%

218,44 km

2

do PIB estadual
Posição geral no IDGM
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POSIÇÃO EM CADA INDICADOR

Educação

74

a

Saúde

73

a

Infraestrutura e
sustentabilidade

Segurança

64

a

75

a

GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E SITUAÇÃO FISCAL:

Transparência: nota

10 de 10

Geração de receita
própria:

R$ 0,90

Endividamento bruto

28,9%
Investimento
per capita

R$ 211

para cada

Receita tributária

R$ 1

R$ 875,24

Vinculação da
receita

Despesa com
prestação
de serviços para
o cidadão

de transferência
intergovernamental

50%

definida por leis
e/ou convênios

per capita

R$ 2.271
per capita
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Em Jundiaí, os 40 órgãos administrados
pela prefeitura foram reorganizados
em 16 unidades de gestão

JUNDIAÍ

mudança de estrutura

Em Jundiaí (SP), a cerca de 60
km da capital paulista, a reforma
administrativa é um dos carros-chefes da gestão empossada em janeiro de 2017. Os 40 órgãos da administração direta se reorganizaram em
16 unidades de gestão e foram distribuídos em plataformas de serviços
– o modelo foi desenvolvido com o
apoio do Movimento Brasil Competitivo (MBC). O prefeito, Luiz Fernando Machado (PSDB), entende
que esse é um dos principais caminhos para tornar a gestão municipal
mais ágil. "O setor privado entende
a qualidade do serviço como modo
de manter o cliente. O eleitor, para
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nós, é um cliente. Então, atendê-lo
bem é uma prioridade", argumenta.
As primeiras medidas, porém,
foram aquelas destinadas a revigorar as contas públicas. Uma delas,
por exemplo, resultou na redução
dos cargos comissionados – de 451
para 324. A economia pode chegar
a R$ 40 milhões por ano. Em seguida, veio a regularização da situação
de pessoas que buscavam consultas,
cirurgias e exames na rede de saúde
pública. Por meio de um mutirão com
o corpo clínico do município, houve
uma redução de 96% na fila de exames laboratoriais nos 100 primeiros
dias de governo. "Nesse momento,

Precisamos
colocar o custeio
em ordem para
oferecer os
serviços com
qualidade.
Luiz Fernando Machado,
prefeito de Jundiaí

capa

não temos como pensar em grandes
investimentos, mas precisamos colocar o custeio em ordem para oferecer os serviços com qualidade", diz
Machado. Nas consultas, a diminuição foi de 38% no mesmo período.
Ainda na fase de "arrumar a casa", a equipe reorganizou as creches
municipais e contratou vagas em
creches privadas. Em apenas três
meses, o número de crianças à espera por um lugar na escola caiu de
2,7 mil para 1,4 mil. O período inicial
da gestão também serviu para colocar em dia o cronograma de pagamentos. Frente a uma dívida de

R$ 92 milhões, a Unidade de Governo e Finanças convidou os fornecedores a aderirem a um programa de
parcelamento, possibilitando a manutenção dos serviços essenciais.
Finalmente, veio a informatização. Em abril, 70 serviços passaram
a ser ofertados em um aplicativo
desenvolvido pela prefeitura. Pelo
smartphone, é possível agendar consultas médicas ou saber o horário
do próximo ônibus. "A cidade precisa ser mais conectada com o cidadão.
Queremos dizer, no fim do mandato, que temos uma cidade inteligente", declara Machado.

por dentro do município
Área

431,21 km

2

População

401.896
2%

PIB R$

36,3 bilhões

do PIB estadual

Posição geral no IDGM

7

a

100 dias em números

cargos comissionados
eliminados

48 %

96 % 38 %
de redução na
fila de exames

crianças a menos aguardando
vagas em creches

de redução na
fila de consultas

Educação

5

a

200km

Saúde

31

a

Transparência: nota

7 de 10

Geração de receita
própria:

R$ 0,65
para cada

R$ 1

de transferência
intergovernamental
Vinculação da
receita

45,6%
Graças a um mutirão na área
da saúde, em 100 dias a
prefeitura reduziu em 96% a
fila de exames laboratoriais

Infraestrutura e
sustentabilidade

Segurança

5

a

32

a

GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E SITUAÇÃO FISCAL:

de estradas
pavimentadas

Foto: Arquivo PMJ

28 %

POSIÇÃO EM CADA INDICADOR

definida por
leis e/ou
convênios

Endividamento
bruto

25,6%

Investimento per
capita

R$ 107

Receita tributária

R$ 1.288,76
per capita

Despesa com
prestação de
serviços para o
cidadão

R$ 3.700

per capita. É a mais
alta entre os 100
maiores municípios
do país
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Aposta em PPPs: com custo de manutenção de
até R$ 60 mil mensais, o Estádio do Café deverá
ser administrado pela iniciativa privada

LONDRINA

fomento ao empreendedorismo

Uma gestão eficiente na prestação
de serviços públicos, que crie um ambiente favorável ao empreendedorismo e acelere processos e procedimentos para a cidade retomar o crescimento econômico. É assim que Marcelo Belinati (PP) resume o seu objetivo como prefeito de Londrina, no
norte paranaense. A primeira atitude
ao assumir o paço municipal foi nomear uma série de comissões para
mapear os desafios da administração.
Uma dessas comissões recebeu uma
missão complexa: avaliar meios de
desburocratizar a máquina pública. O
resultado foi o Agiliza Londrina, fruto
de um trabalho conjunto entre o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul), o Instituto

46

brasil

junho de 2017

de Desenvolvimento de Londrina (Codel), secretarias municipais e o Sebrae.
A partir dos diagnósticos, a prefeitura adota as soluções que julga
necessárias. A maioria das soluções
são adotadas por decreto do Executivo. Exemplo disso é o Estudo de
Impacto de Vizinhança (EIV). Antes,
quando o projeto de uma empresa
chegava ao Ippul, era direcionado
para outros órgãos e secretarias, em
um processo que chegava a durar
mais de dois anos. Agora, a prefeitura decretou que esse trâmite seja
informatizado e o instituto determina quais órgãos serão ouvidos e
todos encaminham suas manifestações ao mesmo tempo por uma plataforma online.

SELEÇÃO INOVADORA
NA EDUCAÇÃO
Logo após a eleição municipal de
2016, a Frente Parlamentar da Educação na Câmara dos Deputados e a nova gestão da prefeitura de Londrina
se uniram para inovar. O objetivo era
realizar o primeiro processo seletivo
profissional e aberto para uma posição
de alta liderança na gestão pública
brasileira – no caso, a de secretário
municipal de Educação. Para isso, Londrina buscou apoio na Vetor Brasil,
iniciativa sem fins lucrativos especializada no recrutamento e capacitação
de talentos na administração pública.
As inscrições eram online e abertas a
qualquer pessoa. Ao todo, 129 candidatos passaram pelo processo de ava-

capa

liação, estruturado em seis etapas:
►► Na 1ª etapa, a de triagem, foi realizada a análise do currículo e da
motivação de cada candidato, levando em consideração características como liderança, pragmatismo e entrega de resultados.
►► A 2ª etapa foi a de entrevistas.
Elas eram feitas online e avaliavam
as competências de cada candidato, a capacidade analítica e de priorização em tomadas de decisão.
►► A 3ª etapa foi de avaliação integrada de competências e perfil,
utilizando ferramentas de recrutamento.
►► Na 4ª etapa, foi realizada a avaliação das experiências profissionais
e competências na visão dos gestores diretos dos candidatos em
experiências anteriores.
►► A 5ª etapa consistiu em uma sabatina com a comunidade educacional de Londrina, envolvendo
diretores, professores e pais.
►► Na 6ª etapa, foi feita uma entrevista com uma banca avaliadora
multidisciplinar formada por seis
especialistas. Entre eles estavam
Priscila Cruz, fundadora e presidente executiva doTodos pela Educação,
e Henrique Paim, que trabalhou durante 11 anos no Ministério da Educação, onde ocupou cargos de ministro, secretário executivo e presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
No fim, três candidatos foram
selecionados e entrevistados pelo
prefeito. A escolhida foi Maria Tereza Paschoal de Moraes. Com 12 anos
de experiência em sala de aula, ela
ocupara a pasta de Educação de Ou-

rinhos (SP) entre 2013 e março de
2016. Nesse período, o Ideb municipal de Ourinhos passou de 5,3 para 6,4, e a fila de espera por vagas
em creches foi reduzida em 85%. "É
claro que somos todos seres políticos, mas quando você entra em uma
secretaria por critérios estritamente
técnicos, pode trabalhar por esse viés, tomando decisões por meio da
técnica e da teoria da educação",
avalia Maria Tereza.

PARCERIAS COM
EMPRESAS
Tal como João Doria na capital
paulista, Belinati entende que a parceria com empresas privadas é indispensável para fomentar o desenvolvimento. Especialmente em empreendimentos que exigem expertise
administrativa, como é o caso do
Estádio do Café – cujo custo de manutenção oscila entre R$ 50 mil e R$
60 mil por mês. A ideia da prefeitura é que a iniciativa privada assuma
esse custo em troca do direito de
explorar o equipamento. "A cidade
tem de tratar bem o empresário, cuidar de suas necessidades. Ele gera
emprego, renda, movimenta a economia da cidade", argumenta.
A gestão está implementando,
ainda, o Programa Compras Londrina,
do Sebrae. A iniciativa busca inserir
micro e pequenas empresas locais na
rede de fornecedores do município. O
Sebrae estima que essas compras públicas movimentem R$ 450 milhões
por ano, mas, desse total, apenas 15%
é suprido por empresas locais. O objetivo é que, até o fim da gestão, esse
percentual salte para 80%.

de redução
nos cargos
comissionados

4.300 1,2
crianças a menos
esperando vagas
em creches

População

548.249
PIB R$

15,8 bilhões
Área

milhão de
m2 de área
limpa

4,5%

1.652,57 km

2

do PIB estadual

Posição geral no IDGM

15

a

POSIÇÃO EM CADA INDICADOR

Educação

30

a

Saúde

15

a

Infraestrutura e
sustentabilidade

Segurança

8

a
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GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E SITUAÇÃO FISCAL:

Transparência: nota

Endividamento bruto

Geração de receita
própria:

Investimento per
capita

8,6 de 10

R$ 0,79
para cada

R$ 1

de transferência
intergovernamental
Vinculação da
receita

100 dias em números

20%

por dentro do município

59%
definida por leis
e/ou convênios

30,5%

R$ 155

Receita tributária

R$ 793,36
per capita

Despesa com
prestação de
serviços para
o cidadão

R$ 2.480
per capita
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Foto: Leonardo Souza

Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações, a capital catarinense
é a mais inovadora do Brasil

FLORIANÓPOLIS

austeridade e incentivo à tecnologia

Os primeiros meses sempre são
árduos para os prefeitos eleitos. Mas
Gean Loureiro (PMDB) enfrentou alguns obstáculos extras ao assumir a
gestão de Florianópolis, em janeiro.
No 17º dia de mandato, os servidores
municipais iniciaram uma greve que
durou 38 dias e chegou a ter 90% de
adesão, segundo o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Florianópolis. A paralisação
foi uma resposta ao pacote de medidas de austeridade proposto pela
gestão na forma de 40 projetos de
lei, envolvendo cortes no funcionalismo público e a alteração na previdência dos trabalhadores. "As medidas enviadas à Câmara eram necessárias ou eu não teria mais recursos
para pagar a folha de pagamento já
em setembro", defende Loureiro,
acrescentando que a dívida do mu-
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nicípio gira em torno de R$ 1 bilhão.
Em abril, um novo baque: a Câmara Municipal aprovou a criação de
duas CPIs, ambas relacionadas à prefeitura. Uma se propunha a investigar
a taxa de coleta de resíduos sólidos
– uma auditoria realizada em 2016
apresentou disparidade entre valores
cobrados e devidos. A outra se relacionava com o contrato do carnaval
de 2017. Ambas diziam respeito a problemas verificados no mandato anterior. Mesmo assim, Loureiro teve
de lidar com uma pressão indigesta
para quem estava recém iniciando
seu trabalho.
Surpresas à parte, o novo prefeito não abriu mão de iniciar o mandato enxugando a planilha de custos
do município. "Precisamos arrecadar
mais, reduzir o custeio, definir prioridades e permitir que Florianópolis

Precisamos fazer
a cidade voltar
a ter capacidade
de investir.
Gean Loureiro,
prefeito de Florianópolis

capa

possa novamente ter uma capacidade de investimento", avalia. Uma de
suas medidas foi deslocar 160 profissionais da administração da Secretaria de Saúde para aumentar a capacidade de atendimento das unidades de saúde. Além disso, o município
firmou um convênio com a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado
para utilizar a mão de obra de detentos do regime semiaberto em serviços
como a limpeza de terrenos baldios
e o conserto de prédios públicos –
uma forma de reduzir o gasto com
empresas terceirizadas e promover a
ressocialização de apenados.

APOIO À INOVAÇÃO
Loureiro deseja que a inovação se
torne uma das marcas de sua gestão.
No primeiro mês de mandato, ele regulamentou a criação do Fundo Municipal de Inovação, formado por recursos de empresas públicas e privadas.
O estatuto do Fundo define que 20%
dos recursos devem ser disponibilizados para microempresas e empresas

inovadoras de pequeno porte, e 10%
em projetos de inclusão digital.
O objetivo é fortalecer a vocação
de Florianópolis como o grande polo
de tecnologia e inovação no sul do
país. Em um mapeamento realizado
pelo Ministério da Ciência,Tecnologia,
Inovações e Comunicações (MCTIC),
em 2015, a capital catarinense foi
considerada a mais inovadora do país. Em 2016, Florianópolis também
apareceu na segunda posição no Índice de Cidades Empreendedoras,
elaborado anualmente pela Endeavor.
Os resultados práticos também
começam a aparecer. Ainda em janeiro, o Peixe Urbano decidiu transferir sua sede do Rio de Janeiro para
Florianópolis, onde deverá abrir 400
postos de trabalho em até quatro anos
e contribuir com um aumento de 1,5%
na arrecadação total do município.
Uma das vantagens que atraíram a
empresa foi a alíquota de 2,4% do
Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISSQN). No Rio de Janeiro,
o mesmo imposto é de 5%.

por dentro do município
População

469.690

PIB R$

17,3 bilhões
Área

2

17

a

POSIÇÃO EM CADA INDICADOR

Educação

7

a

profissionais da saúde
da administração
atuando no
atendimento

Saúde

9

a

Infraestrutura e
sustentabilidade

Segurança

50

a

24

a

GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E SITUAÇÃO FISCAL:

R$

1

Transparência: nota

10 de 10

milhão obtido
via emenda
parlamentar para a
saúde do município

Geração de receita
própria:

Foto: Cristiano Andujar

cargos
comissionados
a menos

do PIB estadual
Posição geral no IDGM

100 dias em números

200 160

7,1%

675,41 km

R$ 1,58
para cada

R$ 1

de transferência
intergovernamental

Endividamento
bruto

13,7%
Investimento per
capita

R$ 234
Receita tributária

R$ 1.437,74
per capita

Vinculação da
receita

51,2%
Reconhecida pelo caráter empreendedor,
Florianópolis prepara sua infraestrutura
para atrair cada vez mais empresas

definida por
leis e/ou
convênios

Despesa com
prestação
de serviços para o
cidadão

R$ 2.955
per capita
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Geraldo Falcão/Agência Petrobras

Sobre empresas
e transparência
Em obra recém-lançada,
Valdir Simão e Marcelo Vianna
emprestam a experiência de ambos
na Controlaria-Geral da União para
delimitar vantagens e desvantagens
do acordo de leniência –
mecanismo cada vez mais
recorrente no combate à corrupção
Por Leonardo Pujol

E

m março deste ano,
a Operação Lava
Jato completou
três anos. E, ao que
tudo indica, ainda
está longe de chegar ao fim. Sua eficiência, e consequente aprovação popular, é atribuída aos trabalhos conduzidos por
uma força-tarefa da Polícia Federal
e por procuradores do Ministério
Público Federal (MPF). São eles os
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responsáveis por estabelecer o cerco aos envolvidos e ajustar termos
de colaboração cujo maior objetivo
é trazer vantagens à operação.
É com base nessa premissa, por
exemplo, que já se firmaram 155
acordos de delação premiada. Neles, os investigados se comprometem a revelar detalhes dos mecanismos de desvio. Em troca, os criminosos recebem benefícios que
podem variar de perdão judicial a
redução de até dois terços da pena
e substituição por penas restritivas
de direitos.
Já os acordos fechados com
empresas, tecnicamente chamados
"acordos de leniência", somavam
em maio um total de dez casos
consolidados. Esse arranjo envolvendo organizações jurídicas surgiu
nos Estados Unidos, nos anos 1970.
No Brasil, por sua vez, o mecanismo passou a ser adotado apenas
em 2011, a partir da nova Lei do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), de número
12.529, no contexto da repressão

à formação de cartéis. Depois, em
2013, a Lei Anticorrupção, de número 12.846, estendeu o acordo
de leniência a outros órgãos.
Desde então, vigoram no Brasil
legislações que permitem punir, de
maneira administrativa e civil, organizações e empresas que praticarem crimes contra a administração pública. Antes disso, o Estado
não detinha tal poder e a ação se
restringia àquelas pessoas que agiam
em nome das empresas – ou à aplicação de sanções judiciais de fundo
contratual ou regulatório.
A problematização desse novo
sistema é abordada de maneira minuciosa no livro O acordo de leniência na Lei Anticorrupção: histórico,
desafios e perspectivas, de autoria
de Valdir Simão, que foi ministro
do Planejamento e ministro da Controladoria-Geral da União (CGU),
em parceria com Marcelo Vianna,
auditor federal de Finanças e Controle da CGU. Lançado em abril, o
material tem o selo da Trevisan Editora – especializada em títulos ju-

resenha

rídicos e na área de negócios – e
propõe uma imersão no tema, tomando como base os acordos firmados pelo MPF na Lava Jato. Em
suas 272 páginas, a obra aborda os
meandros da Lei Anticorrupção, as
origens dos instrumentos negociais
de repressão à corrupção, o contexto internacional da leniência e
as alternativas de implementação
dos acordos de colaboração hoje
em voga no país.

Ônus e bônus
Em seus primórdios, a Lava Jato
apurava a atuação de doleiros que
usavam um posto de combustíveis
para movimentar recursos ilícitos.
Desde então, a operação tomou proporções históricas com a descoberta de um esquema de corrupção
dentro da Petrobras. Foi então que
a sociedade brasileira colocou o tema da corrupção no topo do ranking
das maiores preocupações nacionais,
segundo pesquisa de 2015 do Instituto Datafolha. Pela primeira vez na
história, as pessoas estavam mais

preocupadas com a corrupção do
que com questões elementares ao
dia a dia, como desemprego, violência e saúde. "Não é para menos.
Cada vez mais, a sociedade passa a
identificar a corrupção como um
mal que afeta a todos, nos aspectos
sociais e econômicos", escrevem Simão e Vianna.
Também de maneira inédita, órgãos de defesa do Estado têm alcançado resultados expressivos no combate ao desvio de dinheiro público.
Com a Operação Lava Jato, foi possível desmantelar organizações criminosas, inibir práticas ilícitas e recuperar uma parcela significativa de
recursos. Parte desse êxito deve-se
aos acordos de colaboração premiada – que, segundo os autores, requerem atenção especial para não acabarem sendo banalizados.
Já a leniência, por exemplo, só
é firmada quando o bônus do valor
devolvido e das provas apresentadas
supera o ônus de reduzir as punições
à empresa acusada – incluindo-se
aqui multas, proibição de firmar novos contratos com governos e obtenções de crédito junto a bancos
estatais. Organizações que não estabelecem acordos e acabam condenadas são declaradas inidôneas
e ficam impedidas de fechar contratos com o poder público.
Em que pese o uso efetivo do
mecanismo, os autores de O acordo
de leniência na Lei Anticorrupção
atentam para duas falhas nesse sistema. Uma delas diz respeito à
abrangência limitada do programa.
"A norma só estende seus efeitos
às penas de proibição de contratar
previstas nas leis de licitações e contratos – atualmente o grande ativo
do acordo –, mas deixa a [empresa]
colaboradora exposta a outras sanções administrativas e cíveis."
O segundo problema fica por
conta da pouca previsibilidade que
costuma envolver os acordos. "Além
da incerta participação de outros
órgãos do Estado nas negociações,

FICHA TÉCNICA
Título: O acordo de leniência na
Lei Anticorrupção: histórico,
desafios e perspectivas
Autores: Valdir Moysés Simão e
Marcelo Pontes Vianna
Editora: Trevisan
Ano: 2017
N° de páginas: 272
Preço médio: R$ 89

a Lei Anticorrupção e sua regulamentação são bastante lacunosas
no que diz respeito aos critérios para a concessão dos benefícios previstos em lei", destaca o livro.
Como solução, Simão e Vianna
emprestam suas experiências na CGU
para sugerir uma reestruturação nos
termos. As principais mudanças, detalhadas na parte final do livro, seriam novos requisitos para a execução do programa e uma forte articulação interinstitucional. É dessa
maneira, defendem eles, que o Brasil se tornará ainda mais íntegro e
transparente. "O histórico exitoso
do Cade e da Operação Lava Jato
permite vislumbrar a construção de
um modelo de programa de leniência de combate à corrupção que seja sólido do ponto de vista do Estado e do potencial colaborador", afirmam os autores.
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licitações:
processo em
mudança

Em São Paulo, o sistema de
transporte coletivo de passageiros
deveria ter sido licitado em 2013,
mas desde então vem sendo
mantido por contratos emergenciais
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Marcadas pelo anacronismo e pelo acúmulo de normas
paralelas, as regras das licitações brasileiras estão prestes
a entrar em uma nova era. Aprovado pelo Senado em
dezembro, o projeto que modifica a Lei de Licitações e
Contratos aguarda análise na Câmara dos Deputados
Por Andreas Müller e Ricardo Lacerda

Foto: Istock

c

orrupção, instabilidade política e
baixa capacidade
de investir são aspectos que prejudicam o crescimento de qualquer
país. No Brasil, há ainda um outro
limitador, que diz respeito ao modelo de compras da administração pública – cujo sistema enfrenta problemas técnicos e normativos, oriundos
de uma legislação multifacetada e,
muitas vezes, defasada. Esse cenário,
no entanto, pode ganhar contornos
diferentes a partir de um novo marco regulatório. Em dezembro de 2016,
o Senado aprovou o PLS 559/2013,
que trata da modernização da Lei de
Licitações e Contratos (8.666, de
1993), deixando-a mais clara, unificada e alinhada aos parâmetros de
mercado atuais.
Focado em obras e serviços de
engenharia e na proteção ao mercado interno, o regimento em vigor
foi o primeiro instituído após a redemocratização. "Não se pode crucificar a Lei 8.666, pois as necessidades daquele momento histórico
eram essas. Hoje, entretanto, o texto está descolado da realidade", analisa William Cornetta, advogado da
Motorola Solutions, fornecedora no
segmento de softwares e infraestrutura de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC).
Apesar de ter criado entraves à
corrupção, com seus 126 artigos a
Lei 8.666 tornou-se excessivamente
detalhada e prescritiva. "O peso da-

do ao formalismo, em detrimento
dos aspectos substantivos, não conseguiu coibir as fraudes e suscitou
prolongadas disputas jurídicas", avalia Frederico Rabello, especialista sênior em Licitações do Banco Mundial.
Para Claudio Gastal, presidente executivo do Movimento Brasil Competitivo (MBC), a necessidade de revisão é urgente: "A redação da atual
lei, em alguns casos, impossibilita a
aquisição de serviços e de tecnologia
por parte do governo". Neste âmbito, existem diversas previsões na legislação brasileira que estipulam
margens de preferência para a aquisição de produtos locais, em detrimento do amplo acesso à tecnologia
de ponta de equipamentos e tecnologias de fora do Brasil. Para Gastal,
o mercado nacional precisa de tecnologia moderna, devendo ser aberto e permeável à prestação e ao fornecimento de produtos e serviços de
diferentes empresas, com diferentes
origens, e com o que há de mais avançado no mundo. "Somente em um
cenário de livre acesso à tecnologia
de ponta se pode ambicionar e tentar garantir o desenvolvimento da
indústria", salienta.
Faz sentido: com a globalização,
não é mais possível afirmar onde determinado equipamento é de fato
produzido. "A ideia surge na Califórnia, as peças são elaboradas na Índia,
China e Malásia, o software desenvolvido na Irlanda e Canadá e, por
sua vez, a montagem ocorre na Alemanha e México", diz Gastal. Para
ele, recursos legais que criam margens
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de preferência ou certificações específicas deveriam ser revogados, a
fim de garantir o livre acesso a produtos e equipamentos mais avançados e com tecnologia de ponta.
Na prática, a readequação das
normativas para os contratos públicos sempre esteve em pauta – mas
nunca foi aplicada de maneira direta. "A lei foi alterada em paralelo ao
longo do tempo", explica Alécia Bicalho, advogada especializada em
Direito Administrativo. As alterações
referem-se à elaboração de 80 normas – sendo 61 medidas provisórias
(MPs) e 19 leis – que abordam a matéria das licitações. Uma das mais
impactantes foi a Lei do Pregão, de
2002, que adicionou o pregão para
compra de bens e serviços públicos
simples. Nesse modelo, as empresas
concorrentes fazem lances em sessões abertas e vence quem cobra o
menor preço. O pregão eletrônico,
instituído em 2005, possibilitou a
emissão de propostas pela internet.
Até então, as licitações previstas
na Lei 8.666 incluíam apenas as modalidades de concorrência, tomada
de preços, convite, concurso e leilão.
"O país avançou sem alterar o regimento específico, que dá efetividade ao princípio constitucional da
licitação", reforça Alécia. Além do
pregão, as resoluções ligadas às Par-

cerias Público-Privadas (PPPs), às
concessões e aos serviços de publicidade estatal, entre outras, também
influenciaram a lei geral.
O Regime Diferenciado de Contratações (RDC, Lei 12.462/2011) e
a Lei das Estatais (Lei 13.313/2016)
foram as últimas tentativas de atualizar a disciplina. Instituído por MP,
o RDC surgiu para acelerar as obras
da Copa do Mundo e da Olimpíada
e depois foi estendido às contratações do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), do Sistema Único de Saúde (SUS) e de diversas outras áreas – como segurança, mobilidade e logística.
Já a Lei das Estatais delimitou
instruções mais rígidas de governança e transparência para as empresas
públicas. Ao mesmo tempo, determinou que todas as licitações feitas
por empresas públicas ou sociedades
de economia mista seguissem regulamento próprio parametrizado pela lei geral, cujas normas têm por
plataforma o RDC – o que, em tese,
torna o processo mais ágil. Pelo novo texto, ficam dispensadas de licitação as obras de engenharia com
valor de até R$ 100 mil, além de
compras e outros serviços que não
ultrapassem R$ 50 mil. Mas os limites podem ser diferentes conforme
a estatal.

O desafio é que a administração
é muito heterogênea, tanto
em relação a aspectos morais
quanto técnicos.
Rafael Jardim, auditor do TCU

SEM RASGAR A COLCHA
O acúmulo de dispositivos legais
no contexto das licitações multiplicou
as possíveis interpretações sobre o
tema no Tribunal de Contas da União
(TCU), nos tribunais estaduais e municipais e contribuiu para aumentar
os nós jurídicos de uma área já marcada por burocracia e lentidão. "Quando a lei vira uma colcha de retalhos,
abre-se espaço para o surgimento de
novas normativas. É preciso consolidar um instrumento jurídico único",
sugere Cornetta. E essa é exatamente a proposta da nova Lei de Licitações.
A ideia é aproveitar os elementos
positivos trazidos pelas medidas paralelas nos últimos 24 anos. "O regulamento não parte de uma desconstrução, e sim de uma consolidação
das inovações e de tudo que já foi
testado pelas leis que serão revogadas", confirma Alécia. Um exemplo é

menos burocracia, mais agilidade

INVERSÃO BENÉFICA
Um dos dispositivos da nova
legislação para acelerar os
processos licitatórios é a
inversão de fases, além da
fase recursal única ao final do
procedimento. Utilizado na
Lei do Pregão e no RDC, o
mecanismo possibilita a análise
de documentação apenas da
empresa vencedora do certame –
e não de todas as concorrentes,
como acontece na norma atual.
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MUITO ALÉM DO CIMENTO
Os regimes não tradicionais, como
da contratação integrada e o
contrato de eficiência, não ficam
restritos às obras. Um exemplo
disso vem do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento.
O PNUD adotou o modelo num
edital para contratação e execução
de projetos de eficiência
energética, com vistas à redução
de despesas correntes, direcionado
a prédios de hospitais públicos.

COMPRA CASADA
Atrelar o fornecimento da obra à prestação de serviços é uma das
saídas sugeridas pela nova lei para garantir a qualidade da estrutura
entregue. Em casos de bens destinados a serviços públicos – como uma
estação de esgoto –, a empresa responsável por construir o complexo
também poderia geri-lo pelo prazo de até cinco anos, ficando com a
receita da operação e zelando pela manutenção durante o período.
TRANSIÇÃO
A proposta da nova lei prevê um prazo de transição
de dois anos para adaptação do Estado. Nesse
intervalo, tanto a regra em debate (se aprovada)
quanto as que serão revogadas seguiriam valendo.

debate
Marcelo Casal Jr. / Agência Brasil

o aproveitamento de dispositivos introduzidos pelo RDC e pela Lei das
Estatais, como as contratações integrada e semi-integrada, o contrato
de eficiência, a remuneração variável
vinculada ao desempenho e a execução simultânea – entre outros modelos contratuais modernos. No modelo integrado, o setor público pode
licitar uma obra a partir de um anteprojeto, sem os projetos básico e executivo. A empresa vencedora do certame fica responsável por apresentar
os documentos e executá-los. Essa
mudança foi pensada para reduzir os
aditivos contratuais – uma das fragilidades da Lei 8.666.
A diminuição dos custos da licitação é outra vantagem do regime de
execução integrada. "Uma contratação pública deve considerar não apenas os valores pagos às empresas contratadas, mas o quanto gasta para ser
licitada", aponta Cláudio Sarian Altounian, auditor do TCU. Ele frisa a contribuição do método para aproximar
a administração pública de um padrão
de aquisições mais ágil e assertivo.
Apesar disso, o modelo não ficou
livre de críticas. Em 2013, um decreto presidencial autorizou a inclusão
de uma taxa de risco nos contratos
integrados para cobrir possíveis adequações nas obras. Essa reserva de
contingência inflou os orçamentos.
A Lei das Estatais propôs uma alternativa com a contratação semi-integrada, na qual o projeto básico segue
a cargo do Estado e as empresas fazem
o planejamento executivo. "A administração precisa estar muito capacitada para licitar apenas com o anteprojeto, pois há menos controle sobre
os preços", ressalta Rafael Jardim, autor do livro Obras Públicas: comentários à jurisprudência do TCU e também auditor do TCU.
Outra discussão quanto à contratação integrada diz respeito à sua esfera de aplicação. O método deveria
ficar restrito a casos estratégicos, mas
foi utilizado até para manutenção de

Instituído por Medida Provisória, o
RDC foi estendido às contratações
do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) e do Sistema
Único de Saúde (SUS)

O Estado contrata
desde papel
higiênico até a obra
de Belo Monte.
Se melhorarmos
o instrumento de
contratação, o
resultado será
positivo para o
governo e para a
sociedade.
William Cornetta, advogado
da Motorola Solutions

obras. Agora, o texto da nova Lei de
Licitações propõe a limitação do regime a contratos acima de R$ 20 milhões. Não deixa de ser um ponto
polêmico, pois o sistema poderia ser
útil em cidades pequenas, que lidam
com obras de menor vulto e não possuem mão de obra especializada para a elaboração de projetos.
A restrição deve-se, essencialmente, à dificuldade para acompanhar a
obra. "A integrada exige a análise da
matriz de risco e uma grande expertise administrativa, que as prefeituras
menores não têm", diz Jardim. O PLS
559 ainda extingue as nomenclaturas
"projeto básico" e "projeto executivo"
e insere a figura do "projeto completo" para definir o documento inicial.

RISCO CALCULADO
Além da transparência, a nova lei
implanta um mecanismo que aumenta a segurança do Estado nas relações
comerciais com seus fornecedores.
Trata-se de um seguro contra descumprimento por não entrega, cujo
prêmio deve ser pago pelas construtoras. O valor sugerido é de 30% sobre o total contratado, e de 5% a 20%
em obras de menor porte. Embora
possa tornar os orçamentos mais pesados, a medida garante uma com-

A matriz de risco
define quem
responde por
imprevistos
capazes de
alterar o custo
do contrato ou o
desenvolvimento
de um projeto.
Sua função é
tornar mais
transparentes as
relações de entes
públicos e
fornecedores,
além de reduzir a
margem para
divergências que
possam gerar
atrasos,
paralisações ou
disputas judiciais

O mercado
segurador já
oferece cobertura
contra quebra de
contratos em
obras públicas,
mas as apólices
se limitam a 5%
e não exigem a
participação das
seguradoras.
Agora, as
companhias
passariam a
assinar com os
fornecedores e se
transformariam
em agentes
fiscalizadores,
também
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As principais mudanças da nova lei
Contratação integrada e semi-integrada
Ambas permitidas apenas para obras acima de R$ 20 milhões.
Projetos básico e executivo
As nomenclaturas deixam de existir e dão lugar ao projeto completo.
Matriz de risco
O documento definirá sobre qual das partes recairá a responsabilidade sobre eventos
futuros ou imprevistos sobre o projeto.
Seguro
As obras acima de R$ 100 milhões deverão possuir um seguro de 30% do valor do
contrato. Nas de menor vulto, o percentual fica entre 5% e 20%. A cobertura garantirá
a finalização do objeto ou o pagamento de indenização caso a empresa contratada
enfrente dificuldades. Seguradoras farão parte do contrato e agirão como fiscalizadoras.
Contrato de eficiência
O contratado é remunerado em percentual sobre a economia obtida na redução de
despesas correntes da administração.
Remuneração variável vinculada ao desempenho
Os contratos poderão estipular o pagamento de um bônus às empresas que
superarem determinadas metas de qualidade definidas para os projetos.
Atrasos
Empresas poderão suspender ou ter direito a rescindir o contrato após 45 dias de
atraso nos pagamentos. O prazo atual é de 90 dias.
Orçamento
Passa a ter metodologias adequadas ao regime, não necessariamente item a item,
como é hoje.
Valor mínimo
O Estado não poderá optar por propostas que apresentem valores inferiores a 80%
do orçamento. Para valores entre 80% e 85%, será exigido um seguro adicional.
Dispensa
Obras de até R$ 60 mil e compras de até R$ 15 mil ficam dispensadas de licitação. Hoje,
os tetos são R$ 15 mil e R$ 8 mil, respectivamente. Ainda existem outros casos inseridos
nesse modelo, como contratos firmados em períodos de guerra ou de emergência.
Shows
Artistas podem ser contratados sem concorrência, desde que apresentem todos os
custos relacionados à apresentação – como transporte, alimentação, entre outros.
Hoje, a listagem desses valores não é obrigatória.
Prazos
Os contratos de serviço poderão ser feitos por dois anos e renovados cinco vezes,
alcançando um total de dez anos. Atualmente, o prazo se limita a um ano, com até
cinco renovações. Nos contratos com investimentos reversíveis, que geram receita à
administração, os prazos podem chegar a 35 anos, como ocorre nas PPPs.
Diálogo competitivo
Inserido entre as modalidades licitatórias da nova lei, o regime estipula a possibilidade
de a administração pública selecionar licitantes para debater alternativas técnicas
capazes de atender às necessidades do Estado em demandas específicas.
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pensação financeira aos cofres públicos
em caso de descumprimento do contrato – um problema recorrente no
Brasil. Em julho de 2016, o TCU contabilizava 2.214 obras estatais paradas
no país. Juntas, elas somavam cerca de
R$ 15 bilhões em investimentos.
Uma deles era o Hospital Universitário Júlio Muller, em Cuiabá (MT). A
construção, iniciada em 2012, deveria
estar pronta em março de 2014, mas
parou há quase três anos, desde que a
empreiteira abandonou o projeto, deixando apenas 11% do hospital concluído. Orçado em R$ 120 milhões e financiado pelo Estado e a Universidade
Federal do Mato Grosso (UFMT), o
complexo deveria oferecer 250 leitos
de internação e 25 leitos de UTI. O seguro proposto pela nova lei visa evitar
esse tipo de problema.
Mas o PLS 559 não pretende apenas fechar o cerco contra empresas incompetentes: aquelas que superarem
as expectativas em relação às metas e
prazos de entrega, além de padrões de
qualidade e sustentabilidade ambiental, poderão ser beneficiadas com um
mecanismo de remuneração variável.
Na prática, é um bônus por bom desempenho, que segue os mesmos padrões instituídos na Lei das PPPs, de
2004. Aliás, o bom desempenho pretérito em contratos públicos também
será considerado para fins de pontuação de propostas técnicas e desempate – prevendo-se a criação de um cadastro nacional de performance.

QUALIFICAÇÃO EM PAUTA
Ao combinar parâmetros já existentes em outras normas, a nova Lei de
Licitações amplia o espectro de setores
contemplados. "A lei tira um pouco o
foco das obras. Áreas que antes não
eram bem tratadas, comoTIC e serviços
em geral, serão mais bem abordadas",
diz Alécia. Nos contratos de TIC, uma
das novidades é a inserção do Service
Level Agreement (SLA), ferramenta que
ajuda a aprofundar a análise qualitativa das propostas. "Hoje se fala na bus-

debate

ca da proposta mais vantajosa ao Estado, e isso não significa o menor preço", diz Cornetta, da Motorola. Já Jardim,
do TCU, destaca o ganho de autonomia
dos administradores no momento de
definir a empresa mais adequada.
A agilidade e a objetividade proporcionados pela Lei do Pregão resultaram na economia de R$ 48 bilhões
aos cofres públicos de 2010 a 2015,
segundo o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Mas
esse é apenas um dos parâmetros a
ser considerado no processo. "Em licitações, o foco deveria ser o value for
money, respeitando princípios internacionalmente aceitos e ponderando
a relação entre qualidade e preço", indica Rabello. O conceito prega uma
avaliação adequada entre os custos e
os benefícios da proposta para determinar qual a melhor opção para o comprador. A contratação de consultorias
pelo Estado é uma das áreas em que
o value for money poderia trazer benefícios. "É mais vantajoso pagar mais
caro por uma consultoria que, de forma inovadora, eficiente e eficaz, aponte a solução de problemas nacionais,
do que pagar menos por algo que não
agrega valor", compara Rabello.

POLÊMICAS À VISTA
O texto do PLS 559 foi debatido no
Senado e contou com a contribuição
de mais de 40 órgãos – incluindo Ministério do Planejamento, Casa Civil e
TCU, além de setores interessados e da
iniciativa privada. Agora, o projeto tramita em regime de prioridade na Câmara dos Deputados, onde se transformou em PL 6.814/2017. Mesmo com a
aprovação no Senado, a Câmara deve-

A cartilha do Banco
Mundial para licitações
PRIORIZAR a qualidade
e o custo-benefício em
detrimento do menor preço.

CRIAR uma abordagem
diferenciada para a
contratação de consultorias.

COIBIR formalismos
na lei e optar por aspectos
substantivos.

NÃO CONFUNDIR
transparência com
publicidade extrema.

ELEGER valores-chave para
o processo, como economia,
integridade, adequação a
finalidade, eficiência,
transparência e equidade.

PADRONIZAR editais de
licitação, apresentação de
propostas e minutas de
contrato para todas as
instâncias públicas.

rá esmiuçar questões polêmicas do
PL. Uma delas diz respeito à inserção
do diálogo competitivo como modalidade licitatória. Utilizado nos Estados
Unidos desde 1972 e introduzido no
Direito Europeu nos anos 2000, o modelo permite convocar previamente
possíveis fornecedores e debater sobre
necessidades complexas.
A etapa de conversação serviria
para que o Estado, em parceria com
a iniciativa privada, encontrasse os
melhores caminhos para o projeto a
partir de uma abordagem técnica. Em
seguida, os gestores definiriam o competidor mais apto a suprir a demanda
delimitada em conjunto. O modelo
costuma ser utilizado em casos de
inovações técnicas ou de tecnologias
de domínio restrito. Por enquanto, a
pauta divide opiniões. A possibilidade
de trazer tecnologias de ponta e o conhecimento do mercado na preparação de projetos complexos para o Estado é o ponto forte do diálogo competitivo. Porém, a modalidade
abre o risco de direcionamentos
e da prevalência de critérios subjetivos na definição do certame.
"Apesar das inovações, a tarefa
de minimizar direcionamentos é
difícil. Precisaria de mais maturidade dos gestores, da sociedade e do setor privado", opina Jar-

Em julho de 2016, o TCU
contabilizava 2.214 obras
estatais paradas no país.
Juntas, elas somavam cerca de
R$ 15 bilhões em investimentos

PROFISSIONALIZAR
as comissões
licitatórias, criando
carreiras específicas
para esses
profissionais.
ESTIMULAR
o aprimoramento
dos projetos técnicos
e a qualificação dos
compradores
públicos.

dim. Alécia acredita que a experiência
trará benefícios ao processo, embora
acarrete alguns desafios. "Vai exigir
muito em termos de confidencialidade e isonomia, mas desengessa a parte técnica, cria uma etapa prévia de
julgamento e impõe uma evolução
cultural na lida com as licitações."
A lei ainda traz outros itens a serem aprofundados, como a própria
questão do seguro. O percentual de
30% é considerado alto pelas empresas e insere obrigações trabalhistas
entre os riscos segurados, mesmo que
a responsabilidade seja inerente à atividade empresarial. Outro ponto em
discussão diz respeito ao licenciamento ambiental, já que as liberações prévias passam à iniciativa privada. A nova resolução pode reduzir a burocracia, mas também abriria um novo
flanco para a corrupção. De toda forma, o aprofundamento dos debates
já serve de alento. Mesmo que a nova
lei não possa ser encarada como uma
panaceia aos problemas licitatórios,
o Brasil deve registrar avanços ao término do processo. "Não há legislação
de licitações perfeita ou receita única
que funcione a qualquer país, mas
aquelas baseadas em princípios e sem
excessos de formalismo são as que
melhor se adaptam a qualquer realidade", completa Rabello.
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A

delimitação do
tamanho e das
funções do Estado é uma pauta
constante nos
debates sobre o
crescimento da
economia brasileira. Um dos pontos centrais é a regulação estatal do ambiente de negócios, que passou por ciclos distintos
nas últimas décadas – o mais propositivo deles, nos anos 1990, foi marcado pela abertura dos processos de
privatização de bens e empresas públicas. O modelo engloba os interesses
de três forças: o Estado, cedente dos
direitos; a iniciativa privada, detentora da permissão ou concessão; e os
cidadãos, usuários finais dos serviços.
A necessidade de mediar as relações entre os diferentes grupos levou
ao surgimento de um quarto ator, responsável por zelar pelo cumprimento
dos deveres e limites de cada parte.
Essa é a função das agências reguladoras (ARs). No Brasil, elas surgiram
a partir de 1996 como autarquias federais vinculadas a ministérios. Divididas por setores de atividade econômica ou de impacto social, tinham a

premissa de atuar com neutralidade
para garantir isonomia no contexto
das concessões, ponderar interesses
e decidir em favor da estabilidade e
do funcionamento do mercado.
Por conta de fatores processuais
e políticos, muitas ARs sofreram um
desvirtuamento de suas finalidades e
assumiram responsabilidades dos ministérios. "O governo omitiu-se em
alguns aspectos e delegou responsabilidades suas às agências", explica o
economista Bernardo Figueiredo, ex-diretor-geral da Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT).
Além da ANTT, o Brasil possui outras nove agências reguladoras nacionais, constituídas entre 1996 e 2005,
em áreas como telecomunicações,
aviação civil e cinema. A próxima deverá ser a Agência Nacional de Mineração (ANM), cuja criação tramita no
Congresso desde 2013. Embora tenham outra classificação na estrutura
da União, o Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade) e o Banco Central (Bacen) executam funções
semelhantes de regulação, enquanto
diversas agências estaduais e municipais atuam vinculadas aos poderes
Executivos locais.

Em busca da

autonom
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Ponte Rio-Niterói: a responsabilidade
por regular a exploração da
infraestrutura rodoviária e
ferroviária federal é da ANTT

Criadas na década de 1990 para atuar como
mediadoras nos processos de concessão, as
agências reguladoras sofreram modificações
com o passar do tempo. A oportunidade
para um novo alinhamento começa a partir
da lei que pretende unificar e modernizar os
parâmetros de governança dessas entidades
Por Emanuel Neves e Ricardo Lacerda
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As agências reguladoras nacionais

Agência Nacional de
Transportes Terrestres

Agência Nacional de
Telecomunicações

Agência Nacional de
Saúde Suplementar

Agência Nacional
de Energia Elétrica

Agência Nacional
de Águas

Agência Nacional
do Cinema

Papéis misturados
Pensadas como instituições independentes e técnicas, as agências
deveriam garantir a manutenção das
regras do jogo e operar como árbitros
idôneos e equidistantes entre Estado
e operadores. "A agência não faz as
regras, mas é o juiz", esclarece Figueiredo, que também presidiu a Empresa de Planejamento e Logística (EPL),
outro órgão federal. Mas essa função
começou a mudar quando as ARs se
tornaram contratantes nas concessões e passaram a cumprir o papel
do poder concedente, especialmente nas áreas de infraestrutura, transporte e logística.
"Ao ingressar como parte interessada, a agência perde autonomia,
gerando instabilidade", afirma Rafael Garofano, sócio da Giamundo
Neto Advogados. O duplo papel cria
o risco de a contratante interpretar
os contratos a seu favor, em vez de
se limitar à análise técnica e independente. Essa mistura foi fruto da
fragilidade dos ministérios, pois o
governo federal resolveu utilizar a
maior capacidade técnica das agências para elevar a eficácia dos processos. Mas não saiu como espera-
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do. "A mudança gerou confusão. Não
havia segregação de funções entre
a formulação, a execução e a regulação das políticas", justifica Valdir
Simão, ex-ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e ex-ministro-chefe da Controladoria-Geral da
União (CGU). Segundo ele, o intercâmbio de profissionais entre as duas instâncias agravou o problema.

independência em xeque
No início, as agências tinham como premissa atuar com autonomia
para blindar a regulação e as concessões contra influências políticas. "Mas
elas também passaram a sofrer com
a mesma pressão política e hoje a
maioria não tem independência decisória", constata Garofano. Os resultados foram diversos, inclusive com
a redução do caráter técnico nos setores diretivos. As reguladoras são
geridas por um colegiado, composto
por nomes indicados pelo presidente
da República e submetidos a uma sabatina no Senado. Uma vez admitidos,
os dirigentes ganham estabilidade no
cargo e, não raro, o expediente é utilizado para fins políticos, sem respeitar o critério de competência.

Agência Nacional de
Vigilância Sanitária

Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis

Agência Nacional
de Aviação Civil

Agência Nacional
de Transportes
Aquaviários

A vacância de postos diretivos é
outra maneira de burlar o sistema. Um
levantamento do Tribunal de Contas
da União (TCU), em 2015, constatou
uma ocupação prolongada de cargos
em conselhos e diretorias de agências
sem que houvesse o devido processo
de indicação e nomeação – com sabatina do Senado Federal, e não com
a simples indicação de servidores pelo Executivo. O levantamento aponta
que, na ANTT, "três das cinco vagas da
diretoria eram ocupadas ininterrup-

a Lei Geral propõe
LEGISLAÇÃO
Padronizar a gestão e a organização das
ARs. No modelo atual, essas autarquias
respondem apenas às respectivas leis de
criação e sequer figuram na Constituição
Federal.
FORMAÇÃO DOS
CONSELHOS DELIBERATIVOS
Os dirigentes das ARs seriam
indicados em lista tríplice, elaborada
por uma comissão especial criada
pela Presidência da República, e
sabatinados pelos senadores. Hoje,
os nomes são sugeridos diretamente
pelo Executivo ao Senado.

A Inglaterra é pioneira na criação
de agências reguladoras.
Os primeiros entes autônomos
ingleses surgiram em 1834

Entre 2010
e 2015, o
orçamento
federal previu
a liberação de

R$ 57
bilhões

para as
agências
reguladoras,
mas o repasse
foi de

R$
19,3
bilhões

PRÉ-REQUISITOS
Os candidatos teriam de comprovar
dez anos de experiência na área ou
quatro anos de atuação em
posições de chefia das reguladoras.
Atualmente, os requisitos já
incluem formação universitária e
elevado conceito no campo da
especialidade.

TEMPO DE MANDATO
Dos atuais quatro anos, renováveis
por mais quatro, o tempo de
mandato passaria a cinco anos, sem
possibilidade de recondução.

O contingenciamento de receitas foi outra forma de subordinar as
reguladoras aos ministérios, já que
poucas delas são autossustentáveis.
"Vi casos de presidentes de agências
que pediram demissão porque o ministério cortou a verba, e eles não
tinham como fazer mais nada", lembra Figueiredo. De acordo com a
ONG Contas Abertas, de 2010 a 2015,
o orçamento federal previa R$ 57
bilhões para as reguladoras, mas o
repasse final foi de R$ 19,3 bilhões.
Em 2015, por exemplo, a Anatel recebeu apenas R$ 446 milhões dos
R$ 5,6 bilhões provisionados, segundo a entidade.
O maior prejudicado pelo desvirtuamento das agências é o próprio
país, que na ausência de um ambiente regulatório seguro perde pontos
na confiança dos investidores. A edição de 2017 do ranking Doing Business, elaborado pelo Banco Mundial
para classificar as nações onde é mais
fácil empreender, mostrou que o Bra-

OUVIDOR
A lei prevê a criação do cargo de
ouvidor, que teria a função de
avaliar irregularidades e
ineficiências das ARs, além de
estimular a participação popular na
rotina dos órgãos.

METAS
Com a nova normativa, o Plano
Anual de Metas das reguladoras
terá de incluir objetivos
mensuráveis de desempenho
administrativo, operacional e de
fiscalização.

sil caiu da 121ª posição de 2016 para
o 123º lugar na lista de 190 economias. Parceiros comerciais do continente, como México, Argentina, Chile, Colômbia e Peru, estão em colocações superiores. O topo do ranking
é ocupado pela Nova Zelândia.
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tamente por servidores indicados pelo Executivo". Na
Antaq, eram duas das três diretorias. Outro levantamento, realizado por Daniel De
Bonis, doutor em Administração Pública pela FGV-SP,
aponta que, entre 2011 e 2014,
56% das vagas de alto escalão
das dez agências reguladoras nacionais
foram ocupadas por pessoas ligadas à
política. Assim, muitas vezes o planejamento dá lugar a orientações gestadas nos gabinetes ministeriais, como
em casos de congelamentos de tarifa.
"Os reajustes estão previstos em contrato. Quando há um congelamento,
ocorre um desequilíbrio e pode resultar
em questionamentos de arbitragem
por parte das empresas", diz Garofano.
Em fevereiro, a Justiça Federal
condenou o Rio Grande do Sul a indenizar a Sulvias em R$ 43 milhões
pela falta de reajuste nas tarifas de
pedágio em 2010 e 2011 na BR-386.
Outras seis operadoras entraram com
ações semelhantes contra o governo
gaúcho. E esse está longe de ser um
caso isolado. Em 2014, a Agência de
Transporte do Estado de São Paulo
(Artesp) descumpriu o contrato e reajustou pedágios num percentual
inferior ao IPCA. A decisão foi alvo
de ações movidas por pelo menos
dez concessionárias.

Retomada da
credibilidade
A discussão em torno da atuação
das ARs ganha força num momento
em que o governo federal quer reativar a atração de investimentos. O Plano de Parcerias e Investimentos (PPI),
de 2016, pretende estreitar os laços
entre a iniciativa privada e o poder
público com a remodelação da política de concessões. Nesse sentido, as
agências podem desempenhar um
papel central no fortalecimento da
segurança jurídica e da estabilidade
regulatória. "A manutenção das regras
é fundamental. O investidor precisa
saber que elas não serão usadas politicamente", acredita Simão.
Essa equidade ganha ainda mais
importância num cenário de quebra
do monopólio estatal para o fornecimento de determinados serviços.
"Quando há mais de um prestador
atendendo ao usuário final, o regulador não só garante um bom contrato,
mas também zela para que os termos
sejam saudáveis, com barreiras contra

ORÇAMENTO
O orçamento de todas as ARs ficaria
vinculado ao Ministério do
Planejamento. Hoje, a liberação de
recursos cabe ao ministério referente
à área de atuação de cada AR.

ATRIBUIÇÕES
O texto mantém a possibilidade de as
ARs desempenharem o papel de
contratantes em concessões, atuando
como poderes concedentes – além de
realizarem o arbitramento e a
fiscalização da aplicação dos contratos
firmados com os entes privados.
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abuso de concorrência e de poder econômico", explica Garofano. Ou seja,
ao operarem com grau máximo de
eficiência, as agências colaboram para o aumento da concorrência e para
a oferta de serviços de maior qualidade a preços justos.
O setor de saneamento básico,
onde apenas 5% dos serviços são prestados por empresas privadas, pode
ganhar com a abertura de mercado.
Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS),
apenas 50,3% dos brasileiros têm acesso à coleta de esgoto. Já o índice de
fornecimento de água potável chega
a 83,3% das casas. Ainda assim, cerca
de 34 milhões de cidadãos não são
contemplados. Além disso, a regulação
do setor é feita de maneira dispersa,
por agências estaduais e municipais
que seguem padrões e metas de universalização próprias.

Um novo ciclo
A saída para o país turbinar a atuação das agências reguladoras passa
pelo estabelecimento de um novo
marco regulatório. Boa parte das dificuldades deve-se à falta de uniformidade dos dispositivos legais, pois
as ARs não seguem uma norma comum. Cada entidade responde apenas às prescrições estabelecidas em
seus estatutos. Mas o caminho para
uma nova orientação já começou a
ser pavimentado na esfera política.
Em novembro de 2016, a Comissão Especial do Desenvolvimento
Nacional (CEDN), responsável pelos
assuntos ligados à Agenda Brasil no
Senado, aprovou a Lei Geral das Agências Reguladoras. Fruto de discussões
que se arrastam desde a década passada, o projeto PLS 52/2013 pretende padronizar a operação das agências.
Entre outras medidas, define normas
mais rígidas para a indicação de diretores. Os candidatos aos cargos
deverão possuir no mínimo dez anos
de experiência comprovada na área
– ou ao menos quatro anos em po-
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Em 2015,
a Anatel
recebeu
apenas

R$
446

milhões
de um
total de

R$
5,6

bilhões

provisionados

sições de chefia nas empresas reguladoras. Já os mandatos passarão de
quatro para cinco anos, sem possibilidade de recondução, atualmente
permitida por mais um quadriênio.
A nova lei também prevê a criação do cargo de ouvidor, que atuaria
como um interventor junto aos colegiados. Ele teria como missões combater irregularidades e ineficiências
e aproximar as ARs da população.
"Precisamos trazer os interessados
diretos para a mesa de decisão. A melhoria da governança das agências
deve dar voz aos cidadãos, ampliando a participação do contribuinte para tornar as resoluções mais legítimas",
aconselha Simão.
A Anatel já ensaiou uma medida
nesse sentido, ao convocar a população para opinar sobre a questão do
limite de franquia na banda larga fixa
por meio de um questionário em seu
site oficial. Polêmico, o assunto bateu
recorde de participação, com 6,5 mil

pessoas cadastradas apenas no primeiro dia. A agência, aliás, tem dificuldades para lidar com o tema. A
limitação pleiteada pelos provedores
de internet não apenas desagrada aos
consumidores como pode causar prejuízos a pequenas e médias empresas,
segundo a Federação das Indústrias
do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).
Em março, o Senado aprovou um projeto que proíbe a mudança, pois a
restrição desrespeitaria o Marco Civil
da Internet.
Outro tema importante no novo
regimento diz respeito à receita das
ARs, cujo orçamento ficaria atrelado
unicamente ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
Em tramitação na Câmara dos Deputados, o PLS 52 aguarda a composição de uma comissão especial
de avaliação. A expectativa é de que,
assim como no Senado, a lei seja
aprovada. "Há consenso em relação
à necessidade de melhoria do desempenho das
agências", diz Simão. Já Garofano
atenta para o caráter técnico da regulamentação e lembra que a elaboração da lei teve par-

No Brasil, as agências reguladoras
só apareceram na década de 1990.
A primeira foi a Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), criada em 1996
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A melhoria da
governança das
agências deve dar
voz aos cidadãos.
Valdir Simão, ex-ministro
do Planejamento,
Orçamento e Gestão e
ex-ministro-chefe da CGU

Influenciados pela
política britânica, os
Estados Unidos criaram
a Interstate Commerce
Commission, destinada
a regular o transporte
ferroviário interestadual,
em 1887

ticipação intensa da academia
e avaliação por parte de juristas renomados.
Apesar da tendência de
aprovação, ao menos um ponto da Lei Geral das Agências
pode causar divergências. A
cláusula diz respeito à participação delas na elaboração de
editais e outorgas. Pelo texto,
essa prerrogativa ficaria com
os ministérios e as reguladoras
seriam responsáveis apenas
pelas funções de mediação e controle.
Mas a matéria final conservou a responsabilidade de concessão para as
entidades, sob a justificativa de evitar
o seu esvaziamento.
Aqui, o risco é manter o conflito
de interesses e desperdiçar a oportunidade de passar a limpo a atuação das
reguladoras. "Mudar a regra de outorga é uma parte fundamental dos processos. As agências não deveriam ser
contratantes nesses negócios", reforça
Garofano. Já Figueiredo destaca a importância de restringir as decisões políticas à alçada do Estado.
Ao mesmo tempo, desperdiçar o
conhecimento adquirido pelas ARs pode ser contraproducente. A comparação entre os currículos do Ministério
dos Transportes e da ANTT ilustra o
dilema. A experiência do Ministério em
concessões resume-se a cinco outorgas.
Já a ANTT realizou 16 concessões e
administra outras 21. Ou seja, a expertise da reguladora é substancialmente
maior. O melhor caminho, segundo
especialistas, seria fixar as agências reguladoras como suporte técnico aos
ministérios, sem envolvimento nas outorgas. O modelo é bastante utilizado
em países europeus, como Portugal,
França, Itália, Espanha e Alemanha.

Aproximação necessária
O progresso do ambiente regulatório do país passa por uma melhora
na dinâmica das relações entre as reguladoras e os ministérios. Da forma
como está, a sobreposição de supe-

competitividade

Compete à Aneel fazer
concessões de geração,
transmissão e distribuição
de energia elétrica

rintendências, secretarias e coordenações cria uma malha intrincada de
controles, gera burocracia, lentidão e
falta de clareza aos agentes privados
e usuários. Para Simão, o Brasil vive
um momento de ressignificação das
agências. "O modelo em vigor é adequado, mas precisamos evoluir no
entendimento do papel desses órgãos
junto aos ministérios."
A atuação das ARs na elaboração
das minutas, no planejamento de
concessões e na fiscalização do andamento dos contratos seria aprofundada com os estudos de impacto
regulatório. "Qualquer mudança de
regra impacta em investimentos e
custos adicionais para o mercado.
Essa avaliação passaria a ser compulsória na nova lei", ressalta o ex-ministro. Outro passo importante é
ampliar o diálogo entre as reguladoras e o mercado. Um estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV) constatou que 90% dos diretores das agências são oriundos de órgãos públicos;
e apenas 6% pertencem ao segmento corporativo.
Atualmente, as agências com
maior neutralidade são as que atuam
em setores mais maduros, como os
regulados pela Anatel e Aneel, e mantêm uma maior colaboração da iniciativa privada. Essa interlocução é
considerada fundamental durante todo o processo. "A boa regulação não
é política. Ela é uma manifestação da
sociedade. Não pode ser feita à custa
de alguém", finaliza Figueiredo.
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Diversas capitais estão recebendo, em 2017, a série
Debate Brasil Competitivo, promovida pelo MBC junto a
instituições locais. A fim de refletir soluções para recolocar
o país nos trilhos do desenvolvimento, o projeto traz como
convidados lideranças políticas e empresariais, além de
especialistas e representantes da sociedade civil.
A abertura da série aconteceu em Goiânia (GO), em
fevereiro, com um debate entre Pedro Taques, governador
de Mato Grosso, e Luiz Fernando Machado, prefeito de
Jundiaí (SP). Na pauta, experiências e modelos de gestão
da iniciativa privada aplicados com êxito no setor público.
Em março, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTIC), Gilberto Kassab, apresentou em
São Paulo os principais temas da Estratégia Digital Brasileira. O projeto articula iniciativas governamentais direcionadas ao desenvolvimento da economia, tomando como premissa a digitalização de processos produtivos e a
capacitação para a imersão no ambiente digital.
Já em abril houve mais dois encontros na capital
paulista. No primeiro, o deputado federal Rogério Marinho conduziu uma mesa-redonda sobre a Reforma
Trabalhista – da qual é relator – ao lado de conselheiros,
associados e parceiros do MBC. Na semana seguinte, o
evento reuniu os economistas Ricardo Sennes e Zeina
Latif, integrando a programação da 47ª Reunião do Conselho Superior do MBC.
Em maio, o projeto desembarcou em Porto Alegre (RS)
trazendo como destaque Rodrigo Rollemberg, governador
do Distrito Federal. No encontro, ele classificou a relação
com o MBC como fundamental para o atual modelo de
gestão pública praticado no DF – cada vez mais focado na
redução do gasto público e no aumento da eficiência. Para saber mais sobre a série, acesse mbc.org.br.

Estratégia digital

Em defesa das
reformas
O MBC divulgou, em abril, um
manifesto de apoio às reformas
estruturantes que estão sendo debatidas pelo Executivo e o Legislativo nacional. O documento foi
lançado durante a 47ª Reunião do
Conselho Superior e 21ª Assembleia Geral Ordinária, que reuniu
na capital paulista associados, parceiros e especialistas. O Conselho
Superior do MBC defende a aprovação das reformas previdenciária
e trabalhista, além do avanço dos
debates de outras reformas consideradas fundamentais, como a
tributária e a política.

Com a missão de promover o diálogo e conter o viés proibitivo que por vezes barra
o avanço da tecnologia, o Congresso Nacional conta desde maio com a Frente Parlamentar Mista de Economia Digital e Economia Colaborativa. A ideia é fomentar investimentos em digitalização, que podem gerar um impacto de quase US$ 100 bilhões na economia até 2020. Coordenador da Frente, o deputado federal Thiago Peixoto considera o
trabalho um elo entre o Parlamento, o setor de economia digital e a sociedade. "Os setores já consolidados precisam se adequar às novas realidades. Além de ser uma tendência inevitável, a sociedade clama por isso." A iniciativa reitera o manifesto Brasil
Digital – iniciativa do MBC e parceiros que propõe alavancar o desenvolvimento público
e privado por meio da digitalização da economia.

O papel da legislação é permitir
a inovação, garantindo a escolha
do usuário.
Thiago Peixoto, deputado federal
Foto: Divulgação

No rodapé da competitividade
Quando o assunto é competitividade, o Brasil segue deixando a desejar. É o que revela o Índice
de Competitividade Mundial 2017, medido pelo International Institute for Management Development (IMD). Pelo indicador geral, o país caiu quatro posições na comparação com o ano passado,
ocupando a 61ª colocação entre as 63 economias que compõem a lista – ficando à frente apenas
de Mongólia e Venezuela, respectivamente. Desde que alcançou seu melhor resultado, um 38º lugar em 2010, o Brasil já perdeu 23 posições. Os principais motivos para a derrocada estão na instabilidade política e econômica enfrentada nos últimos anos. "O resultado ameaça, como em 1980,
encaminhar a economia brasileira para uma década perdida", observa Carlos Arruda, professor da
Fundação Dom Cabral e um dos autores do estudo. O balanço é feito a partir de quatro fatores:
desempenho da economia, eficiência do governo, eficiência empresarial e infraestrutura. Conforme
o levantamento, a nação mais eficiente é Hong Kong, seguida pela Suíça e por Singapura.
queda generalizada: as posições do brasil no imd
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Movido
a paixão
O encanto por usinas
hidrelétricas definiu o
caminho profissional do
engenheiro Wilson Ferreira
Jr. ainda no começo da
adolescência. Mas o maior
desafio de sua carreira
chegou em 2016,
assumindo a presidência
da Eletrobras, a maior
estatal de energia da
América Latina
Por Emanuel Neves e
Robson Pandolfi

E

m 1971, os smartphones não passavam de item de
ficção científica e
os videogames
mal engatinhavam. Ainda assim, a vida dos
adolescentes da
época estava longe de ser um tédio.
Havia uma ebulição em diversos
âmbitos. Nos Estados Unidos, os
protestos contra a Guerra do Vietnã chamavam a atenção mundo
afora; Stanley Kubrick transformava violência em arte com Laranja
Mecânica; e a guitarra de Jimmy
Page levava o Led Zeppelin ao paraíso do rock. Já o Brasil havia tocado o céu um ano antes, conduzido por Pelé, Rivelino e companhia
na Copa do México. Em São Paulo,
porém, havia um garoto que deixava tudo isso um pouco de lado – a
guerra, a cultura, o esporte – em
troca de uma paixão muito peculiar.
Nascido em 1959, o paulistano Wilson Ferreira Jr. era fascinado por
usinas hidrelétricas. Isso mesmo.
A paixão pelo assunto foi fundamental para traçar o destino de

Ferreira. Do alto de seus 12 anos,
ele anunciou para a mãe que, um
dia, trabalharia na Companhia Energética de São Paulo (Cesp). A estatal, então considerada a maior empresa de geração de energia elétrica do país, ainda se chamava Centrais Elétricas de São Paulo. Esse
interesse e a inclinação do menino
pelo setor foram abastecidos por
um vizinho. Funcionário da Cesp,
ele presenteava o garoto com revistas sobre a empresa.
Nem mesmo os testes vocacionais conseguiram demovê-lo da decisão. Os exames apontavam a Medicina como o melhor caminho profissional a ser seguido, mas Ferreira se manteve firme em seu intento e ingressou na Universidade
Presbiteriana Mackenzie para cursar
Engenharia Elétrica. A graduação foi
concluída em 1981, mesmo ano em
que o jovem conseguiu uma vaga
de estágio na Cesp. Agora, aos 58
anos, Wilson Ferreira Jr. ocupa a
presidência do Grupo Eletrobras, a
maior estatal de energia da América Latina. "Se mil vidas eu tivesse,
em mil vidas eu me dedicaria ao
setor elétrico brasileiro. É uma pai-
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Identifiquei que a excelência
em gestão seria o diferencial da
minha carreira e me dediquei ao
tema com afinco.
xão eterna", confessa. O coração
prevaleceu sobre as teorias psicológicas – e estava coberto de razão.
A essa conexão afetiva, Ferreira combinou uma atuação de caráter eminentemente técnico. O
know-how obtido ao longo de 35
anos de experiência no segmento
e a adoção de uma abordagem objetiva em relação aos temas pertinentes à governança foram fundamentais para a indicação ao comando da Eletrobras. À frente da estatal desde julho de 2016, o executivo recebeu a missão de reerguer
uma empresa abalada pela crise do
segmento energético. Entre 2012
e 2015, a empresa acumulou R$
31,1 bilhões em prejuízos. O desafio, no entanto, jamais o intimidou.
Ao contrário, é motivo de orgulho.

No 1º trimestre
de 2017, a
Eletrobras
contabilizou
lucro líquido de

R$
1,4 bi
No mesmo
período do ano
passado, a
empresa
registrara
prejuízo líquido
no valor de

R$
3,9 bi

"Eu costumo falar que é como ser
convocado para a Seleção Brasileira. Como sou do tempo em que jogar pela Seleção era a maior honra
na carreira de um jogador, aceitei
imediatamente o convite", compara. Credenciais, aliás, não faltam
para encarar uma incumbência tão
importante.
Só na Cesp, Ferreira trabalhou
durante 17 anos, exercendo diferentes cargos até assumir a Diretoria
de Distribuição, entre 1995 e 1998,
período marcado pelo processo de
privatização da empresa. De lá, o
executivo migrou ao setor privado
e assumiu a presidência da gaúcha
Rio Grande Energia (RGE), transferindo-se para o comando da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL
Paulista), em 2000. Dois anos depois,
tornou-se presidente da holding
CPFL Energia, a maior empresa privada de distribuição de energia do
país e uma das principais no segmento de Geração e Transmissão.
A atuação na CPFL perdurou até o
ano passado, quando Ferreira anunciou a decisão de deixar a empresa
e buscar novos desafios. O convite
para capitanear a retomada da Eletrobras surgiu logo em seguida.

No decurso dessa trajetória, a
habilidade gerencial de Ferreira Jr.
foi reconhecida nacionalmente. O
jornal Valor Econômico, por exemplo, concedeu-lhe o prêmio Executivo de Valor em 11 oportunidades.
Já a revista Forbes o incluiu na lista
dos dez melhores CEOs do país.

Aula de gestão
De fato, Ferreira sempre buscou
o caminho da boa gestão no segmento elétrico. Tanto que, em paralelo às aulas de Engenharia, ele
cursou a Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e Administrativas na Universidade de São Paulo
(USP), formando-se em 1983. "É
preciso dedicação, disciplina e seriedade para uma boa gestão. O líder tem de saber tirar o melhor das
pessoas", ensina. "O segredo é integrá-las e conseguir o comprometimento do grupo, dando um senso
de propósito a cada membro."
O currículo do presidente da
Eletrobras ainda inclui especializações em Engenharia de Segurança
do Trabalho, Marketing e Administração de Distribuição de Energia
Elétrica, além do mestrado em Planejamento Energético. Essa última

Despedida da CPFL, em
julho de 2016: foram 18
anos na presidência
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graduação foi importante durante
a privatização da Cesp, ocorrida no
final da década de 1990. O tema
era relativamente novo no país, e
Ferreira pôde contar com o apoio
do engenheiro carioca David Zylbersztajn, um dos maiores especialistas brasileiros na área de Energia
e seu professor no mestrado da USP.
A ligação de Ferreira com a excelência de gestão não para por aí.
Além de integrar o Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo (MBC) e de ter presidido o
Conselho da Fundação Nacional de
Qualidade (FNQ), o executivo sempre zelou pela implementação das
melhores práticas de governança
nas instituições por onde passou.
"Identifiquei que esse seria o diferencial da minha carreira e me dediquei ao tema com afinco", revela.
Foi assim na Cesp, onde Ferreira
conduziu um movimento de melhoria dos processos produtivos.
Inspirado pelas ideias do professor norte-americano William
Edwards Deming, considerado o
papa da qualidade administrativa,
o executivo conseguiu elevar os parâmetros de atendimento e produtividade da companhia. Sob a ba-

tuta de Ferreira, a Cesp foi a primeira empresa brasileira do setor a
alcançar a certificação de qualidade ISO 9001. "Estou convencido de
que o Brasil pode ser mais competitivo se adotar essa cultura no dia
a dia", acredita. Na Eletrobras, Ferreira procura dar sequência à política de excelência. O primeiro passo foi indicar algumas das referências no assunto para integrarem o
Conselho de Administração da empresa. Entre elas, destacam-se a
economista Elena Landau e o engenheiro José Luiz Alquéres.

Exercício de liderança
A tarefa exigirá toda a destreza
desenvolvida por Ferreira Jr. para
liderar equipes. Inclusive, essa é
uma habilidade aprimorada constantemente pelo executivo. "Lide-

rança é algo que, embora nasça com
você, precisa ser aperfeiçoado a
cada dia", define. "Isso envolve capacidade de comunicação e coragem para decidir e assumir não só
o bônus, mas o ônus das decisões."
Os atributos de um bom líder, segundo ele, passam pelo caráter
transparente das relações, com diálogo permanente e sincero. "É
aquela história do olho no olho."
A relação franca é um dos trunfos de Ferreira na missão de mobilizar a equipe em busca dos resultados. Para ele, o conceito de formar
um time coeso aparece na base
desse processo. "As pessoas percebem quando fazem parte de um
time, efetivamente, ou quando isso é apenas da boca para fora. Um
time de verdade propicia o crescimento de seus integrantes, e eles

Na visão de Ferreira Jr., reorganizar a casa,
cortando excessos de custos e otimizando
recursos, é algo fundamental tanto
para empresas quanto para governos:
"Não é fácil de fazer, mas é necessário"

Capacete dourado:
homenagem dos
colaboradores da CPFL

Fotos: arquivo pessoal

No pregão da Bolsa de
Valores de Nova York, em
setembro de 2004
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se sentem felizes por poderem contribuir." Nesse sentido, o executivo
gosta de usar a recuperação da Seleção Brasileira sob o comando do
técnico Tite como exemplo. "O Tite conseguiu isso escalando 85%
do grupo que vinha perdendo boa
parte das partidas. Ele mudou o
jeito de jogar e de se relacionar."
Alterar a forma de jogar e, sobretudo, respeitar as regras do jogo parecem ser mesmo a receita
para as estatais retomarem a confiança do mercado após a sequência de escândalos registrados nos
últimos anos. Apesar dos abalos
evidentes, Ferreira acredita que a
situação das organizações públicas
é contornável. "O impacto foi absolutamente negativo, mas não irreversível. Agora, os novos diretores precisam trabalhar para aumentar a credibilidade das empresas",
acredita. Ele tem concentrado boa
parte de seus esforços para conseguir isso na Eletrobras.
Um exemplo é a criação de uma
área específica de compliance – termo relacionado à prática de cumprir as normativas legais estabelecidas para um negócio –, coordenada por uma profissional captada
junto ao setor privado. "A saída das
estatais para evitar inconformidades é robustecer a governança corporativa e o compliance", enfatiza.
A Eletrobras também atualizou o
seu Código de Ética e orientou mais
de 70% dos funcionários em conteúdos sobre ética e integridade.
Além disso, cerca de 60% dos profissionais ligados a funções de risco receberam treinamento sobre
compliance. A ouvidoria foi reforçada e, em breve, um canal externo de denúncias deve ser colocado
em funcionamento.

Foco na expertise
Junto ao resgate da idoneidade,
Wilson Ferreira Jr. prega a austeridade como caminho para a recu-
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Ligado na governança
A relação precoce com o setor elétrico e a busca pela excelência de
gestão marcam a trajetória de Ferreira Jr.
Ao 12 anos, apaixonado por usinas hidrelétricas, Wilson Ferreira Jr. disse para
a mãe que, no futuro, trabalharia na Companhia Energética de São Paulo
(Cesp). À época, a empresa ainda se chamava Centrais Elétricas de São Paulo.
A previsão se concretizou em 1981, ao ingressar como estagiário e
permanecer 17 anos na empresa, até chegar ao cargo de diretor e ajudar em
processos como o que preparou a Cesp para a privatização, em 1998. "A
empresa estava condenada a quebrar, o ajuste tinha de ser feito", reconhece
ele, em depoimento para o livro As lições de 21 personal cases.
Um dos gurus de Ferreira Jr. é o professor e estatístico norte-americano
William Edwards Deming. Responsável direto pela recuperação da
economia do Japão após a Segunda Guerra Mundial, Deming é
reconhecido pelas contribuições trazidas à melhoria de produtividade.
Além de integrar o Conselho do Movimento Brasil Competitivo (MBC) e
presidir o Conselho da Fundação Nacional de Qualidade (FNQ), o executivo
foi presidente do Conselho de Administração da Bandeirantes Energia, de
2000 a 2001, e também comandou a Associação Brasileira de
Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), entre 2009 e 2010, e a
Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib), de
2014 a 2016.

PARA
SABER MAIS
As lições de
21 personal
cases
Sérgio Costa
(organizador)
Editora FGV

peração do Brasil. "A primeira medida é não gastar mais do que se
tem. É preciso reduzir o endividamento, preferencialmente pagando-se primeiro as dívidas mais caras", aconselha. O direcionamento
também vale para o setor elétrico.
Aqui, ele ressalta a importância de
concentrar as atividades estatais
naquilo que as empresas fazem de
melhor, dividindo as demais frentes
com a iniciativa privada.
"No caso da Eletrobras, a expertise está em geração e transmissão de energia. Fomos criados
para isso há 55 anos. Dessa forma,
decidimos privatizar as nossas empresas de distribuição", explica. A
entrada dos agentes corporativos,
na visão dele, abre a possibilidade
de novos aportes, conferindo mais
agilidade ao segmento e melhores
serviços à população.
O executivo acredita que o governo federal já vem criando dispositivos para aprimorar essa situ-

ação. "Há uma busca no sentido de
permitir uma atuação sem tantos
entraves ao setor privado. A aplicação de regras claras e de uma
regulação eficaz também é prioridade do governo", afirma.
Acostumado aos movimentos
cíclicos da economia, Ferreira já
nota os efeitos positivos das medidas implementadas pelo governo.
"As evoluções regulatórias trouxeram um equilíbrio bastante produtivo entre as presenças pública e
particular, estimulando a participação da iniciativa privada nos leilões. Todos se beneficiam com isso",
aponta. Os primeiros sinais desse
novo momento levam o executivo
a fazer uma projeção otimista quanto ao futuro do setor elétrico. "A
economia brasileira deve ser retomada em breve, e essas mudanças
ganharão mais destaque, trazendo
a agilidade necessária ao setor para responder ao reinício do crescimento."

Mais uma vez, a Gerdau se transforma.
Afinal, essa é a nossa tradição.

Para uma empresa de 116 anos, inovar é um processo fundamental.

Atender às demandas de um mercado mais dinâmico e colaborar com o avanço do mundo
dependem dessa atitude. É por isso que transformamos nossa forma de produzir aço.
Com aplicativos e sistemas inteligentes, otimizamos processos industriais. E nossas usinas e a
interface online com clientes estão cada vez mais eficientes. A Gerdau já é uma indústria 4.0.
E não vamos parar por aqui.
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PARA A
TRANSFORMAÇÃO
DA GESTÃO PÚBLICA
MUNICIPAL
A plataforma Mais Gestão oferece metodologias
temáticas direcionadas a municípios que desejam
implantar programas de alto impacto na gestão pública.
Além do acesso a um banco de melhores práticas,
o objetivo é que as prefeituras participantes sejam
capazes de aumentar sua eficiência de gestão,
investimento e execução de políticas públicas.
Conheça mais no site www.maisgestao.org.br
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