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A busca por um país sustentável é um dever coletivo. Governos, em-
presas, organizações do terceiro setor e sociedade civil têm a responsa-
bilidade de transformar o Brasil em um lugar mais justo e igualitário. 
Ciente de que essa não é uma tarefa fácil, o MBC atua há quase duas 
décadas em defesa da competitividade, das boas práticas de gestão e 
inovação no setor público e da disseminação do conceito de governança.

Passada a última eleição, a conjuntura social, política e especialmen-
te econômica exige um olhar pragmático. A realidade está dada, boa 
parte dos problemas foi identificada e, mais do que nunca, é chegada a 
hora de fazer as reformas e os ajustes necessários. Na reportagem de ca-
pa desta sexta edição da Brasil+, elencamos dez pautas 
que precisam ser encaradas como prioritárias por quem 
opera a política e a gestão pública nacional. 

A aprovação de um novo modelo de Previdência de-
pende do Congresso, do Executivo e, inclusive, de um 
amplo diálogo com a população. É imprescindível envidar 
esforços para reestruturar o próprio Estado, equilibrar as 
contas, oxigenar a máquina e permitir que a digitalização 
da economia avance. Os caminhos para enfrentar esses 
e outros desafios são abordados detalhadamente a par-
tir da página 30.

Como de praxe, a revista brinda o leitor com iniciativas inspiradoras 
para o desenvolvimento de novos modelos de gestão pública. É o que se 
pode ver pelo exemplo de ajuste fiscal promovido pelo Espírito Santo e 
pela volta por cima de Medellín ao deixar para trás a marca de cidade 
mais violenta do mundo para virar benchmark global de resiliência. Ou-
vimos, ainda, o que Luiza Helena Trajano, uma das mais bem-sucedidas 
empresárias brasileiras, tem a dizer sobre negócios, economia e partici-
pação da sociedade civil; analisamos o contexto da Educação 4.0; deba-
temos a gestão de pessoas no setor público; e apresentamos a trajetória 
do ex-ministro e conselheiro do MBC Valdir Simão.

Boa leitura.  

Boa parte dos 
problemas brasileiros 

está identificada. Agora 
é chegada a hora de 
fazer as reformas e 
ajustes necessários
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Por Ricardo Lacerda

Presidente do Conselho do Magazine Luiza, 
Luiza Helena Trajano mostra otimismo com 
a retomada da economia – mas diz que a 
verdadeira transformação do Brasil depende 
da maior participação da sociedade civil 

a líder 
resiliente
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uita gente se en-
gana ao pensar que 
o nome de uma das 
principais redes de 
varejo do Brasil faz 
referência à Luiza 
Helena Trajano. 
Acerta, no entan-
to, quem vê nela 

um exemplo inspirador de empre-
endedorismo. Ainda adolescente, 
nos anos 1960, Luiza passava as fé-
rias escolares atendendo no balcão 
da loja de presentes dos tios – Pele-
grino José Donato e Luiza Trajano 
Donato – em Franca (SP). Ela, que 
sempre gostou do contato com o 
público, aos poucos ganhou espaço 
no negócio. E foi sob o seu coman-
do que o Magazine Luiza cresceu a 
passos largos nas décadas seguintes, 
a ponto de chegar a mais de 800 
lojas e um faturamento que em 2017 
superou os R$ 14 bilhões.

 Ainda que tenha deixado o car-
go de CEO em 2009, Luiza jamais 

M
se afastou do dia a dia da operação. 
"Temos que estar à disposição dos 
clientes", diz ela, conhecida por res-
ponder a e-mails de consumidores. 
Em 2005, a venda de um pequeno 
percentual para um fundo de in-
vestimentos visou aprimorar a go-
vernança corporativa da empresa. 
Seis anos depois, veio a abertura 
de capital, seguida por uma ousa-
da estratégia digital – que agora 
revela-se um trunfo.

Além da presidência do Con-
selho de Administração da rede, 
Luiza dá palestras país afora e de-
dica-se ao Grupo Mulheres do Bra-
sil, um think tank apartidário cria-
do por ela e outras lideranças fe-
mininas em 2013 para discutir 
assuntos ligados ao Brasil. Com 
mais de 20 mil participantes, o 
grupo se debruça sobre temas co-
mo a maior participação de mu-
lheres na política e em posições 
de liderança no segmento corpo-
rativo. Veja a entrevista:

en
tr

ev
is

ta
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A senhora costuma dizer que a 
transformação do Brasil depende 
de uma reforma política – e que 
essa reforma passa pelo maior 
engajamento da sociedade civil. 
Que balanço pode-se fazer da 
última eleição?

Considero fundamentais o en-
gajamento e a ativa participação 
da sociedade civil na reforma po-
lítica, que deve ser amplamente 
discutida. As reformas, agora, pre-
cisam unir pessoas que votaram 
em candidatos diferentes, buscan-
do o bem de todos.

 
Em 2014, a senhora ajudou a criar 
o Grupo Mulheres do Brasil, for-
mado inicialmente por 40 empre-
endedoras. Como esse movimen-
to evoluiu e quais foram as prin-
cipais conquistas até agora?

O grupo nasceu de uma reunião 
com essas 40 mulheres, onde todas 
perceberam que era preciso união 
para ajudar o Brasil em diversas 
questões. A evolução foi orgânica 
e de maneira intensa, com muitas 
mulheres multiplicando os nossos 
princípios em todo o país e até no 
exterior. É um grupo totalmente 
apartidário, que não quer reinven-
tar a roda, mas apoiar causas em 
diversos setores que transformem 
nosso país. Hoje somos mais de 20 
mil mulheres e temos diversas con-
quistas concretas em todas as nos-
sas áreas de atuação.

 
No Brasil, as mulheres têm menos 
de 10% de representatividade nos  
Conselhos de Administração das 
empresas, públicas ou privadas. 
Se forem desconsideradas as 
donas ou as filhas de donas de 
empresas, esse índice cai para 2%. 
Como funciona a política de cotas 
para mulheres que a senhora 
defende e que países podem servir 
de referência?

Na Dinamarca, onde a cota foi es-
tabelecida, conseguiu-se alcançar ra-
pidamente uma equidade. Moramos 
em um país com maioria de mulheres, 
só nunca somos lembradas para ocu-
pação desses cargos. É um modelo 
mental que impede o convite de mu-
lheres. A cota é um processo tempo-
rário para equilibrar uma desigualdade, 
e estamos trabalhando fortemente 
para estabelecer a cota para empresas 
de capital aberto – senão levaremos 
120 anos para que isso aconteça.

Como a senhora disse, as mulhe-
res são mais de 50% da popula-
ção e formam 55% do público 
universitário. Ainda assim, elas 
são apenas 15% dos assentos no 
Congresso recém-renovado. O 
que fazer para transformar essa 
realidade?

Esse é um caso em que foi cria-
da uma cota partidária, mas que os 
partidos colocam 'laranjas' para 
cumpri-la e acabam estabelecendo 
um círculo vicioso. O Grupo Mulhe-
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res do Brasil lançou um app para 
fiscalizar e denunciar candidaturas 
fantasmas de mulheres. Sinto que 
está havendo uma mudança, e em 
breve veremos esse número de mu-
lheres muito mais representativo.

Muitos presidentes de Conselho 
não participam do dia a dia de suas 
empresas. Como é a sua rotina des-
de que assumiu o cargo? Ainda 
mantém relação de proximidade 
com o consumidor, algo marcante 
em sua trajetória – aliás, a senho-
ra segue respondendo aos e-mails 
de clientes insatisfeitos?

Não tem como você ficar saben-
do das coisas se não tiver uma linha 
direta com o cliente e com os cola-
boradores de base. Esse é o melhor 
termômetro que um CEO ou presi-
dente de Conselho pode ter. No co-
meço da década de 90, implantei o 
SAC da empresa na minha mesa de 
trabalho e sempre deixei meus con-
tatos à disposição, para que os clien-
tes me procurassem. Geralmente 
isso ocorre quando eles não encon-
tram solução em mais de um canal 
de atendimento. Quem paga o meu 
salário e de todos na empresa é o 
cliente. Por isso, temos que estar à 
disposição deles.

  
O processo de profissionalização 
do Magazine Luiza completa dez 
anos em 2019. Quais foram as 
maiores contribuições de Marcelo 
Silva, hoje VP do Conselho, e o que 
se pode dizer sobre as inovações 
implementadas por Frederico 
Trajano desde que assumiu?

Na realidade, o processo é muito 
mais antigo que dez anos. No final 
da década de 1990, nosso balanço já 
era auditado por uma empresa inter-
nacional sem que fosse obrigatório. 
E em 2005 vendemos um pequeno 
percentual da empresa para um fun-

do de investimentos justamente pa-
ra aprimorar a governança corpora-
tiva. Como a família controladora é 
pequena, sempre tivemos grande 
participação de executivos de mer-
cado. Um deles foi o Marcelo Silva, 
que me sucedeu e foi nosso CEO nes-
te período [2009 a 2015], realizando 
depois sua transição para o Frederi-
co. O Marcelo contribuiu muito, es-
pecialmente por sempre estar alinha-
do à nossa cultura e aos nossos va-
lores, e o Frederico teve uma preo-
cupação com o digital e a inovação, 
que sempre foram características do 
Magazine Luiza.

 
As ações da empresa chegaram a 
valer menos de R$ 1 em dezembro 
de 2015. Em janeiro de 2019, o papel 
estava cotado em mais de R$ 168. 
O que foi feito nesse curto período 
para um crescimento tão grande?

Mesmo quando nossa ação es-
tava muito baixa, nunca duvidamos 
da nossa estratégia, que na época 
ia na contramão do que o mercado 
acreditava. Pagamos o preço disso, 
mas jamais duvidamos de seguir o 
caminho consolidando uma com-
panhia física e digital. Não quere-
mos uma empresa pautada em re-
sultados de curto prazo, mas sim 
uma empresa perene. O que fizemos 
nesse tempo foi acreditar que es-
távamos fazendo a escolha corre-

ta e investimos todo nosso trabalho 
e esforço nisso. 

O Magazine Luiza é conhecido co-
mo um case de resiliência: quando 
analistas de mercado, consultores 
e especialistas sugeriam que a em-
presa fizesse uma operação à par-
te para o digital, a decisão foi man-
ter a integração entre o offline e 
o online. Como foi esse processo?

Nesse período de ações em bai-
xa, ouvíamos de todos que o certo 
a fazer seria separar as operações 
e que, com isso, iríamos ganhar 
milhões. Mas nunca duvidamos de 
que o futuro iria cobrar uma ope-
ração integrada. Foi a mesma coi-
sa no começo da primeira década 
do ano 2000, quando a moda era 
nomear e separar os sites. Mas, ao 
contrário, sempre enxergamos uma 
operação integrada. 

 
Em 1992,  a senhora desenvolveu 
o conceito de lojas virtuais: pontos 
físicos onde o cliente acessava um 
showroom da marca exibido em 
TVs. Atualmente, 30% da receita 
está vinculada ao digital. Como a 
senhora enxerga o futuro do 
varejo? Qual será a importância 
das lojas físicas na estratégia de 
expansão da rede?

Em 1992, as lojas eram chama-
das Lojas Eletrônicas Luiza, pois o 
conceito virtual ainda não existia. 
A venda era feita por meio de catá-
logos, pôsteres e fitas VHS na tele-
visão. Os computadores ainda não 
existiam na loja. Foi a primeira ex-
periência de venda virtual no Brasil, 
e isso em cidades pequenas, do in-
terior de Minas Gerais e de São Pau-
lo. A venda virtual crescerá cada vez 
mais em importância em todos os 
segmentos, mas a loja física não vai 
morrer, ela irá se transformar.
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O Brasil precisa de reformas 
urgentes, além de um 
afastamento entre política e 
economia. Crises políticas sempre 
prejudicam os mais pobres.
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Empresas de grande porte têm ado-
tado práticas de startups, como 
descentralização de poder e adoção 
de métodos ágeis. O que a senho-
ra acha dessa nova mentalidade?

Quando assumi a Superinten-
dência do Magazine Luiza, em 
1991, uma das primeiras atitudes 
foi quebrar todas as paredes da 
empresa. Antes, cada um ficava 
em uma salinha e vivia enviando 
comunicados para outros depar-
tamentos. Procurei agilizar as re-
lações, as confianças, e criar uma 
comunicação olho no olho. Ou 
seja, todas essas ações, quando 
não estavam ainda na moda e nem 
tinham nome, nós já implantáva-
mos. Sou totalmente favorável a 
essa forma de trabalho colabora-
tivo e acho que conquistamos 
muita agilidade e empoderamen-
to das pessoas na empresa graças 
a essas quebras de paradigmas.

 
A senhora está habituada a viajar 
pelo Brasil com uma forte agen-
da de palestras. Além disso, par-
ticipava do Conselho de Desen-
volvimento Econômico e Social, 
o Conselhão do Governo Federal. 
Quais são os maiores anseios do 
empresariado nacional?

Esperamos que nos próximos 
anos o Brasil possa reverter o grave 
quadro de desem-
prego. Para isso 
serão necessárias 
reformas urgen-
tes, e também de-
sejamos um afas-
tamento entre po-
lítica e economia, 
pois as crises po-
líticas não podem 
influenciar econo-
micamente – o 
que sempre acaba prejudicando a 
população mais pobre.

Ainda que a senhora não conside-
re a reforma trabalhista uma re-
forma no sentido pleno, já é pos-
sível perceber resultados? O Bra-
sil precisaria de uma reforma tra-
balhista ainda mais profunda?

É realmente necessária uma 
reforma completa. A que foi rea-
lizada foi uma minirreforma, mas 
pegou um dos pontos fundamen-
tais que é a autonomia da vontade. 
Trata-se do combinado sobre o le-
gislado, como é realizado em alguns 
países, a exemplo da Alemanha. 
Acho que os resultados tendem a 
aumentar a geração de emprego, 
e existem diversas empresas que 
ainda não implantaram muitas das 
possibilidades da reforma por in-
segurança jurídica.

 
Em 2011, a senhora chegou a ser 
convidada pela então presidente 
Dilma Rousseff para assumir o Mi-
nistério da Micro e Pequena Em-
presa. Por que não aceitou? Em 
sua opinião, lideranças empresa-
riais poderiam ajudar a oxigenar 
a política nacional?

Fui convidada porque sempre fui 
uma defensora incondicional da mi-
cro e pequena empresa, mas na épo-
ca estava com muitas atividades e 
tinha aberto recentemente o capital 
do Magazine Luiza. Acredito que mui-

tos empresários auxiliam na política, 
mesmo sem ocupar cargos, mas es-

se número pode aumentar e tende 
a acontecer isso. Nas últimas eleições 
já tivemos alguns exemplos. Agora 
minha luta também é o aumento de 
mulheres na política.

 
Considerando o tripé crédito, sa-
lário e renda, qual a sua expecta-
tiva para o Brasil nos próximos 
quatro anos?

Atravessamos um longo período 
de crise, mas os sinais apontam que 
a situação tende a melhorar nesses 
três aspectos e devemos retomar o 
caminho do crescimento. Espero que 
nenhum cenário mude para com-
prometer esse quadro de otimismo 
para que possamos recuperar em-
pregos e renda no Brasil.

 
O MBC defende a transformação 
do Brasil em um país mais justo, 
competitivo e igualitário. Para 
chegar lá, é preciso atingir o 
equilíbrio entre diferentes eixos: 
político, social,  econômico, 
cultural e ambiental. Em quais 
dessas áreas a senhora vê mais 
sinais de maturidade? Onde o país 
deixa a desejar?

Em todas essas áreas citadas a 
transformação só vai acontecer a 
partir da mobilização e da partici-
pação intensa da sociedade civil. 
Somente a sociedade civil organi-
zada pode pressionar e exigir me-
lhorias políticas, sociais, econômi-
cas, culturais, ambientais e em ou-
tras importantes áreas. Só assim 
teremos um Brasil mais igualitário. 
Passada a eleição, é importante 
evoluir nossa mentalidade para 
aquilo que o Brasil precisa – não o 
governo, mas o nosso Brasil. Temos 
um longo caminho para percorrer. 
E só vamos conseguir fazê-lo com 
o verdadeiro engajamento da so-
ciedade e união de pessoas que car-
reguem um mesmo objetivo. 

Em 1992, Luiza criou o conceito
de Lojas Eletrônicas – primeira 
experiência de venda virtual
no Brasil. Atualmente, o 
e-commerce responde por cerca 
de 30% da receita da rede
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Apesar do cenário recessivo e sem abdicar de 
investimentos em áreas como saúde, 
educação e segurança, em quatro anos o 
Espírito Santo transformou em superávit um 
déficit primário de quase R$ 1,5 bilhão 

 Por Sérgio Ruck Bueno 

Ajuste 
bem-sucedido 
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e a queda do preço do petróleo, que 
reduziu os royalties e a participação 
especial destinados ao Espírito San-
to. O estado é um dos maiores pro-
dutores nacionais da matéria-prima. 

Mesmo assim, o esforço fiscal 
reverteu o déficit primário de qua-
se R$ 1,5 bilhão em 2014 em supe-
rávit de R$ 716 milhões em 2017, 
último ano com dados consolidados 
até o fechamento desta matéria, de 
acordo com a Secretaria do Tesou-
ro Nacional (STN). Segundo os re-
latórios de execução orçamentária 
da Secretaria da Fazenda do estado, 
o rombo que era de R$ 988,4 mi-
lhões em 2014, considerando as 
despesas empenhadas, virou supe-
rávit de R$ 512,3 milhões em 2017, 
sempre em valores nominais. De-
talhe: isso foi possível sem paralisar 
o setor público, pois indicadores em 
áreas como educação e segurança 
evoluíram no período. 

15

pós quatro anos de um 
duro processo de sane-
amento das contas pú-
blicas, com cortes de 
despesas e controle ri-
goroso sobre cada item 
de gasto do governo, o 
Espírito Santo encerrou 
a gestão 2015-2018 

com fôlego financeiro invejável. O 
resultado é ainda mais notável quan-
do se leva em conta que o trabalho 
conciliou responsabilidade fiscal e 
social em meio a cenários que pres-
sionaram para baixo a economia ca-
pixaba e as receitas estaduais. 

A lista de adversidades incluiu a 
severa recessão brasileira desde me-
ados de 2014 até 2016 e não parou 
por aí. A ela somaram-se crises locais 
como o desastre causado pelo rom-
pimento da barragem da Samarco 
em Mariana no fim de 2015, as secas 
que afligiram a agricultura da região 

A
Cobertor curto 

"Fizemos o mais duro ajuste fis-
cal do país e focamos nas políticas 
sociais", afirmou o agora ex-gover-
nador Paulo Hartung durante o En-
contro Anual 2018 – Governos In-
teligentes para o Futuro, realizado 
pelo Movimento Brasil Competitivo 
(MBC) e revista Exame em dezembro. 
Depois de lembrar que administrou 
o estado "sob uma crise nacional que 
encurtou o cobertor", ele encorajou 
os novos governadores a "perseve-
rar" na tarefa de construir uma nova 
agenda no país, baseada na reorga-
nização das contas públicas. 

O processo de ajuste no Espírito 
Santo foi narrado pelo próprio Har-
tung no livro Espírito Santo – como o 
governo capixaba enfrentou a crise, 
reconquistou o equilíbrio fiscal e 
inovou em políticas sociais, lançado 
pela Amazon. O trabalho conta com 
artigos da ex-secretária da Fa-
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Fizemos o mais duro ajuste fiscal do país 
e focamos nas políticas sociais sob uma 
crise nacional que encurtou o cobertor.

Paulo Hartung, ex-governador do Espírito Santo
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zenda Ana Paula Vescovi, de Ricardo 
Manoel dos Santos Henriques, Ha-
roldo Corrêa Rocha, Eugênio Vilaça, 
Ricardo de Oliveira, Ricardo Paes de 
Barros e Lycia Lima. 

"O [então] governador tem a 
responsabilidade fiscal como valor 
que vai muito além da obrigação le-
gal", diz o economista e consultor 
Claudio Porto, sócio da Macroplan, 
que elabora o estudo Desafios da 
Gestão Estadual (DGE) e um ranking 
sobre o desempenho dos estados em 
áreas como educação, saúde, segu-
rança, infraestrutura, desenvolvi-
mento econômico e condições de 
vida da população. Na última edição 
do relatório, o Espírito Santo avan-
çou da 8ª para a 7ª posição em ter-
mos consolidados no Índice dos De-
safios da Gestão Estadual (IDGE) de 
2016 para 2017. 

A disciplina no controle das con-
tas públicas, conforme Porto, é uma 
marca do ex-governador desde os 
dois primeiros mandatos à frente do 
Executivo capixaba, em 2003-2006 
e 2007-2010. Foi graças a isso, ex-
plica, que mesmo com a combinação 

de crises que pairou sobre o estado 
no último período, ele deixou o go-
verno com dinheiro em caixa e as 
contas com fornecedores e os salá-
rios dos servidores em dia. 

 Transição realista 
O ajuste das contas à realidade 

do estado e à conjuntura recessiva 
começou ainda na transição, no fim 
de 2014, após um diagnóstico da 
equipe do governo eleito. "Naque-
le momento as contas públicas do 
Espírito Santo estavam prestes a 
descarrilar", lembra a secretária da 
Fazenda no primeiro ano da gestão 
de Hartung, Ana Paula Vescovi, uma 
das coordenadoras do levantamen-
to. De acordo com ela, os números 
apurados exigiram uma interven-

ção "precoce, firme e contunden-
te" para recolocar a situação fiscal 
no rumo correto. 

O trabalho começou com uma 
negociação com os demais poderes 
para reduzir a previsão de receitas 
orçamentárias de 2015 de R$ 17,4 
bilhões para R$ 16 bilhões, o que 
indicou a real capacidade de gastos 
do governo e permitiu a redução dos 
repasses mensais ao Legislativo, ao 
Judiciário, ao Ministério Público e à 
Defensoria Pública – o chamado duo-
décimo. "Aprovamos um orçamento 
mais realista", diz o ex-secretário da 
Fazenda Bruno Funchal, que ocupou 
o cargo em 2017 e 2018. 

Logo após a posse, Hartung tam-
bém decretou um corte linear de 
20% no custeio, reduziu em 20% o 

Receitas do estado, 
exceto intraorçamentárias 
(valores nominais, em R$ bilhões)  

2014

13,3

2015

12,8

2016

12,6

2017

12,8

Despesas com pessoal e encargos, 
exceto intraorçamentárias
(valores nominais, em R$ bilhões)  

2014

6,7

2015

6,8

2016

6,7

2017

6,7

Fonte: Relatório Resumido de Execução 
Orçamentária – Balanço Orçamentário, da 
Secretaria da Fazenda do Espírito Santo 

Foto: Secretaria de Estado do Turismo / ES

Palácio Anchieta, sede do 
governo capixaba, em Vitória 

No quesito 
Segurança, por 

exemplo, o 
estado saltou 

de 27º para 9º 
colocado
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número de cargos em comissão e 
de designação temporária com a su-
pressão de 4 mil postos. Além disso, 
determinou uma revisão geral dos 
contratos, que passaram a ser con-
trolados por uma comissão de mo-
nitoramento formada por represen-
tantes das secretarias de Governo, 
de Gestão e Recursos Humanos, da 
Fazenda e do Planejamento. 

Em algumas pastas, como o Pla-
nejamento, a economia foi além. 
"Cortamos os gastos de custeio em 
60% em relação a 2014, em valores 
nominais", afirma o ex-secretário Re-
gis Mattos Teixeira, que trabalhou 
com o ex-governador nos três man-
datos dele no Palácio Anchieta, sede 
da administração estadual. "Reduzi-
mos os carros alugados de quatro 

 Abonos para
os servidores 

Com os cortes, o estado conseguiu 
reverter a tendência de alta observa-
da nos anos anteriores nos gastos com 
custeio e pessoal. Não foi uma tarefa 
fácil, pois o congelamento dos salários 
do funcionalismo durante três anos 
provocou reações, como a greve de 
uma semana da Polícia Militar, em fe-
vereiro de 2017. Em compensação, 
após a melhoria das contas, os servi-
dores receberam 5% de reajuste em 
abril de 2018 e já estão programados 
mais 4,5% para 2019, além de abonos 
de R$ 1 mil e R$ 1,5 mil no fim de 2017 
e de 2018, respectivamente. 

Conforme Teixeira, com a suspen-
são temporária dos reajustes salariais 
e de novos concursos em 2015 e 2016, 

Resultado primário do Estado 
(valores nominais, em R$ milhões)

2014

 -1.456

2017

716

Fonte: Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais, 
da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) 

Dezembro 
2014

62,7

Outubro 
2018

52,6

Número de servidores ativos 
do poder Executivo (em mil)

Fonte: Secretaria do Planejamento do ES

Variação do PIB estadual (%) 

Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) 

2014

3,3

2015

-2,1

2016

-9,3

2017

1,8

para dois e o número de impressoras 
em dois terços. São pequenas coisas, 
mas o exemplo precisa vir de cima e, 
quando se multiplica por dezenas de 
órgãos e centenas de unidades, faz 
uma grande diferença", relata. 

Conforme Ana Paula, o ajuste no 
Espírito Santo foi baseado em dois 
pilares. O primeiro foi o reequilíbrio 
das contas e o segundo, uma gestão 
de excelência nos serviços públicos 
para entregar os resultados que a po-
pulação esperava em educação, saú-
de e segurança. Tudo isso mediado 
por um processo de comunicação 
transparente com a sociedade, o que 
legitimou as medidas adotadas pela 
administração. No fim de 2018, ela 
ocupava o cargo de secretária-exe-
cutiva do Ministério da Fazenda. 
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a folha permaneceu estável em va-
lores nominais até 2017, na faixa de 
R$ 6,7 bilhões anuais, segundo os 
relatórios de execução orçamentária 
da Secretaria da Fazenda. Já o núme-
ro de funcionários ativos do Executi-
vo recuou de 62,7 mil em dezembro 
de 2014 para 52,6 mil em outubro 
de 2018 – e os servidores passaram 
a trabalhar "com mais eficiência, mais 
gestão e mais tecnologia". 

No mesmo período, o contin-
gente de inativos cresceu de 33,1 mil 
para 38,7 mil e o déficit da Previ-
dência, de pouco mais de R$ 2 bilhões 
em 2018, ainda é um peso impor-
tante sobre as contas do estado. No 
entanto, segundo o ex-secretário do 
Planejamento, as mudanças no sis-
tema de aposentadoria nos últimos 
anos, inclusive o regime complemen-
tar adotado desde 2013 para os no-
vos servidores que ganham acima 
do teto do INSS, permitirão reverter 
a curva do resultado negativo a par-
tir de 2031, quando o rombo deve 
chegar ao pico de R$ 3,1 bilhões. 

 
Desastre de Mariana 

Para o ex-secretário da Fazenda, 
o golpe mais duro sobre as finanças 
estaduais, junto com a recessão eco-
nômica, foi o rompimento da bar-
ragem da Samarco, empresa que se-

guia paralisada até o fim do governo 
e respondia por 5% do Produto In-
terno Bruto (PIB) local. Com o desas-
tre, depois de já ter recuado 2,1% em 
2015, a economia capixaba caiu mais 
9,3% em 2016, conforme o Instituto 
Jones dos Santos Neves, vinculado à 
Secretaria do Planejamento. 

Para piorar, o tombo dos preços 
do petróleo reduziu para R$ 890 mi-
lhões o valor dos royalties e da par-
ticipação especial recebidos naquele 
ano, 44,4% a menos, em valores no-
minais, do que o R$ 1,6 bilhão de 2014. 

Os novos desdobramentos da 
crise exigiram mais uma vez o corte 
de 20% nas despesas de custeio em 
2016, além de outras medidas, como 
fusões de agências e autarquias go-
vernamentais. A Superintendência de 
Projetos de Polarização Industrial foi 
absorvida pela Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, enquanto as 
agências reguladoras de energia, sa-
neamento e transporte foram fundi-
das em uma só e o Instituto de De-
senvolvimento Urbano e Habitação 
(Idurb) foi incorporado pela Secreta-
ria de Desenvolvimento Urbano. 

A capacidade de investimento do 
governo estadual também sofreu, e 
recuou para uma média de R$ 600 
milhões por ano de 2015 a 2017, ou 
menos de um terço, em valores no-
minais, do que o R$ 1,9 bilhão de 2014. 
E, nos dois primeiros anos, os aportes 
dependiam basicamente de financia-
mentos ou repasses federais, pois os 
recursos próprios do Tesouro Estadu-
al caíram a quase zero. "Foi lá para 
baixo mesmo", admite Funchal. 

A situação começou a melho-
rar no segundo semestre de 2017, 
com a recuperação da economia 
brasileira e dos preços do petróleo. 
Naquele ano, dos R$ 653 milhões 
investidos pelo estado, cerca de 
R$ 200 milhões correspondiam a 
recursos próprios, diz o ex-secretário 

da Fazenda. O processo continuou 
em 2018, quando a previsão era al-
cançar R$ 1,2 bilhão em investimen-
tos, sendo R$ 800 milhões com di-
nheiro do estado. O governo também 
esperava fechar o ano passado com 
R$ 300 milhões livres em caixa, de-
pois que as receitas totais cresceram 
7,9% no acumulado até outubro em 
comparação com igual período de 
2017, para R$ 13,4 bilhões. 

Educação, saúde 
e segurança 

Com o aperto nas finanças, os 
recursos próprios do estado foram 
direcionados para áreas estratégicas, 
como saúde, educação e segurança. 
"O foco foi manter os serviços fun-
cionando regularmente, com a es-
trutura e os insumos necessários", 
explica Teixeira. Ao mesmo tempo, 
projetos de infraestrutura e sanea-

As contas públicas do 
Espírito Santo estavam 
prestes a descarrilar.

Ana Paula Vescovi, secretária 
da Fazenda em 2015, primeiro 
ano da gestão de Paulo Hartung

Foto: Secom / ES

O número de 
servidores ativos 
do Executivo 
estadual foi 
reduzido em 
10,1 mil postos
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O resultado dessas políticas apa-
rece no desempenho no Índice de 
Desempenho da Educação Básica 
(Ideb). Do quarto lugar na terceira 
série do ensino médio na rede esta-
dual em 2015, o Espírito Santo pulou 
para a segunda posição em 2017. No 
Sistema de Avaliação da Educação 
Básica (Saeb), o estado passou do 
terceiro para o primeiro lugar em pro-
ficiência dos alunos do nível médio 
em língua portuguesa e manteve a 
ponta na disciplina de matemática. 

Na saúde, o programa que me-
lhor reflete os esforços da adminis-
tração estadual é a Rede Cuidar, 
onde os usuários do Sistema Único 
de Saúde (SUS) fazem consultas e 
exames especializados no mesmo 
local. Os centros ficam no interior 
do estado para desafogar o aten-
dimento na região metropolitana 
de Vitória e evitar viagens dos pa-

mento foram desenvolvidos por meio 
de parcerias públicos-privadas (PPP), 
como nos serviços de coleta e tra-
tamento de esgotos nos municípios 
de Vila Velha e Serra, que deverão 
ser universalizados em dez anos. 

Na educação, o Espírito Santo 
se inspirou em projetos bem-suce-
didos no Ceará e em Pernambuco 
e buscou consultorias de organiza-
ções, como os institutos Unibanco 
e Ayrton Senna, para aprimorar a 
gestão das escolas estaduais, au-
mentar o engajamento de alunos, 
pais e professores e compartilhar 
as melhores práticas de ensino. Nas-
ceram daí programas como o Pac-
to pela Aprendizagem, Jovem de 
Futuro e Escola Viva, que já oferece 
ensino em período integral em 32 
estabelecimentos e tem previsão 
para atingir toda a rede de quase 
300 unidades até 2030. 
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EDUCAÇÃO 

Estados com as melhores médias de 
proficiência dos alunos do ensino médio da 
rede pública estadual no Sistema de Avaliação 
da Educação Básica (Saeb), em pontos.

Língua Portuguesa

2015

MS: 273,32 

DF: 270,34 

ES: 270,24 

SC: 268,08 

SP: 267,66

2017

ES: 276,68 

GO: 270,77 

RS: 270,64 

MG: 268,16 

PR: 266,43 

Matemática 

2015

ES: 271,25 

MS: 268,85 

SC: 268,31 

PR: 265,24 

RS: 265,16

2017

ES: 281,05 

RS: 272,38 

GO: 271,61 

MG: 271,26 

PR: 268,69  

Barragem em Jaguaré: com o ajuste 
fiscal, o governo voltou a investir
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cientes. Das cinco unidades previs-
tas, três entraram em funcionamen-
to entre setembro de 2017 e agos-
to de 2018, e as demais estavam 
com a estrutura praticamente con-
cluída até o fechamento desta re-
portagem – segundo o secretário. 

Os números da segurança pú-
blica igualmente chamam atenção 
depois que o estado atingiu, em 2018, 
a menor taxa de homicídios em 29 
anos. Foram 28,1 assassinatos por 
100 mil habitantes, 28,7% abaixo 

Estados com melhor desempenho médio no 
Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb) para o ensino médio na rede 
estadual de ensino, em pontos. 

de 2014. O desempenho é resultado 
de investimentos que vão desde a 
aquisição de armamentos e viaturas 
até o policiamento comunitário e o 
programa Ocupação Social, que ofe-
rece educação, capacitação profis-
sional, esportes e oportunidades 
culturais para jovens em situação de 
vulnerabilidade social. 

Melhor pagador 
Tudo isso foi executado sem que 

o governo se afastasse da disciplina 
fiscal, o que garantiu ao estado a 
condição de único no país a receber 
a nota A em capacidade de paga-
mento das dívidas (Capag) da Se-
cretaria do Tesouro Nacional no Bo-
letim das Finanças dos Entes Sub-
nacionais de 2018. Até 2017 ele di-
vidia esta condição com o Pará, que 
na última apuração recebeu nota B. 

"A nota foi um reconhecimento 
ao estado por fazer o que é certo e 
isso é mais importante até do que a 
possibilidade de receber aval para 
eventuais operações de crédito", en-
tende Ana Paula Vescovi, que chefiou 
a STN de junho de 2016 a abril de 
2018. Segundo ela, o sistema de ava-
liação das contas da Secretaria pro-
porciona transparência e harmoni-
zação de critérios para a comparação 
do desempenho dos estados e serve 
de orientação a futuros gestores. 

No fim do segundo quadrimestre 
de 2018, o Espírito Santo também re-
gistrava uma dívida consolidada líqui-

2015

PE: 3,9 

SP: 3,9 

GO: 3,8 

ES: 3,7 

PR: 3,6 

RJ: 3,6 

2017

GO: 4,3 

ES: 4,1 

PE: 4,0 

CE: 3,8 

RO: 3,8 

SP: 3,8

Salto no ensino médio da equivalente a apenas 9% da recei-
ta corrente líquida acumulada em 12 
meses, ante 27% no fim de 2014, 
conforme o relatório de gestão fiscal 
da Secretaria da Fazenda. No mesmo 
período, o comprometimento da re-
ceita líquida com as despesas com 
pessoal do Poder Executivo recuou 
de 43,33% para 42,32%, abaixo do 
limite de alerta de 44,1% fixado pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal. 

A saúde das contas públicas, re-
fletida em indicadores como as ava-
liações da STN e na recuperação da 
capacidade de investimento, junto 
com a desburocratização e a inte-
gração dos órgãos de licenciamen-
to e fiscalização, contribuiu ainda 
para melhorar o ambiente de negó-
cios. "Às vezes as empresas nos pro-
curam pela nossa posição estraté-
gica e se surpreendem com a orga-
nização do estado", afirma Funchal. 
A referência é feita a investimentos 
recentes de empresas, como Mon-
delez, WEG, Randon e Marcopolo, 
em solo capixaba. 

O novo cenário, passado o perío-
do mais duro do ajuste, já permitiu 
a volta do crescimento da economia 
local, refletida na alta de 1,8% do 
PIB estadual em 2017, superior à ex-
pansão de 1% em todo o país. "Além 
das contas mais organizadas entre 
todos os estados, o governo deixou 
como legado uma base sólida para 
que o Espírito Santo continue se de-
senvolvendo", conclui Teixeira. 

2009

58,3 

2010

52,5

2011

 48,2 

2012

46,4

2013

40,7

2014

39,4

2015

35,4

2016

29,7

2017

35,1

2018

28,1

Retomada na segurança 

Taxa de homicídios no ES (por 100 mil habitantes) 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 
do Ministério da Educação

Fontes: Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e Secretaria do Planejamento do ES 
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O milagre 
de Medellín
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Cidade mais violenta do 
mundo nos anos 1980 e 1990, 
a metrópole colombiana 
reescreveu seu destino ao 
adotar políticas transversais 
de combate ao crime, focando 
em empreendedorismo e 
inclusão social

Por Marcelo Barbosa
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ne uma guinada à inclusão social e 
à redução das desigualdades. 

Em 2013, Medellín já havia sido 
apontada pelo Wall Street Journal co-
mo a "cidade mais inovadora do mun-
do", vencendo Nova York e Tel Aviv no 
concurso City of the Year. O reconhe-
cimento premiava bem mais que o 
combate ao crime: os critérios levaram 
em conta políticas públicas de fomen-
to ao esporte, à educação e à cultura, 
além da modernização do sistema de 
transportes. A presença de Medellín 
em reportagens e rankings interna-
cionais de empreendedorismo, ino-
vação e resiliência virou rotina.  E ha-
via bons motivos para isso. 

Se em 2008 25% dos medellinen-
ses ainda viviam em situação de po-
breza, em 2016 esse quadro já era de 
14%, a metade da média nacional. 
Chamado de Medellín Miracle, o mo-
vimento de renovação partiu da ideia 

de integrar a sociedade e estabelecer 
uma relação de confiança entre os 
2,5 milhões de habitantes. "A inte-
gração gerou confiança e proximida-
de entre as pessoas. Esse foi o tripé 
que transformou nossa cidade", re-
sume o sociólogo Santiago Uribe, que 
desde 2014 coordena o Escritório de 
Resiliência de Medellín.
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em em Bagdá ou 
Sarajevo o risco de 
ser assassinado 
era tão grande co-
mo em Medellín 
no começo dos 
anos 1990. Domi-
nada pelos barões 
da cocaína, a po-

pulação estava acostumada a ver ino-
centes desaparecerem. Políticos, juízes 
e policiais sofriam atentados, empre-
sários eram sequestrados e bairros 
inteiros sucumbiam a grupos parami-
litares. Com média superior a 7 mil 
homicídios por ano entre 1990 e 1993, 
Medellín foi considerada pela revista 
Time a "cidade mais violenta do Pla-
neta". Em 1991, o momento mais crí-
tico, foram 380 assassinatos por 100 
mil habitantes – quase vinte vezes mais 
que no Rio de Janeiro em 2017. 

Agora avance 24 anos. Um de-
savisado jamais dirá se 
tratar da mesma cidade 
antes vista como o in-
ferno na Terra. Há ruas 
arborizadas, calçadões 
lotados, centros cultu-
rais modernos, crianças 
brincando e turistas fa-
zendo selfie em muros 
grafitados – tudo isso 
em plena periferia. Em 
2015, o índice de mortes 
violentas havia tombado para his-
tóricos 20 por 100 mil habitantes. 
Com menos de 500 assassinatos, o 
recuo foi de 94% em relação a 1991. 
Apesar de aquela ser a primeira vez 
que Medellín estava fora da lista das 
50 cidades mais violentas do mun-
do, uma mudança fazia-se ainda 
mais evidente – e trazia em seu cer-

N 

A repressão policial foi forte, 
mas a política de segurança só 
ganhou sustentabilidade porque 
esteve acompanhada de investi-
mentos em educação, cultura e 
geração de oportunidades

23
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lei seca em regiões conflagradas. A 
intenção era ocupar a Comuna 13, 
favela mais violenta de Medellín, 
onde 100 mil pessoas viviam sob o 
comando de narcotraficantes, re-
beldes e paramilitares. Em quatro 
dias, mais de 3 mil soldados se es-
palharam pelo local, resultando em 
450 prisões e 14 mortes. A operação 
serviu de modelo para outras, e a 
repressão foi acompanhada por uma 
política de tolerância zero com a 
corrupção, fazendo com que milha-
res de policiais fossem afastados.

A retomada de áreas onde o Es-
tado estava ausente foi um passo 
valioso para a redução da crimina-
lidade. Junto disso, foi preciso arti-
cular a reinserção dos moradores à 
rotina da cidade. Prefeito de Me-
dellín de 2004 a 2007, Sergio Fajar-
do aproveitou para colocar em prá-
tica um novo modelo de investimen-
to, viabilizando a criação de um 
comitê interinstitucional formado 
por empresários, acadêmicos e ges-
tores públicos. O objetivo era dis-
cutir ideias e propor ações pertinen-
tes ao desenvolvimento da cidade. 
Exemplo de visão de longo prazo, a 
iniciativa foi mantida por todos os 
prefeitos que sucederam a Fajardo. 
Até hoje, o grupo se reúne na pri-
meira sexta-feira de cada mês para 
debater pautas como a destinação 
de recursos públicos e a adoção de 
políticas de inclusão social.

Além do apoio institucional, o 
comitê tem a missão de buscar su-
porte financeiro junto ao setor priva-
do. Sensíveis à realidade, os empre-
sários entenderam o quanto era caro 
viver e produzir em uma cidade to-
mada pelo crime. A estratégia de re-
cuperação contou ainda com recursos 
federais extraordinários e verbas da 
Prefeitura – em sua maior parte de-
corrente das receitas das Empresas 
Públicas Medellín (EPM). Além de pro-
ver água, energia, gás e telecomuni-

Média Brasil – 28,1
Média global – 6,4

Fonte: Seguridad, Justicia y Paz (CCSPJP)

Violência
mundo afora
Algumas das cidades com 
mais homicídios em  2017                         

Los Cabos 
111,3

MÉXICO 

Caracas
111,19

VENEZUELA

Acapulco
106,6

Natal
102,56

Fortaleza
83,4

Belém
71,3

Maceió
63,9

Hora de acordar
O destino da cidade começou a 

ganhar novos contornos em 1994, 
depois da morte de Pablo Escobar, 
chefe do Cartel de Medellín. Em pa-
ralelo, tinha início um movimento 
ainda incipiente, articulado entre po-
der público, empresários, universida-
des, ONGs e sociedade civil. A re-
pressão policial foi forte, mas a polí-
tica de segurança só teve sustenta-
bilidade por estar acompanhada de 
pesados investimentos em educação, 
cultura e geração de oportunidades.  

"O Medellín Miracle pode ser atri-
buído, em grande parte, à mobiliza-
ção de parcerias público-privadas 
inovadoras, que aproveitaram as mais 
recentes inovações acadêmicas, mo-
bilizaram capital privado e entregaram 
resultados", explica o cientista polí-
tico canadense Robert Muggah, fun-
dador do Instituto Igarapé. Com se-
de no Rio de Janeiro (RJ), a ONG fun-
ciona como um think tank de soluções 
para desafios sociais em mais de 20 
países – entre eles, a Colômbia. 

Maior produtora de cocaína do 
mundo entre as décadas de 1980 e 
1990, a Colômbia tinha os Estados 
Unidos como maior mercado. Com 
a explosão das drogas em seu terri-
tório, o governo americano intensi-

ficou o combate aos cartéis, envian-
do forças especiais a diversos países 
da América Latina. Na Colômbia, a 
meta era desarticular traficantes ba-
seados em Cáli e Medellín, além de 
combater as Forças Armadas Revo-
lucionárias da Colômbia (Farc), o Exér-
cito de Libertação Nacional (ELN) e 
grupos paramilitares como as Auto-
defesas Unidas da Colômbia (AUC). 
Uma dessas ações resultou na mor-
te de Escobar, em dezembro de 1993.  

Ainda assim, o ponto de inflexão 
de Medellín só viria em 2002, com 
a eleição de Álvaro Uribe para a pre-
sidência da Colômbia. Nascido e 
criado em Medellín, ele fora prefei-
to da cidade e governador da pro-
víncia de Antióquia. Seu plano era 
trabalhar em parceria com os Es-
tados Unidos para asfixiar cartéis e 
movimentos guerrilheiros. Iniciou-
-se, então, o Plano Colômbia, em 
que os norte-americanos aportaram 
US$ 10 bilhões na modernização e 
no treinamento do Exército e da Po-
lícia Nacional. Além disso, foram 
criadas unidades de elite, preparadas 
para combate na selva e na cidade, 
formando mais de 1,5 mil homens. 

No mesmo ano, o governo de-
flagrou a Operação Orión, instau-
rando inclusive toque de recolher e 

Inicialmente, 
o projeto 
havia sido 
chamado de 
Plano pela Paz 
da Colômbia

Medellín
24,6
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cações à população, as EPM atendem 
a dezenas de municípios do entorno.

Políticas transversais
Localizada em um vale, Medellín 

concentrou investimentos em zonas 
periféricas. Quanto mais violento e 
isolado fosse o bairro, maiores se-
riam os esforços e os recursos a ele 
destinados. Soerguidas como assen-
tamentos informais nas encostas de 
montanhas, as comunas abrigam 
aproximadamente a metade da po-
pulação. Até então, eram pessoas 
com pouco ou nenhum acesso à re-
gião central da cidade – uma sepa-
ração social semelhante à distância 
entre morro e asfalto no Rio de Ja-
neiro. Quem vivia em zonas como 
a Comuna 13 raramente acessava 
serviços e espaços públicos. 

Para colocar a política reforma-
dora em prática, Fajardo deu auto-
nomia administrativa e financeira à 
Empresa de Desenvolvimento Urba-
no (EDU), uma agência criada nos 
anos 1990 para pensar e executar 
projetos localmente. "Uma das es-

tratégias mais poderosas foi priori-
zar a alocação de recursos para áre-
as com menores índices de qualida-
de de vida", afirma Jaime Bermúdez 
Mesa, atual gerente da EDU. "As obras 
chegaram aos bairros e setores de 
maneira planejada e por meio de 
projetos urbanos abrangentes." 

Nasceu na EDU, em 2004, a ideia 
dos Projetos Urbanos Integrais (PUI). 
Sob o conceito de transformação 
urbana, o método foca em uma re-

gião por vez e traz como diferencial 
a capacidade de agregar ao projeto-
-mãe dezenas de outras iniciativas. 
O programa parte de três compo-
nentes: o físico, que recupera os es-
paços públicos; o institucional, que 
articula os esforços de diferentes ato-
res; e o social, que integra a popula-
ção desde o diagnóstico de suas ne-
cessidades até a aprovação dos pro-
jetos a executar. Exemplo disso é o 
Parque Biblioteca de España, loca-

Indicadores sociais revelam 
a transformação de Medellín
Menos mortes
Homicídios/100 mil habitantes

381

266

163 160

98
36

90 52 20 24

Fonte: Polícia Nacional e Secretaria de Seguridad de Medellín

Comuna 13: de zona mais 
violenta da cidade a ponto 
turístico de Medellín
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lizado em Santo Domingo – um 
dos bairros mais afetados pela vio-
lência no passado. Com três edi-
fícios de arquitetura inovadora, a 
estrutura é um dos principais pon-
tos de encontro dos medellinenses, 
com uma rotina agitada de ativi-
dades culturais, recreativas, espor-
tivas e educacionais.   

A atuação do Estado não deve-
ria mais ser pontual. Com os PUI, 
toda intervenção contempla um 
programa maior de recuperação e 
integração social de áreas antes apar-
tadas. Ao lado de outras iniciativas 
de planejamento urbano, os Projetos 
Urbanos Integrais concretizam em 
Medellín a concepção de urbanismo 
social – uma forma de mudar a re-
alidade pela arquitetura e moderni-
zação de espaços da cidade. Aqui, 
escolas e bibliotecas são equipamen-
tos obrigatórios. Segundo a Prefei-
tura, para viabilizar essa exigência, 
o município precisou elevar de 0,6% 
para 5% o orçamento de cultura e 

de 12% para 40% os recursos para 
a educação.  

"Fizemos dezenas de instituições 
educativas, todas da melhor quali-
dade, com estrutura e design mo-
dernos. As melhores bibliotecas es-
tão nas favelas, e construímos mais 
de 50 delas", observa Uribe, do Es-
critório de Resiliência de Medellín.  

Ciente da importância de fomen-
tar o empreendedorismo, a Prefei-
tura também instalou 16 Centros de 
Desenvolvimento Empresarial, os 
Cedezos – todos em regiões de pe-
riferia. Quem se candidata a abrir 
um negócio precisa apenas apresen-
tar uma ideia aos consultores do 
programa. Eles ajudam em aspectos 
como plano de negócios, execução, 
qualificações, burocracia e busca de 
financiamento. Estima-se que entre 
2016 e 2017 os Cedezos tenham au-
xiliado mais de 14 mil pessoas.

A partir do trabalho do comitê 
interinstitucional, a classe empre-
sarial encontrou na inovação uma 

Criatividade 
na gestão
Medellín está em 
constante transformação 
por meio de iniciativas 
criativas que contam com a 
participação da sociedade. 
Conheça algumas:

Colégios de Qualidade
Busca dar às escolas públicas 
a mesma qualidade da rede 
privada. Para isso, são feitas 
parcerias com empresas, 
universidades e colégios 
particulares, que auxiliam 
financeiramente e na gestão. 
Há escolas do projeto 
em pelo menos dez 
bairros de Medellín.

Unidades de Vida 
Articulada (UVA)

Estruturas de lazer e cultura 
construídas sobre antigos 
reservatórios de água em 
regiões de periferia. 
Além de recuperar áreas 
antes sem uso, as 24 UVA
em funcionamento 
promovem esporte e lazer, 
oficinas de idiomas, 
informática e reforço escolar. 

Mi Medellín
Por meio de uma plataforma 
de cocriação, os moradores da 
cidade podem opinar sobre 
projetos em andamento, 
sugerir novas propostas e 
localizar parceiros para 
desenvolver diversas iniciativas 
(www.mimedellin.org).

A Ruta N é uma incubadora 
pública que em dois anos gerou 
quase 2 mil empregos  
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dade sediou o Congresso Global de 
Empreendedorismo, que contou 
com representantes de 160 países.

Inclusão, oficinas 
e mobilidade

A participação dos moradores na 
gestão da mudança é considerada 
peça-chave na volta por cima de Me-
dellín. Com a adoção do orçamento 
participativo, as políticas sociais ga-
nharam mais transparência. Mas o 
diferencial foi o engajamento da po-
pulação. Para acelerar as transfor-
mações, as pessoas se reuniam tan-
to em plenárias feitas na rua quanto 
por meio de ferramentas como as 
Oficinas do Imaginário – em que os 
moradores são convidados a repre-
sentar, em texto ou desenho, como 
imaginam o bairro ideal.  

"A partir dessa participação, os ar-
quitetos fazem projetos ajustados às 
necessidades das pessoas. Isso reforça 
o sentimento de posse da população 
quanto aos espaços públicos", explica 
Mesa, da EDU. Ele lembra que outro 
ponto crucial para a integração das 
populações vulneráveis foi a recupe-
ração da mobilidade urbana. Povoada 
inicialmente em um vale, Medellín aos 
poucos povoou as encostas das mon-
tanhas. Para chegar ao trabalho, no 
centro, os moradores precisavam se 
deslocar por duas ou três horas em um 
sistema precário de transportes.  

A solução para acabar com ta-
manho isolamento foi investir em 
meios alternativos. Na Comuna 13, 
uma escada rolante de 384 metros 
encurtou o tempo entre o topo da 
montanha e o centro para oito mi-
nutos. O Metrocable, sistema de te-
leféricos que interliga as favelas com 
o restante de Medellín, inspirou o 
complexo do Morro do Alemão, no 
Rio de Janeiro. "Pensamos fora da 
caixa e imaginamos um meio que 
funcionasse como nas estações de 
esqui da Europa", diz Santiago Uribe. 

nova rota para o desenvolvimento,  
desvencilhando-se da dependência 
e da vocação industrial de Medellín. 
Dessa percepção, foi criada em 
2016 a Ruta N, uma incubadora 
pública de startups. Em apenas dois 
anos, os investimentos em inova-
ção dobraram na cidade, de 1% 
para 2% do PIB. E a meta, agora, 
é ampliar esse volume para 3% até 
2021 – a Coreia do Sul, país que 
mais investe em inovação, destina 
4% do PIB ao setor.  

A aposta na economia criativa 
tem rendido frutos. Em 2017, as 
empresas pequenas atendidas pe-
la Ruta N geraram 1,8 mil novos 
empregos. A incubadora atua em 
parceria com a Endeavor Colômbia 
e com o Tecnoparque, um progra-
ma nacional que estimula a ino-
vação em outras 15 cidades. Ta-
manho incentivo à inovação e ao 
empreendedorismo alçou Medellín 
à posição de benchmark interna-
cional. Não à toa, em 2016, a ci-

2008 2010 2012 2014 2016 2017

Desigualdade em queda
Índice de Gini de Medellín
Quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade

0,54 0,54

0,50
0,53

0,48
0,46

2010 2011 2014 2015 2016 2017

Mais empregos
Taxa de desemprego (%)

13,4
12,2

8,8 9,0 9,4 10

2008 2010 2012 2013 2014 2016

Menos pobres
Redução da pobreza em Medellín (% de famílias 
com renda inferior a US$ 340/ano)

25

22

17,7
16,1

14,7 14,1

Média Colômbia: 24%

Fonte: Medellín Como Vamos
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Apesar de tantas conquistas, não se 
pode dizer que Medellín é um mar de 
tranquilidade. Como em toda cidade 
grande latino-americana, os conflitos 
entre gangues persistem, especialmen-
te pelo tráfico de drogas. A média de 
homicídios por 100 mil habitantes, em 
2017, oscilou na casa de 24 ocorrências. 
O número está bem acima do teto es-
tabelecido pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), de 10 casos para cada 
100 mil pessoas, mas muito abaixo dos 
380 de três décadas atrás.  
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Cada vez mais poderosa, a indústria Jurídica 
criou no Brasil uma nova realidade – fruto da 
mobilização de interesses corporativos, do 
descuido político e da incapacidade dos 
gestores públicos de conter esse avanço 

Bolha 
jurídica 
e custos de 
transação 

Francisco Gaetani 
é professor da Escola Brasileira 
de Administração Pública e de 
Empresas da Fundação Getulio 
Vargas (FGV/EBAPE), PhD pela 
London School of Economics 

and Political Science e 
ex-secretário-executivo dos 

ministérios do Meio Ambiente e 
do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão 

Foto: Governo Federal / Divulgação 

Uma das indústrias que mais 
cresce no Brasil é a Jurídica, dentro 
e fora do Estado. A administração 
pública como área naturalmente 
interdisciplinar foi gradualmente 
substituída por um anel jurídico for-
mado por Judiciário, Tribunal de Con-
tas, Advocacia-Geral da União (AGU) 
e Controladoria-Geral da União 
(CGU), que expandiram nos últimos 
anos sua esfera de atuação, suas 
competências e seus poderes. 

Os operadores do Estado são 
cada vez mais advogados. As em-
presas estão gastando cada vez mais 
com escritórios ou contratados. Os 
custos de transação são cada vez 
maiores. Para lidar com o labirinto 
burocrático governamental, a esfe-
ra produtiva paga por intérpretes 
– em tese, mais familiarizados com 
ritos e linguagens impermeáveis a 
pessoas e empresas. O mundo jurí-

dico paralelo tornou-se ‘a realidade’.  
Esse processo não ocorreu de 

uma hora para outra: é decorrência 
da mobilização de interesses cor-
porativos, do descuido político e da 
incapacidade dos gestores públicos 
e das forças políticas em conter o 
avanço corporativo e político da 
bolha jurídica ocorrido nos governos 
Dilma Rousseff e Michel Temer. Is-
so ocorreu em um contexto de des-
moralização do poder político e de 
erosão da autoridade do Executivo, 
por conta de uma combinação de 
déficit de capacidades, incompe-
tência e casos de corrupção.  

Na esfera da gestão governa-
mental, os últimos governos avan-
çaram na implementação de inicia-
tivas modernizadoras e simplifica-
doras da administração pública, 
remando contra a corrente forma-
lista baseada na desconfiança em 
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para combater o clima de caça às bru-
xas, de aversão ao risco e de furor le-
giferante que prevalece. 

O mundo jurídico não é caracte-
rizado pelo incentivo à inovação. A 
forma como o trabalho é organizado 
não favorece abordagens transforma-
doras devido ao formalismo prevale-
cente e ao foco em processos e ritos. 
Só que essa realidade está mudando. 
A penetração da tecnologia começa 
a obrigar várias áreas do Direito a se 
repensarem, ainda que as mudanças 
sejam lentas para a velocidade das 
transformações necessárias. 

As áreas mais profissionalizadas 
são a econômica, a jurídica e a de 
controle – que não são diretamen-
te responsáveis pela entrega de ser-
viços públicos à população. A assi-
metria decorrente desse sequencia-
mento perverso explica em boa 
medida a dificuldade que os minis-
térios finalísticos têm de interagir 
de maneira adequada com as agên-
cias reguladoras e com as empresas 
estatais vinculadas a elas. As difi-
culdades na constituição de um 
ambiente de negócios pró-mercado, 
no caso das agências reguladoras, 
e os casos de corrupção decorren-
tes de déficits de supervisão minis-
terial das esta-
tais são exem-
plares dos défi-
cits de capacida-
des nos ministé-
rios parentais.  

As condições 
para o país se 
reinserir numa 
trajetória de de-
senvolvimento 
virtuosa, susten-
tável e inclusiva 
dependem do 
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engajamento dos dirigentes do novo 
governo, das lideranças classistas e 
da sociedade civil organizada. Eles 
devem enfrentar de maneira cirúrgi-
ca e contínua os gargalos que obsta-
culizam o crescimento e que seguem 
incrustados na estrutura administra-
tiva da máquina federal.  

Nos últimos anos, o país acumu-
lou diagnósticos, massa crítica e ex-
periência no mapeamento e mode-
lagem desses problemas. O desafio 
consiste em aproveitar as experiências 
para a deflagração de ações coorde-
nadas e focadas nos desafios da com-
petitividade e inclusão social.  

O bônus digital proporcionado 
pela revolução tecnológica forneceu 
ao país ferramentas e alavancas para 
mudar o patamar do equacionamen-
to dos problemas nacionais. O Brasil 
depende de seus próprios resultados 
para mudar a forma de lidar com seus 
velhos e novos problemas. Sem que 
o Executivo e o Legislativo se rege-
nerem politicamente e se fortaleçam 
institucionalmente, será muito difícil 
o enfrentamento da bolha jurídica e 
dos problemas mais profundos do 
país, situados fora do alcance dos 
olhos da mídia, mas presentes no dia 
a dia dos cidadãos e empresas. 

Bolha 
jurídica 
e custos de 
transação 

relação à administração pública e à 
sociedade. No segundo mandato do 
presidente Lula, um projeto de mo-
dernização das estruturas adminis-
trativas da administração pública 
federal – elaborado por um grupo 
de administrativistas – chegou a dar 
entrada na Casa Civil. O governo não 
se interessou.  

No primeiro mandato da presi-
dente Dilma, a Câmara de Gestão, 
Competitividade e Desempenho 
buscou implementar iniciativas des-
tinadas a modernizar o Governo Fe-
deral. Não logrou apoio suficiente 
para aprofundar sua agenda. No 
governo Temer, o Conselho Brasil 
Eficiente promoveu e catalisou 
uma série de iniciativas desburo-
cratizantes e simplificadoras em 
várias áreas do governo. Houve pou-
co reconhecimento. 

Regras e controles 
A despeito dos esforços empre-

endidos por sucessivos governos, o 
“apagão das canetas” tornou-se uma 
realidade. Evoluiu-se da judicializa-
ção das políticas públicas para a cri-
minalização da atividade adminis-
trativa, chegando-se finalmente à 
situação de paralisia, que desafia o 
novo governo no esforço de promo-
ver o crescimento econômico. Tor-
nou-se rotina responsabilizar os cha-
mados órgãos de controle pelo qua-
dro de anomia que se espalhou pe-
la administração pública federal.  

O TCU e o Ministério Público, 
em especial, são os bodes expiató-
rios tradicionais, em função de ex-
cessos localizados e das percepções 
daí decorrentes. Mas o problema maior 
e a responsabilidade estão no próprio 
Executivo. Já o setor privado tem sido 
incapaz de se articular politicamente 

No meio jurídico, a sistemática de 
trabalho costuma favorecer 
abordagens mais formais, com foco 
em ritos. Essa realidade começa a 
mudar – ainda que de maneira 
incipiente – com a chegada de 
tecnologias que já obrigam algumas 
áreas a repensarem seus processos 
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Dez pautas 
inadiáveis

As lideranças que assumiram em 
janeiro têm pela frente o desafio de 
desatar a série de nós que 
estrangulam as contas públicas e 
travam o crescimento do Brasil. 
Entenda as reformas mais urgentes e 
conheça os caminhos possíveis para 
que elas sejam viabilizadas
Por Ricardo Lacerda
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ão há como negar: a 
realidade assusta. O 
Panorama Fiscal Bra-
sileiro, publicado em 
dezembro pelo Minis-
tério da Fazenda, pro-
jeta que, se medidas 
transformadoras não 
forem tomadas, a dí-
vida pública do gover-

no geral vai saltar de 77,9% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) para 106,2% 
entre 2018 e 2022. O indicador con-
templa União, estados e municípios 
e revela-se alarmante para um país 
que precisa urgentemente recuperar 
a credibilidade internacional e re-
compor o poder de investimento. 
Para se ter ideia, em 2015, a mesma 
dívida era de 65,5% do PIB.

Três aspectos primordiais força-
ram as comportas: relaxamento no 
controle dos gastos públicos, agra-
vamento da situação da Previdência 
e recessão econômica, que fez a ar-

recadação despencar. Depois do su-
perávit primário de R$ 76,9 bilhões 
em 2013, antes do estouro da crise, 
o governo central – somatório das 
contas de Tesouro Nacional, Previ-
dência e Banco Central – enfileirou 
cinco exercícios seguidos no verme-
lho. Em 2018, o déficit primário foi 
de R$ 120,3 bilhões, levemente me-
lhor que o resultado do ano anterior, 
que ficou em R$ 124,3 bilhões. 

Não por coincidência, o discur-
so do ajuste fiscal tornou-se prati-
camente uníssono entre presidente 
e governadores eleitos. O interesse 
em tirar do papel reformas que dor-
mem no Congresso Nacional e de 
reduzir o peso do Estado na econo-
mia ficou claro nas primeiras medi-
das estudadas pelos novos gestores 
públicos. A recém-chegada equipe 
econômica do governo federal, por 
sua vez, já indicou como prioridade 
a aprovação de uma reforma da Pre-
vidência ainda em 2019. 
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Os governadores precisam ar-
regaçar as mangas para reverter uma 
espiral de baixa arrecadação e ele-
vação nos gastos com pessoal, que 
dilaceram as finanças estaduais. Um 
levantamento recente da Tendências 
Consultoria indica que apenas Ama-
pá, Espírito Santo, Amazonas, Ron-
dônia, Tocantins e Paraíba, além do 
Distrito Federal, iniciaram o ano em 
situação financeira equilibrada. Por 

É preciso destravar 
o ambiente de 
investimentos. Sem 
isso, não há como o 
país avançar.
Ricardo Sennes, sócio-diretor da 
Prospectiva Consultoria
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outro lado, Minas Gerais, Rio de Ja-
neiro e Rio Grande do Sul têm endi-
vidamento e despesas correntes em 
níveis extremamente negativos. Os 
três decretaram estado de calamida-
de financeira em 2016 e ainda não 
conseguiram reequilibrar as contas. 
Desde janeiro de 2019, o mesmo ca-
minho foi seguido por Mato Grosso, 
Roraima, Rio Grande do Norte e Goi-
ás. Quanto às demais unidades da 
federação, todas requerem atenção. 

Os efeitos da sangria financei-
ra ficam claros na perda de credi-
bilidade do país e na dificuldade 
em melhorar o ambiente de negó-
cios. Em 2018, duas das principais 
agências de risco do mundo – Fitch 
e Standard & Poor’s – derrubaram 
a classificação do Brasil, deixando-
-o três degraus abaixo do grau de 
investimento. Os aportes do go-
verno federal previstos para 2019 
serão os menores dos últimos 14 
anos, conforme o Relatório de 

Acompanhamento Fiscal (RAF) da 
Instituição Fiscal Independente 
(IFI), órgão do Senado Federal. Res-
tarão minguados R$ 27 bilhões, a 
metade da média alcançada entre 
2010 e 2014, para obras em estra-
das, programas de saneamento e 
melhoria operacional dos portos 
e ferrovias, por exemplo.

O cenário indica que programas 
de concessão e privatização podem 
ser aliados dos novos governantes. 
Um exemplo é o Programa de Par-
cerias de Investimentos (PPI), lan-
çado em 2016. A iniciativa já repas-
sou mais de 120 projetos à iniciativa 
privada, comprovando que regras 
claras e segurança jurídica podem ser 
o melhor chamariz para investidores 
ajudarem a modernizar a infraestru-
tura do país. Movimentos assim fazem 
parte da receita para que o país al-
cance um ambiente de negócios mais 
sustentável. Em 2018, o Brasil caiu 
ainda mais no Ranking de Competi-

tividade Global do Fórum Econômi-
co Mundial, da 69ª para a 72ª posição, 
atrás de países como Montenegro, 
Armênia e Azerbaijão. Ou seja, ainda 
há muito trabalho pela frente. Na 
pesquisa Doing Business, do Banco 
Mundial, que analisa os melhores pa-
íses para fazer negócios, o Brasil até 
subiu – da 125ª para a 109ª em 2018 
–, mas continua em posição pouco 
honrosa. O atual governo promete 
chegar entre os 50 primeiros em 2022.

“O desafio imediato é não deixar 
a dívida explodir”, reconhece o eco-
nomista Aod Cunha, ex-secretário da 
Fazenda do Rio Grande do Sul. “Mas, 
no médio prazo, é fundamental que 
o país faça os ajustes necessários pa-
ra ampliar sua produtividade e aumen-
tar o poder de competir.” Nas páginas 
a seguir, você conhece um pouco mais 
sobre esses ajustes em áreas como 
contas públicas, funcionalismo, pre-
vidência, privatização, infraestrutura, 
burocracia e gestão do Estado.

Porto brasileiro: estudo do MBC aponta que 
investimento de R$ 660 bilhões em infraestrutura 
geraria impacto direto de até R$ 107 bi no PIB

Foto: Jade Queiroz/MTur Fortaleza
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Ajustar 
as contas

Membros da equipe econômica 
do governo federal têm dito que pre-
tendem zerar o déficit fiscal já no pri-
meiro ano de gestão. Ainda que aplau-
dam a intenção, a maioria de seus 
pares na iniciativa privada questiona 
a viabilidade da meta. Afinal, é con-
senso que o equilíbrio das contas é o 
pilar mais crítico para a retomada do 
desenvolvimento. “Pode ser que o 
Brasil leve mais de um ano – talvez 
dois ou três – para retomar o supe-
rávit. Não há problema, desde que a 
trajetória esteja clara”, avalia o eco-
nomista alemão Martin Raiser, dire-
tor do Banco Mundial para o Brasil.

2015 2016 2017 2018

Dívida bruta do governo   
(em relação ao PIB) 

Fonte: Panorama Fiscal Brasileiro / dezembro de 2018

1
Projeção

sem reformas
com reformas fiscais

65,5%
70%

74% 77,9%

79,2% 80,4% 81,4% 81,7%83%
89,8%

97%
106,2%

2019 2020 2021 2022

O equilíbrio fiscal permitirá maiores 
aportes em áreas-chave, como a saúde



34 brasil  março de 2019

Em minhas primeiras interações com governadores 
recém-eleitos, eles demonstraram uma compreensão 
clara dos desafios fiscais enfrentados por seus 
respectivos estados e a disposição de enfrentá-los.
Martin Raiser, diretor do Banco Mundial para o Brasil

Posição de alguns países no ranking da competitividade

O Panorama Fiscal Brasileiro su-
gere remédios amargos para a busca 
pelo equilíbrio. As ações incluem con-
gelamento de reajustes para servido-
res, desvinculação do piso previdenci-
ário ao salário-mínimo  e redução dos 
cargos gratificados e de confiança (que 
rondavam os 100 mil postos no Exe-
cutivo Federal ao fim de 2018). Em 
março, aliás, o governo cortou 21 mil 
cargos comissionados (CCs). A previsão 
é  economizar quase R$ 195 milhões 
com a medida. Já para incrementar a 
arrecadação, o documento sugere co-
brança de imposto sobre aplicações 
financeiras como LCI e LCA, nova alí-
quota de 35% para o Imposto de Ren-
da e tributação sobre lucros.

O processo também exigirá es-
forços dos governadores. Com a re-
cessão, a arrecadação com ICMS caiu, 
mas as despesas com pessoal seguem 
crescendo. Dados do Tesouro Na-
cional mostram que a quantidade 
de estados com resultado primário 
negativo passou de oito para 14 ao 
fim de 2017. O maior exemplo é o 
Rio de Janeiro, onde a receita foi de 

R$ 50 bilhões em 2018 e o rombo 
nas contas passou de R$ 17 bilhões. 
Seria preciso arrecadar cerca de 30% 
para cobrir a diferença. 

O descontrole levou o estado à 
beira do colapso, com atrasos de pa-
gamento a fornecedores e servidores, 
que cruzaram os braços em agosto 
de 2018. “As finanças subnacionais 
precisam de atenção urgente. Os go-
vernadores terão de rever a liquidação 
da folha de pagamento, promoções, 
benefícios não salariais e outras prá-
ticas para controlar os gastos corren-
tes”, indica Raiser.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Fonte: The Global Competitiveness Report 2018 / Fórum Econômico Mundial
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Rediscutir o
funcionalismo

A lupa sobre o funcionalismo 
não vem por acaso. Os gastos da 
União com pessoal e encargos do-
braram nos últimos 20 anos e são 
agora o segundo maior peso nas 
contas, atrás apenas da previdência: 
absorvem 22% do orçamento. É nos 
estados, entretanto, que esses gas-
tos têm dizimado as finanças.

O Tesouro Nacional indica que 
quase metade dos governadores 
dirigiu mais de 60% da arrecada-
ção para salários e pensões – o que 
é proibido pela Lei de Responsabi-
lidade Fiscal (LRF). Minas Gerais, 
por exemplo, coloca 79% da re-
ceita corrente líquida (RCL) em 
pessoal. E nem a crise fez gover-
nadores apertarem os cintos: a 
Carta de Conjuntura do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) mostra que os estados au-
mentaram o gasto médio com pes-
soal 2,7% acima da inflação em 
2017. No mesmo ano, a economia 
brasileira cresceu apenas 1%.

Nesse sentido, há quem defen-
da uma revisão nos parâmetros da 
Constituição Federal de 1988 para 
a área pública, começando justa-

2
mente pelo estatuto do funciona-
lismo. “São absolutamente antiqua-
das, para uma gestão eficiente, re-
gras como recrutamento rígido, 
promoção por antiguidade e igual-
dade de salários sem levar em con-
ta produtividade”, alerta o econo-
mista e doutor em Ciência Política 
Ricardo Sennes, diretor da Prospec-
tiva Consultoria.

Especialistas também veem ur-
gência em rediscutir regras bene-
volentes para a previdência dos 
funcionários públicos, tanto no âm-
bito federal quanto estadual, evi-
tando aposentadorias precoces e 
prevendo modelos de contribuição 
complementar para quem ganhará 
acima do teto do INSS. Não são ta-
refas simples: projetos de lei nessa 
direção costumam desencadear bri-
gas acirradas com categorias de 
servidores, em embates que por 
vezes se arrastam ao Congresso e 
às Assembleias Legislativas. “É um 
confronto contra um corporativis-
mo muito forte, mas a mudança 
precisa ser perseguida”, insiste Sen-
nes (para saber mais sobre o assun-
to, leia reportagem na página 68).

Estados que comprometem as 
maiores fatias da RCL com pessoal

Minas Gerais

Mato Grosso do Sul

Rio Grande do Norte

Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

Mato Grosso

Sergipe

Acre

Paraíba

Roraima

79,2%

76,8%

 72,1%

 70,8%

69,1%

64,9%

63,7%

63,5%

63,2%

62%

Fonte: Tesouro Nacional

Debater o pacto 
federativo

Rever leis que jogam peso extra 
nas costas dos estados também pas-
sa por rediscutir a divisão de recursos 
e obrigações entre os entes federados. 
Uma ala de economistas e políticos 
avalia que o governo federal reúne 
uma fatia muito grande da arrecada-
ção. Assim, deixa desamparados es-
tados e municípios. Em razão da pro-
ximidade, essas duas instâncias po-
deriam receber fatias maiores para 
atender melhor às necessidades dos 
cidadãos. O tema pautou debates 
durante a campanha eleitoral e vol-
tou à carga em março – quando o 
governo sinalizou sua intenção de 
propor uma PEC para rediscutir o pac-
to federativo.

Conforme dados do Senado, 68% 
dos impostos arrecadados vão direto 
para Brasília. Desse total, depois de 
feitos os repasses aos entes federa-
tivos, a União fica com 58% da arre-
cadação, os estados, com 24% e os 
municípios, com 18%. “Desde 1988, 
muita coisa ficou sob a responsabi-
lidade de estados e municípios, como 
educação, saúde e segurança, embo-
ra haja uma concentração de recursos 
no governo federal”, explica Aod 
Cunha. “Apesar de haver uma questão 
financeira complexa por trás, em al-
gum momento isso deveria ser re-
discutido, pois vários países mostram 
que é mais eficiente o gasto público 
estar mais próximo do cidadão.”

Martin Raiser, do Banco Mundial, 
concorda que há distorções na parti-
lha de recursos. Mas ele pondera que 
é preciso levar em conta a capacidade 
de os municípios utilizarem bem um 
eventual acréscimo de repasses, com 
potencial de elaborar projetos e con-
trolar o fluxo de caixa. “O Brasil ne-
cessita de uma estrutura crível de in-
solvência subnacional, possivelmente 
por meio da revisão da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, que busca evitar ex-
cessos nos níveis estadual e municipal.”
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Criada em 2000 para evitar que 
gestores públicos elevassem demais 
o endividamento ou aumentassem 
gastos sem informar de onde viria o 
recurso, a Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) virou alvo de críticas. 
Brechas são usadas para viabilizar o 
aumento de gastos permanentes. 
Uma das mais comuns é contabilizar 
a compensação com receitas extra-
ordinárias, como recuperação de 
créditos tributários ou aluguel de 
prédios públicos – o que não é sus-
tentável no longo prazo. Além dis-
so, benefícios e auxílios viraram 
manobra contábil para burlar o te-
to de 60% da receita corrente lí-
quida em despesas com pessoal. “A 
lei foi perdendo força ao longo do 

tempo”, lamenta Aod. “O gasto com 
pessoal contabilizado pelos Tribu-
nais de Contas dos Estados tem vá-
rias excepcionalidades, como pa-
gamentos de auxílios, e isso gera 
situações estranhas”, critica. Uma 
das mudanças sugeridas seria co-
locar em prática os comitês gesto-
res, já previstos no texto da LRF, 
mas pouco explorados na prática. 
Eles possibilitariam um olhar da so-
ciedade sobre as contas do governo, 
desencorajando gastos irresponsá-
veis. O Panorama Fiscal Brasileiro 
vai além: diz que a LRF deveria ser 
aprimorada para detalhar o plane-
jamento fiscal de médio prazo e 
melhorar a avaliação de riscos fiscais 
das medidas dos governantes.

LRF em xeque

Aprovar a 
nova Previdência
Para aprovar um pacto federati-

vo que retire recursos da União, en-
tretanto, é preciso antes encontrar 
formas de reduzir também suas des-
pesas. E a mais crítica, no momento, 
é alterar as regras da Previdência So-
cial, principal destino dos recursos 
do governo federal. A projeção do 
INSS era que a Previdência encerra-
ria 2018 com déficit de R$ 292 bi-
lhões, somando benefícios pagos a 
trabalhadores da iniciativa privada, 
servidores públicos e militares. E o 
rombo poderá cruzar a marca inédi-
ta dos R$ 300 bilhões ao final de 
2019. “Fazer uma boa reforma na 
Previdência é o mais urgente para 
começar a ajustar as contas. Sem is-
so, todas outras medidas serão letra 
morta”, sentencia Aod Cunha.

O projeto enviado ao Congresso 
pela gestão anterior – Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) 
287/2016 – não foi à votação em ra-
zão da falta de apoio parlamentar, 
da proximidade das eleições e da in-
tervenção federal no Rio de Janeiro, 
que impedia que a Constituição fos-
se alterada. Com as mudanças em 
Brasília, renovam-se as articulações. 
“A popularidade do início de man-
dato e a boa relação com o Congres-
so asseguram uma oportunidade 
para o novo governo fazer a PEC 
avançar”, avalia o economista Mar-
celo Caetano, secretário de Previdên-
cia Social do Ministério da Fazenda 
entre 2016 e o fim de 2018.

A nova proposta, entregue pelo 
governo ao Congresso no final de 
fevereiro, prevê idade mínima de 
aposentadoria de 65 anos para ho-
mens e de 62 para mulheres, com 
uma transição ao longo de 12 anos. 

4

Redimensionamento: educação é uma 
das principais obrigações dos estados

Foto: Fernando Frazão (Agência Brasil)
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Os beneficiários terão de contribuir 
por, no mínimo, 20 anos. As novas 
regras equilibram as condições de 
aposentadoria entre trabalhadores 
da iniciativa privada e servidores pú-
blicos, eliminando algumas distor-
ções para setores específicos do fun-
cionalismo. A ideia central do pro-
jeto é enxugar despesas e aumentar 
a receita – com economia esperada 
de R$ 1,16 trilhão em dez anos, con-
forme as primeiras previsões.

Entende-se a pressa em aprovar 
regras que ampliem o tempo de con-
tribuição e aproximem as condições 
de funcionários públicos aos da ini-
ciativa privada. Pontos assim são 
consensuais entre as ideias em dis-
cussão. Faz sentido: o Brasil é o país 

com população jovem que mais gas-
ta com previdência, conforme o Ban-
co Mundial e a Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE).

A situação se agravou nos últimos 
cinco anos, com a crise econômica e 
o esgotamento do bônus demográ-
fico – ou seja, não há mais jovens em 
quantidade suficiente entrando no 
mercado de trabalho para contribuir 
com a previdência de tantos aposen-
tados. “Havia quem previsse o fim do 
bônus apenas em 2030. Essa reversão 
veio antes, reforçando a necessidade 
de o país criar uma reforma que tra-
ga sustentabilidade ao sistema pre-
videnciário em um prazo mais longo”, 
afirma Caetano.

ResultadoS da 
Previdência federal
Regime Geral (trabalhadores da iniciativa privada) 
e Regime Próprio (servidores públicos)

2009
2010 
2011 
2012
2013 
2014
2015
2016
2017 
2018* 
2019*

Em R$ bilhões:
89 (negativo) 

94

129

98

112

123

158

226

269

292

300

* Previsão

Fonte: Tesouro Nacional e Secretaria da Previdência Social

Definição da reforma da Previdência 
precisa ganhar urgência no Congresso

Foto: Marcelo Camargo (Agência Brasil)
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Reformar 
o Estado
A reforma da Previdência é ape-

nas a ponta do iceberg: há no Bra-
sil uma pilha de regras e regulações 
que atravancam o desenvolvimen-
to do país e a eficiência do Estado. 
São leis e mecanismos de controle 
que se tornaram inócuos com o pas-
sar do tempo, ou passaram a atra-
palhar mais do que ajudar. Uma 
norma considerada um elefante 
branco é a chamada vinculação de 
receitas e despesas – que determi-
na qual fatia do orçamento precisa 
ser gasta com saúde e educação, 
por exemplo. O “dinheiro carimba-
do” engessa 92% do orçamento 
brasileiro – de R$ 1,061 trilhão dis-
ponível no caixa da União em 2018, 
somente R$ 86,2 bilhões eram re-
cursos livres. 

Ou seja, o gestor público tem 
margem mínima para lidar com 
emergências ou priorizar determi-
nadas políticas sociais. O tema já 
entrou no radar dos líderes que de-
sembarcaram em Brasília. Em mar-
ço, o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, afirmou que o governo ar-
ticula um projeto para terminar com 
os gastos obrigatórios – deixando 
a definição do orçamento exclusi-
vamente nas mãos dos políticos.

 “As obrigações e vinculações 
criam, ao longo do tempo, uma dis-
função na gestão pública, por con-
ta da hipótese equivocada de que 
a sociedade permanecerá indefini-
damente com as mesmas deman-
das”, descreve o texto do Panorama 
Fiscal Brasileiro. O documento cita 
os casos de Rio Grande do Sul, es-
tado que tem a maior média de ida-
de do país (35,9 anos), e Acre, o 
mais jovem (24,9). Embora o esta-
do do Norte tenha uma relação en-
tre a população jovem e idosa du-

5
as vezes superior à dos gaúchos, os 
gastos mínimos com educação e 
saúde são exatamente os mesmos. 

Existe também um rol de pro-
jetos que poderiam reconfigurar o 
rígido papel do Estado sobre a eco-
nomia, mas repousam nos escani-
nhos do Congresso. Na opinião de 
Raiser, do Banco Mundial, medidas 
prontas para aprovação, como a 
nova lei das agências reguladoras 
e revisão da lei de licitações, guar-
dam potencial para aumentar ra-
pidamente a confiança dos inves-
tidores. “São medidas que prome-
tem retornos rápidos a um custo 
político modesto”, avalia.

A trajetória recente do Brasil 
mostra que, ao aliviar a pressão de 
seus tentáculos em torno dos ne-
gócios empresariais, o governo po-
de estimular a economia e ainda 
gerar receitas bilionárias. A lei de 
2016 que acabou com a obrigato-
riedade de a Petrobras de participar 
de exploração do pré-sal renovou 
a perspectiva de investimentos ex-
ternos no setor. Assim, o megalei-
lão do excedente de petróleo de 
cessão onerosa poderá render até 
R$ 130 bilhões à União em 2019, 
um recurso considerado crucial pa-
ra o ajuste fiscal.

As reformas não 
são uma questão do 
futuro, mas de agora.
Marcelo Caetano, secretário 
de Previdência Social do 
Ministério da Fazenda

Avançar em 
concessões
O Brasil tem mais estatais do 

que todas as nações-membros da 
OCDE. São 418 empresas vincula-
das a União, estados e municípios. 
“São estatais demais. É necessário 
um programa amplo de privatiza-
ções”, analisa Aod. E essa volumo-
sa lista não ajuda o Estado a em-
bolsar boas margens para investir 
em áreas vitais, como saúde, segu-
rança, educação ou  logística. Em 
2017, o país gastou R$ 9,3 bilhões 
a mais do que arrecadou com es-
tatais, segundo o Tesouro Nacional. 
“Ao menos a curto prazo, os inves-
timentos terão de vir do setor pri-
vado”, afirma Raiser.

6

Foto: Arquivo ANTF
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Um caminho já pavimentado e 
que poderá continuar sendo percor-
rido pelo governo federal é o Progra-
ma de Parcerias de Investimentos 
(PPI). Lançado em 2016 para viabili-
zar obras e serviços de infraestrutura, 
o PPI tornou-se a principal bandeira 
de concessões do último governo. Em 
2018, mais de 50 projetos saíram do 
papel. Muitos deles com apoio do 
Movimento Brasil Competitivo (MBC), 
que auxiliou o PPI na estruturação 
de políticas públicas de privatizações 
e concessões. No projeto de renova-
ção da malha ferroviária, por exemplo, 
conseguiu-se que a Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT) 
aprovasse a concessão antecipada 
da Malha Paulista, o que resultou 
em maior eficiência do setor e im-

pacto direto na economia.
Outro passo importante foi a 

concessão de 12 aeroportos da In-
fraero, localizados nas regiões Sudes-
te, Centro-Oeste e Nordeste. Reali-
zado em março, o leilão arrecadou 
cerca de R$ 2,38 bilhões – um resul-
tado considerado bastante positivo 
pelos analistas. O governo federal 
estima que, a partir dos repasses, os 
novos controladores devem investir 
mais de R$ 3,5  bilhões em melhorias 
dos terminais. Somados, os aeropor-
tos incluídos no leilão movimentam 
20 milhões de passageiros por ano. 
“A manutenção do PPI vem alinhada 
a uma demanda reprimida, com mui-
tos grupos empresariais com conhe-
cimento, tecnologia e interesse em 
investir”, observa Ricardo Sennes.  

Investimentos no transporte ferroviário 
podem dinamizar a logística do país
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A estimativa de investimento para 
esses empreendimentos é superior a

R$ 253 bilhões

Os números do PPI

Dos 193
124 já foram concedidos a 
empresas privadas, incluindo rodovias, 
linhas de transmissão, distribuidoras de 
energia, blocos do pré-sal, terminais 
portuários e aeroportos

projetos qualificados pelo 
PPI desde 2016

 Fonte: Secretaria Especial do PPI

Mais 69 projetos estão na fila, 
com potencial de investimento de

R$ 130 bilhões

Renovar a 
infraestrutura
O Brasil investe 2% do PIB em 

infraestrutura desde os anos 1990. 
É pouco se comparado a outras 
economias emergentes. Um estu-
do da consultoria Oliver Wyman 
calcula que o país precisaria dobrar 
os aportes – chegando a 4% do 
PIB ao ano – para alcançar o grau 
de competitividade de outras na-
ções em desenvolvimento, como 
Índia e China. “A queda dos gastos 
com infraestrutura reflete a exclu-
são dos investimentos públicos des-
de a década de 1970, decorrente da 
rápida expansão do Estado de bem-
-estar social”, analisa Raiser. Nos 
últimos anos, programas que pre-

7
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tendiam ampliar a rede de sanea-
mento, modernizar a matriz ener-
gética e recuperar modais alter-
nativos deixaram a desejar. Em 
relação ao Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC), ao Progra-
ma de Investimento em Logística 
(PIL) e ao Crescer, sobram críticas 
à falta de continuidade e à inse-
gurança jurídica.

As consequências na logística 
são conhecidas: falta malha ferro-
viária para escoar a produção, há 
pouca capacidade operacional em 
portos e não há silos suficientes 
para armazenar a produção de 
grãos. Com tamanho similar ao 
Brasil, os EUA têm cerca de 200 
vezes mais estradas pavimentadas. 
Na China, a malha ferroviária é dez 

vezes maior do que aqui. Um es-
tudo elaborado pelo MBC identi-
ficou a necessidade de investimen-
to de R$ 660 bilhões em infraes-
trutura de transportes, o que ge-
raria um impacto direto no Produ-
to Interno Bruto (PIB) de até R$ 
107 bilhões, em média por ano, e 
aumentando a taxa de crescimen-
to do PIB industrial e agrícola em 
até 35%. 

Martin Raiser defende que, mes-
mo sem investimentos diretos em 
infraestrutura, o estado deve defi-
nir as prioridades relacionadas ao 
tema, a fim de garantir uma regu-
lamentação previsível, mitigar ris-
cos e, quando necessário, oferecer 
apoio financeiro direto para garan-
tir a rentabilidade dos projetos.

Coreia do Sul

Peru

Grécia

Noruega

Rússia

França

Japão

Canadá

EUA

Portugal

Colômbia

África do Sul

Reino Unido

Alemanha

Brasil

Média de investimento 
público em infraestrutura
(de 2000 a 2017 – em % do PIB)

                    5,12

                 4,73

                4,53

             4,09

            3,9

            3,86

           3,74

           3,69

           3,67

          3,47

       2,96

       2,95

     2,59

  2,14

1,92

Fonte: OCDE e Instituição Fiscal Independente (IFI)

Avanço necessário: país precisa dobrar os 
aportes anuais em infraestrutura
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Reduzir a 
burocracia
A edição 2019 do Ranking Doing 

Business, organizado pelo Banco Mun-
dial para avaliar o ambiente de ne-
gócios de 190 países, coloca o Brasil 
na 109ª colocação – atrás de Papua 
Nova Guiné, Namíbia e Lesoto, por 
exemplo. Por aqui, obter uma licen-
ça para construção leva, em média, 
um ano e dois meses. Uma grande 
empresa precisa dedicar quase 2 mil 
horas por ano para organizar o paga-
mento de impostos e contribuições. 
Faz sentido: sozinho, o governo fe-
deral lança em média 40 novas nor-
mas por dia. Para pedir um registro 
de patente é preciso percorrer longas 
14 etapas. Quem exporta costuma 
demorar mais de 60 horas para or-
ganizar a documentação e obter to-
das as licenças – além de desembol-
sar US$ 1.088 com os trâmites.

“O Brasil segue operando com 
cartório, enquanto em qualquer lu-
gar do mundo o reconhecimento 
de assinatura pode ser feito por 

8 bancos ou advogados. Isso  trava o 
ambiente de empreendedorismo e 
inovação”, critica Ricardo Sennes. 
Ainda assim, houve avanços nos 
últimos anos. O Doing Business 
aponta que o país foi o que mais fez 
reformas entre todos da América 
Latina e do Caribe. “O Brasil lançou 
certificados de origem digital em 
2017, por exemplo, seguindo um 
projeto piloto iniciado em outubro 
de 2016”, diz o relatório. A intro-
dução de certificados digitais de 
origem para importação nos esta-
dos de Rio e São Paulo baixou pela 
metade o tempo dos trâmites para 
chegada de mercadorias. O registro 
online derrubou o prazo de abertu-
ra de empresas – de 80 para 20 dias. 
Outra evolução foi a MP 876/2019. 
Publicado em março, o texto prevê 
o registro automático para Empre-
sário Individual,  Empresa Individu-
al de Responsabilidade Limitada 
(Eireli) e Sociedade Limitada (LTDA). 
Além disso, dispensa a cópia auten-
ticada para declarações de advo-
gados ou contadores das empresas.

Obter as 
licenças para 
começar uma 
obra 
no Brasil leva, 
em média, 

434 dias.

São necessários pelo menos 

10

No quesito 
abertura de 
empresas, o 
Brasil é apenas 

o 140o 

país em 
termos de 
agilidade e 
burocracia.

O registro de 
uma patente 
no Brasil 
chega a
custar quase 

4% 
do valor da 
propriedade.

Uma empresa brasileira 

leva 1.958 horas por ano 
para organizar o pagamento 
de seus impostos.

O exportador precisa 

gastar US$ 1.088 
(mais de R$ 4 mil) para 
despachar uma carga; 
para importar, 

são US$ 481 
(R$ 1,8 mil) em 
documentos e licenças.

secretarias, cartórios e juntas 
para iniciar um negócio.

procedimentos 
diferentes em

Foto: Pexels

Fonte: Doing Business 2019/Banco Mundial
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Avançar na
economia digital
Cidadãos e a tecnologia digital 

são uma relação sem volta. A influ-
ência da internet, dos smartphones, 
a internet das coisas (IoT), a inte-
ligência artificial (IA) são fatos que 
já mudaram a sociedade e impul-
sionam a economia ao otimizar os 

9 serviços ao cidadão, o setor produ-
tivo e a modernização das políticas 
públicas. “O governo deve agir co-
mo o indutor do desenvolvimento 
de uma nova economia baseada em 
dados. Esses novos mo delos de ne-
gócio têm o potencial de agregar 
bilhões ao PIB brasileiro e o país 
ainda caminha lentamente nesse 
processo”, afirma Tatiana Ribei ro, 

Os novos modelos de 
negócio têm o potencial 
de agregar bilhões ao PIB, 
mas o país ainda caminha 
lentamente nesse processo.
Tatiana Ribeiro, superintendente do MBC

ca
pa

Atualmente, apenas 41% dos serviços 
públicos federais estão digitalizados
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superintendente do Movimento 
Brasil Competitivo (MBC). Desde 
2016, o MBC vem alertando para 
a importância de o país investir na 
economia digital. 

A Coalizão Brasil Digital, parceria 
do Movimento com mais de 25 re-
presentantes do setor produtivo, es-
timula o debate e ações sobre a ne-
cessidade de avançar nessa transfor-
mação. “Alinhar a gestão pública ao 
pa radigma digital é uma das chaves 
para a eficiência”, reforça Tatiana. A 
Coalizão participou da elaboração da 
Estratégia Brasileira para a Transfor-
mação Digital (E-Digital), lançada 
pelo governo federal em 2017. O pro-
jeto contempla mais de 100 ações 
estruturantes que visam ace lerar o 
processo de modernização tecnoló-
gica do país. Uma das inicia tivas mais 
importantes é o Plano Nacional de 
Internet das Coisas (PNIoT), que inclui 
76 projetos de fomento a essas tec-
nologias em áre as como infraestru-
tura e privacida de de dados. 

A universalização do acesso à 
internet é um dos desafios do go-

verno. Atualmente, 74,9% dos la-
res brasileiros possuem conexão, 
segun do a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua 
(Pnad) 2017. Mas o percentual cai 
para 40% em áreas rurais. Outro 
ponto é a neces sidade de integrar 
os bancos de da dos de órgãos pú-
blicos para dinamizar os processos. 
Também há defi ciência na infra-
estrutura de TI em boa parte das 
escolas e postos de saúde. Ainda 
assim, já existem avanços.

Um exemplo do que vem sen-
do feito pelo governo é a criação 
do Documento Nacional de Iden-
tificação, que unifica os dados bio-
métricos e civis da população a 
partir da interoperabilidade das 
bases de dados do Judiciário e do 
Executivo federal. O documento 
será emitido para toda a população 
a partir de 2022, após a finalização 
da etapa de recadastramento bio-
métrico. Outro ponto importante 
é a Lei Geral de Proteção de Dados, 
aprovada ao final de 2018, foi elo-
giada por aumentar a segurança 
em rela ção às informações dos 
usuários na web. Além disso, foi 
lançado em de zembro o Observa-
tório de Transformação Digital, que 
congrega dados nacionais e inter-
nacionais ligados ao tema (leia mais 
na página 76).

Alguns órgãos também têm per-
cebido como a tecnologia pode di-
minuir custos e acelerar processos. 
Estima-se que a digitalização redu-
za em até 97% os gastos com aten-
dimento em secretarias e autarquias. 
Para a sociedade, ela pode eliminar 
90% dos gastos com cópias em pa-
pel, transporte e protocolos. “O di-
gital dissemina informação com agi-
lidade. E isso, em tese, favorece os 
processos de desburocratização”, 
lembra Aod Cunha.

Sem dúvida, a  
principal solução 
para retomar o 
aumento da confiança 
do investidor, 
o crescimento 
econômico e a 
geração de emprego 
é melhorar o quadro 
fiscal brasileiro, que foi 
muito deteriorado.
Aod Cunha, economista e 
ex-secretário da Fazenda do Rio 
Grande do Sul

Melhorar a 
governança e a 
gestão pública
O caminho mais rápido para dar 

eficiência à máquina e substituir es-
truturas obsoletas por modelos ágeis 
chama-se governança. Especialistas 
defendem um plano abrangente que 
traga clareza sobre cada um dos en-
tes governamentais, como ministé-
rios, autarquias, estatais e agências, 
e que a partir dessa definição seja 
possível estabelecer uma estratégia 
e garantir acompanhamento contí-
nuo do planejamento definido – ava-
liando constantemente e redefinin-
do, quando necessário. Ou seja, le-
var modelos bem-sucedidos de ges-
tão empresarial até os corredores 
das repartições públicas.

Com papéis mais claros e metas 
estabelecidas, os instrumentos ofi-
ciais de planejamento, como a Lei 
Orçamentária Anual (LOA), o Plano 
Plurianual (PPA) e Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), ganhariam 
maior aderência à realidade do país 
e, por consequência, tornariam-se 
mais eficientes. “A coordenação en-
tre os diversos atores governamen-
tais envolvidos em uma política pú-
blica é essencial para ampliar a sua 
efetividade. Além disso, é essencial 
que os planos oficiais tenham ade-
rência à realidade e não representem 
somente uma obrigação burocráti-
ca”, reforça Tatiana, do MBC.

O país pode avançar ainda mais 
rápido caso se espelhe em exemplos 
de vizinhos que aproveitaram a tec-
nologia para levantar a régua dos 
serviços e melhorar a capacidade de 
governança. O Chile usou a internet 
para criar um dos mais inovadores 
sistemas de compras governamen-
tais do mundo, o Chile Compra – 
pauta da quarta edição da Brasil+. 

10
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A ideia, iniciada em 2003, é tão 
simples quanto eficiente: prefeitu-
ras, ministérios, hospitais e univer-
sidades lançam suas demandas por 
bens e serviços em um site, e as 127 
mil empresas cadastradas, entre 
micro e grandes companhias, po-
dem concorrer em condições de 
igualdade. Os pagamentos são fei-
tos em até 45 dias, e, em nome da 
lisura, as informações são abertas 
ao público. A tecnologia melhorou 
os mecanismos de controle do Es-
tado e já viabilizou mais de US$ 11 
bilhões em negócios.

No Brasil, inovações nessa linha 
poderiam substituir sistemas cujas 
contribuições aos governantes são 
no mínimo questionáveis. Ricardo 
Sennes cita dois exemplos: os car-
tórios, que teriam se tornado inó-
cuos com o avanço do blockchain 
– tecnologia que funciona como um 
grande “livro contábil” e registra vá-

ca
pa

Em áreas rurais, 

porém, o número cai para 40%

Gaps e potenciais

74,9% dos lares 
brasileiros têm acesso à internet

Fontes:  Pnad e governo federal

Até 2020, os 
processos digitais
podem agregar

Já o PNIoT 
pode injetar

Otimização de recursos, agilidade e inovação  para o  Governo 
Federal.

Flexibilidade e disponibilidade na  implementação e 
operacionalização de serviços públicos como: transporte, 
saúde, fiscalização e outros.

Para governo Federal

Para governos Estadual e Municipal

www.aws.amazon.com

rios tipos de transações, com in-
formações espalhadas por vários 
computadores – e os Tribunais de 
Contas. “Nos Estados Unidos não 
se faz auditoria sobre cada conta, 
como no Brasil. Por lá, sistemas de 
big data monitoram as contas e 
identificam desvios. Quando tem 
algo fora da curva, é feita a checa-
gem”, compara o diretor da Pros-
pectiva Consultoria.

Alguns estados brasileiros, como 
Rondônia e Pernambuco, passaram 
a verter pelo caminho da boa go-
vernança, pensando em soluções e 
políticas para modernizar a gestão 
da máquina. Em ambos foram se-
lados compromissos entre Execu-
tivo, deputados e sociedade civil 
para que as boas linhas de gestão 
pública não sejam apenas uma me-
ta de governo – mas sim um hori-
zonte a ser perseguido pelos futuros 
mandatários. 

R$97bilhões 
ao PIB brasileiro

US$ 5bilhões 
na economia nacional 
até 2025
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10

1. ajustar 
as contas 

2. 
Rediscutir o 
funcionalismo

3. 
Debater 
o pacto 
federativo

4. 
Aprovar 
a nova 
Previdência

Priorizar mudanças mais profundas 
ainda no primeiro ano de governo.

Estabelecer uma fórmula 
que traga um equilíbrio 
permanente na conta das 
aposentadorias, sem necessidade 
de mudança na próxima década.

medidas
necessárias

5. 
Reformar 
o Estado

Rediscutir leis que 
perderam a eficácia ou 
que venham engessando 
o crescimento do país, 
como a estrutura 
tributária e a vinculação 
de receitas e despesas.

Agilizar a tramitação de 
medidas prontas para 
aprovação, como a nova 
lei das agências 
reguladoras e a revisão 
da lei de licitações.

Colocar em prática campanhas que 
conscientizem a sociedade que ajeitar 
as finanças não é apenas uma questão 
contábil, mas sim a pavimentação do 
caminho para investir mais em saúde, 
educação, segurança e infraestrutura.

Qualificar o controle sobre os custos 
com pessoal e eliminar distorções de 
gastos com previdência.

avançar em 
concessões

6. 

Ampliar os repasses e a autonomia de 
gastos de estados e municípios em 
saúde, educação e infraestrutura.

Criar ou reforçar mecanismos para 
controlar o uso do dinheiro que chega 
a estados e municípios, estipulando 
metas de longo prazo e exigindo 
projetos consistentes.

Reavaliar o dimensionamento 
da força de trabalho, lançar 
critérios de promoção por 
meritocracia e restringir as 
indicações puramente políticas 
para cargos de liderança.

Implementar modelos de 
gestão por competência junto 
aos servidores, promover 
capacitação continuada e 
restringir a definição e 
estruturação de carreiras de 
Estado com estabilidade.
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avançar em 
concessões

Ampliar a segurança 
jurídica para garantir a 
ampliação do 
investimento no Brasil.

Avançar no Programa de 
Parcerias de 
Investimentos (PPI), 
considerado exemplo 
bem-sucedido em razão 
de apresentar regras 
mais claras, 
previsibilidade e maior 
tempo de preparação 
das propostas.

renovar a  
infraestrutura7. Melhorar a regulação de projetos de infraestrutura, 

agilizando as licitações, adotando regras mais eficientes e 
estruturando melhor as agências reguladoras.

Diversificar as aplicações em outros modais. Hoje, a 
aplicação de verba pública e privada ocorre principalmente 
nas estradas, enquanto as ferrovias e os terminais 
hidroviários são praticamente deixados de lado.

Reduzir a
burocracia

8. 

Avançar 
na 
economia 
digital

9. 

 Ampliar a digitalização dos 
processos, reduzindo custos 
e burocracia para o cidadão. 
Hoje, apenas 41% dos 1,7 
mil serviços públicos federais 
são totalmente digitalizados. 

Integrar bancos de dados 
dos diferentes governos e 
implementar ações que 
melhorem o ambiente de 
negócios digitais. É o caso da 
Lei Geral de Proteção de 
Dados, que entrará em vigor 
a partir de 2020.

Melhorar a 
governança 
e a gestão pública

10. 

Avançar na proposta de simplificação 
tributária encampada pelo governo 
passado, que propõe uma alíquota 
única para os tributos federais.

Lançar novas políticas para digitalizar 
procedimentos e unificar bancos de 
dados para emissão de documentos, 
guias e comprovantes.

Estabelecer modelos de governança e gestão pública com 
critérios mais claros sobre o papel dos órgãos 
governamentais, bem como em relação ao desenvolvimento 
de programas e projetos. Alinhar metas a instrumentos de 
controle como PPA, LDO e LOA.

Ir além do que determina a LRF e elaborar políticas de longo 
prazo, que se tornem metas de Estado para áreas como saúde, 
educação, segurança e desenvolvimento econômico.
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GOVERNOS 
INTELIGENTES: 
UM CAMINHO 
SEM VOLTA

Evento organizado pelo MBC 
em parceria com a revista 

Exame reuniu governadores 
para debater pautas que 

devem ser prioritárias em 
suas gestões. Entre elas, a 

busca pelo equilíbrio fiscal e a 
importância das parcerias 

com o setor privado

Por Ricardo Lacerda e Paulo Egídio 

Fotos: Tiago Mendes
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m sintonia com os 
ares de mudanças 
que envolveram as 
urnas em 2018, o 
Movimento Brasil 
Competitivo (MBC) 
promoveu no dia 5 
de dezembro, em 
São Paulo, mais 

uma edição de seu Encontro Anual. 
Realizado em parceria com a revista 
Exame, o evento foi intitulado Go-
vernos Inteligentes para o Futuro e 
trouxe para o debate quatro gover-
nadores eleitos em outubro e atra-
ções como o britânico Leigh Sandals, 
que assessorou o ex-primeiro-minis-
tro britânico Tony Blair e hoje é CEO 
da consultoria Delivery Associates. 

E
No painel inicial, os governado-

res Eduardo Leite (Rio Grande do 
Sul), Renato Casagrande (Espírito 
Santo), Romeu Zema (Minas Gerais) 
e Wilson Lima (Amazonas), que ha-
viam sido eleitos cerca de um mês 
antes, transitaram por diversos te-
mas. Todas as manifestações, no 
entanto, estiveram calcadas em dois 
vetores: novas práticas na gestão 
pública e equilíbrio fiscal. Além dis-
so, a ampliação de parcerias com a 
iniciativa privada e a criação de um 
ambiente competitivo foram apon-
tadas como medidas fundamentais 
para o desenvolvimento dos estados. 

Casagrande, que já governou o 
Espírito Santo entre 2011 e 2015, 
defendeu a criação de um "sistema 
de inovação" e pregou maior trans-
parência no setor público. "É neces-
sário tornar mais competitiva a ad-
ministração pública. O gestor pre-
cisa ser transparente. Há muita ne-
cessidade de se avançar na parceria 
com o setor privado", disse. "Não 
precisa ter Estado mínimo nem Es-
tado máximo, mas sim Estado forte."  

Para ele, o grande desafio dos 
capixabas é o aumento da compe-
titividade, apesar do baixo poder 
de consumo em relação aos demais 
estados do Sudeste – o Espírito San-
to conta com apenas 4 milhões de 
habitantes, ante 44 milhões de São 
Paulo, 20 milhões de Minas Gerais 
e 16 milhões do Rio de Janeiro. "Te-
mos de ser competitivos e entrar 
num ciclo de investimentos em in-
fraestrutura para que possamos ter 
o nosso espaço no Sudeste. Inves-
tir em serviços públicos de quali-
dade, em educação e inovação, e 
melhorar segurança e saúde é o ca-
minho que, junto com infraestru-
tura, permitirá que sejamos com-
petitivos", projetou. 

A adoção de uma agenda de com-
petitividade também foi menciona-
da por Leite. Para o governador gaú-
cho, além das boas práticas admi-
nistrativas, é preciso deixar para trás 

Painel principal reuniu os governadores eleitos 
Romeu Zema (MG), Wilson Lima (AM), 

Renato Casagrande (ES) e Eduardo Leite (RS)

en
co

nt
ro

projetos que apostam no gasto pú-
blico como indutor do desenvolvi-
mento. "Reduzir custos, ganhar mer-
cado, produzir mais e gerar empre-
gos e riqueza melhora a qualidade 
de vida da população", avaliou. 

Conforme o novo chefe do Exe-
cutivo do Rio Grande do Sul, o de-
safio da agenda de competitividade 
é a mediação da distribuição do 
poder na sociedade. "O poder se 
desloca e se redistribui. Isso acontece 
com a sociedade, com os grandes 
conglomerados e com as startups, 
que rompem com o que era feito", 
explicou. Na visão de Leite, essa re-
distribuição de poder torna mais 
difícil a entrega de resultados. "Já 
não se resolve mais na seara polí-
tica, em que o governador batia na 
mesa e resolvia."  

Quem também chamou atenção 
para a necessidade da distribuição 
do poder foi o novo mandatário do 
Amazonas. Segundo Wilson Lima, a 
busca pelas melhores práticas, tra-
zendo referências e bons exemplos, 
é estratégica aos novos gestores. 
"Para um governador implementar 
uma ação, é preciso superar barrei-
ras, dialogar com a Assembleia Le-
gislativa e com os órgãos de contro-
le", ponderou Lima. 

Para Eduardo Leite, 
governador do Rio 
Grande do Sul, e 
Wilson Lima, do 
Amazonas, o diálogo 
com as assembleias 
legislativas será 
estratégico para a 
superação dos 
desafios impostos 
aos estados
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No debate com os demais go-
vernadores, Lima garantiu que o 
Amazonas deverá buscar a amplia-
ção das parcerias com a iniciativa 
privada nos próximos anos. "Perce-
bo desconfiança grande do setor 
privado em relação à gestão públi-
ca. Processos viciados comprome-
tem o desenvolvimento de novos 
projetos", afirmou. Por outro lado, 
o novo gestor disse perceber dis-
posição do setor privado em parti-

cipar de práticas de governo. "Em-
presas com interesse em parcerias 
com escolas, alunos fazendo ativi-
dades práticas, primeiras noções de 
conhecimento técnico." 

Novato na política, Romeu Zema 
– que é empresário – assumiu um 
dos estados com maior problema 
nas contas públicas. Como grande 
novidade, ele disse que faria a esco-
lha do secretariado por meio de um 
processo seletivo profissional, aju-

dado por headhunters e empresas 
de consultoria em recursos humanos. 
"Isso vai dar resultado na gestão. Es-
tamos levando pessoas capacitadas 
para cada uma das áreas", destacou. 
Para Zema, um dos diferenciais do 
modelo é poder exigir resultado e 
não se submeter a pressões típicas 
do meio político. "Minas vai ser um 
laboratório, de certa maneira, e es-
pero entregar um resultado muito 
satisfatório", declarou. 

1) Eduardo Leite, governador 
do Rio Grande do Sul; 
2) Wilson Lima, governador 
do Amazonas; 
3) Leigh Sandals, 
ex-assessor de Tony Blair e 
atual CEO da consultoria 
Delivery Associates1

2
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A abertura do painel que reuniu 
os quatro novos governadores ficou 
por conta de Leigh Sandals. O bri-
tânico foi assessor de Tony Blair, 
ex-premiê do Reino Unido, e hoje 
lidera a consultoria Delivery Asso-
ciates, com atuação em diversos 
países. Mostrando conhecimento 
sobre a realidade brasileira, Sandals 
seguiu a linha de raciocínio dos go-
vernadores eleitos e defendeu a 
união do setor público com a ini-
ciativa privada, além de destacar o 
que chamou de "administração re-
sistente". "Resiliência nunca foi tão 
importante. O Brasil está em um 
cenário de economia em lenta re-
cuperação, grande dívida pública e 
alta pressão dos contribuintes, o 
que resulta em crise fiscal. Os de-
safios não são fáceis", ponderou. 

O consultor destacou ainda que 
os governos precisam adotar um con-

A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO RESILIENTE

junto de disciplinas: “Se tudo parece 
estar sob controle, é porque você não 
está indo rápido o suficiente. É assim 
que devemos nos sentir quando en-
tregamos serviços de governo". Em 
sua apresentação, Sandals disse ba-
sear o trabalho desenvolvido na De-
livery Associates na aplicação de uma 
metodologia de diagnóstico a partir 
de cinco perguntas. Ao responder ca-
da uma delas, os gestores públicos 
podem ter uma visão mais clara do 
que deve ser feito para ter sucesso 
em seus objetivos: O que estamos 
tentando fazer? (que trata de visão e 
foco); Como pretendemos fazer? (so-
bre o plano a ser desenvolvido); Co-
mo saberemos se estamos no caminho 
certo? (baseando-se em dados e in-
sights); Se os resultados estiverem 
abaixo do esperado, o que faremos? 
(que avalia rotinas); e Como podemos 
ajudar? (que avalia a cultura). 

Acordos e PPPs 
O Encontro Anual 2018 - Gover-

nos Inteligentes para o Futuro tam-
bém contou com a participação de 
dois governadores que deixariam o 
cargo dias depois, ao fim de dezem-
bro. Rodrigo Rollemberg (Distrito 
Federal) comentou sobre os bons 
resultados provenientes de um acor-
do assinado por todas as secretarias. 
"Foi um acompanhamento perma-
nente, que permitiu ter conhecimen-
to completo e profundo do governo 
e dos desafios", descreveu. "Imple-
mentamos um sistema eletrônico 
de informações em todos os órgãos 
que, além da economia de papel, 
garantiu agilidade e transparência 
nos processos", completou. 

Na sequência do painel com os 
novos governadores, quem subiu ao 
palco foi Paulo Hartung, ex-chefe 
do Executivo do Espírito Santo. O 
político, que comandou o estado em 
quatro oportunidades, pregou a re-
tomada de uma agenda de moder-
nização do país, com a ampliação 
das parcerias público-privadas (PPPs) 
e a agilidade nas aquisições do Exe-
cutivo. "Se não fossem as parcerias, 
o Espírito Santo não teria saído de 
14º lugar para 1º lugar nas provas 
de Português e Matemática do Ideb. 
Se eu fosse comprar pela Lei de Li-
citações as consultorias que diversas 
instituições oferecem, mesmo ten-
do dinheiro, o que eu compraria se-
ria lixo", sentenciou. 

Em participação por vídeo, no iní-
cio do evento, o governador reeleito 
do Mato Grosso do Sul, Reinaldo 
Azambuja, ressaltou que o apoio téc-
nico do MBC foi fundamental para 
o desenvolvimento do modelo de 
gestão implantado no estado. "Ti-
vemos resultados extremamente 
positivos, tornando o governo mais 
eficiente e oferecendo um ambien-
te ideal para atração de novos in-
vestimentos", afirmou. 
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Desafios interligados 
As constatações dos governado-

res e de Leigh Sandals seguiram a li-
nha da fala de abertura de Claudio 
Gastal, então presidente-executivo 
do MBC – agora, ele é secretário de 
Governança e Gestão no Rio Grande 
do Sul. Gastal destacou que o ano de 
2018 foi marcado por desafios, rei-
terando que o MBC segue com o pro-
pósito de ajudar a melhorar a gestão 
pública e a criar mecanismos de sus-
tentabilidade ao Brasil. "O processo 
de governança e gestão avança cada 
vez mais no MBC, mantendo a ca-
racterística de apoio a governos que 
queiram transformar", afirmou. 

Em seguida, o diretor de redação 
da revista Exame, André Lahóz, disse 
ver uma "coincidência completa" en-
tre os objetivos da revista e do MBC. 
"Passado o calor da eleição, espero que 
tenhamos oportunidade de voltar aos 
temas fundamentais e chegar a novas 
soluções. Temos o papel de amplificar 
discussões fechadas, e não apenas co-

4) Gustavo Morelli, diretor da 
consultoria Macroplan; 
5) Weber Sutti, coordenador 
de programas na Fundação 
Lemann, e Natalia Leme, 
relações institucionais do 
Instituto Humanize; 
6) Rodrigo Rollemberg, 
ex-governador 
do Distrito Federal; 
7) Jorge Gerdau Johannpeter, 
presidente do Conselho 
Superior do MBC; 
8) Thiago Camargo,
ex-secretário de Política de 
Informática do Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC)

O encerramento do Encontro contou 
com a apresentação do Programa 
Parcerias para as Crianças, trabalho 
liderado por Linda Pfeiffer, 
fundadora, presidente e CEO da ONG 
InMed Partnerships for Children

4

5
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locar o dedo na ferida, mas trazer 
boas práticas", indicou o jornalista. 

O desafio na gestão dos estados 
também foi o tema da apresentação 
de Gustavo Morelli, diretor da Ma-
croplan. De acordo com levantamen-
to da consultoria, atualmente 14 
estados têm gastos com pessoal 
acima do limite definido na Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF). "Se 
fizermos uma projeção, perceberemos 
que vamos demorar mais do que se-
ria razoável para alcançar patamares 
exigidos pela população", observou. 

De acordo com Morelli, os casos 
exitosos na administração pública 
são muitas vezes desconhecidos dos 
demais gestores – e devem ser am-
plificados. Em comum entre os casos 
de sucesso, segundo ele, estão fa-
tores como o diagnóstico preciso do 
problema, a melhoria e comparti-
lhamento de dados, a articulação 
com os municípios e a integração 
de diferentes ações. "A próxima dé-
cada do Brasil deveria ser a da me-
lhoria da produtividade e da quali-
dade do gasto público. Isso implica 
em gestão baseada em evidências." 

Também prestigiaram o encontro 
os especialistas Weber Sutti, da Fun-
dação Lemann, e Natália Leme, do 
Instituto Humanize, que falaram so-
bre a gestão de pessoas no setor pú-
blico (leia mais em reportagem na 
página 68). Ao final do evento, o en-
tão secretário de Política de Informá-
tica do Ministério da Ciência, Tecno-
logia, Inovações e Comunicações 
(MCTIC), Thiago Camargo, mencionou 
a Coalizão Brasil Digital, uma parceria 
entre o MBC e mais de 20 organiza-
ções do setor produtivo, e saudou o 
lançamento do Observatório da Trans-
formação Digital, que tem como ob-
jetivo tornar os dados da administra-
ção pública acessíveis à população 
(leia mais na página 76). 
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20 PRÊMIOS EM 2018, MAS, 
PARA QUEM ESTÁ SEMPRE 
INOVANDO E PENSANDO 
NO FUTURO, A GOL JÁ ESTÁ 
PLANEJANDO O QUE FAZER 
PARA FICAR AINDA MELHOR.

#NOVAGOL. NOVOS TEMPOS NO AR.

AF JOB 9247 - 43295 Anúncio Brasil 404x266 (ALE).indd   1 1/11/19   18:09
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Um novo jeito 
de ensinar e 
de aprender  

Alunos da rede básica, no Rio Grande do Sul: 
Educação 4.0 tem currículo por 
competências e tecnologia em sala de aula

56 brasil  março de 2019
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reparar estudantes 
para os desafios de 
um mundo globa-
lizado e altamente 
tecnológico. Essa é 
a proposta da Esco-
la Conecta, novo 
empreendimento 

do grupo Ser Educacional inaugu-
rado em fevereiro, em Recife (PE). 
O objetivo é oferecer disciplinas com 
foco em aspectos comportamentais 
e sociais para estudantes do ensino 
infantil ao médio. O currículo dife-
renciado também segue a linha da 
educação STEM – sigla em inglês 
para ciências, tecnologia, engenha-
ria e matemática. Importada dos 
Estados Unidos, a proposta alia os 
quatro conhecimentos para propor 
uma revisão das metodologias de 
ensino e de aprendizagem tradi-
cionais. Não se trata de privilegiar 
alunos com afinidade num tema 
específico ou estimular a especia-
lização. “Significa instigar os estu-
dantes a criar, planejar, desenvol-
ver e implementar soluções de 
impacto para a sociedade”, expli-
ca José Janguiê Diniz, fundador do 
grupo Ser Educacional. 

Ainda que não seja o foco prin-
cipal, o desempenho dos alunos 
melhora à medida que a educação 
STEM é explorada. No estado de 
São Paulo, por exemplo, 77 das 92 
escolas públicas que participam de 
um programa de capacitação do-
cente voltado à metodologia tive-

ram aumento médio de 20% nas 
notas de matemática. Outra inicia-
tiva na área, a Olimpíada Brasileira 
de Matemática das Escolas Públicas 
(Obmep) estimula estudantes, reve-
la talentos e ajuda a elevar o Índice 
de Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb). Um exemplo foi a con-
quista da medalha de bronze na úl-
tima Obmep por um estudante de 
Oeiras, no sertão do Piauí, onde a 
qualidade do ensino público fez três 
escolas particulares fecharem as por-
tas por falta de alunos. Enquanto o 
Ideb médio dos estudantes do 5º ano 
no Brasil é de 5,5, em Oeiras esse 
índice chega a 7,1. Já em Sobral (CE), 
a pouco mais de 500 quilômetros de 
Oeiras, a evolução foi ainda maior, 
saltando de 4 pontos no Ideb em 
2005 para 9,1 em 2017.  

A esse cenário, adiciona-se a con-
fiança relacionada à aprovação da 
Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) para a educação básica, em 
2017, e ao avanço na discussão sobre 
a reforma do ensino médio. A ques-
tão é que, para aumentar o grau de 
competitividade do país, é preciso 
fazer com que bons exemplos dei-
xem de ser exceção. A principal sa-
ída está na verticalização de políti-
cas públicas capazes de recuperar o 
tempo perdido e acompanhar as 
transformações que se avizinham. 
Esse movimento, que muitos cha-
mam de Educação 4.0, considera as 
novas tecnologias e a demanda do 
mercado por novas aptidões. Faz 

P
O avanço tecnológico e a necessidade de 

desenvolver novas competências vêm promovendo 
uma transformação na educação mundial. Estar em 
sintonia com essas mudanças é indispensável para 

o Brasil garantir competitividade no século 21 

Por Leonardo Pujol
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sentido: em um estudo recente, o 
Fórum Econômico Mundial estimou 
que até 2025 os sistemas de auto-
mação e de inteligência artificial 
deverão eliminar 75 milhões de em-
pregos. Outro levantamento, da Or-
ganização para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OCDE), 
prevê que 65% das crianças de ho-
je vão trabalhar em empregos que 
sequer são conhecidos. “Não exis-
te bala de prata na educação, espe-
cialmente num país enorme e tão 
diverso quanto o Brasil”, pondera 
Claudia Costin, diretora do Centro 
de Excelência e Inovação em Políti-
cas Educacionais da Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV). “Mas planejar e 
investir com base nas experiências 
bem-sucedidas de outros países é 
uma boa alternativa”, acrescenta ela, 
que é ex-diretora de educação do 
Banco Mundial.  

Os benchmarks globais primam 
por professores qualificados e inves-
timento pesado em tecnologia. Além 
disso, adotam metodologias de en-
sino mais práticas do que teóricas e 
currículos que fortalecem compe-
tências voltadas ao mercado de tra-
balho. Foi a combinação desses ele-
mentos que levou Singapura à lide-
rança do Programa Internacional de 
Avaliação de Alunos (Pisa), onde o 
Brasil amarga as piores posições. No 
país asiático, o currículo único do 
ensino médio foi substituído por ou-
tro, com sete opções. Eles variam 
da formação puramente acadêmica, 
com quatro anos de duração, até 
modelos profissionalizantes de seis 
anos. Os professores, por sua vez, 
só começam a dar aulas após um 
intenso treinamento dado pelo go-
verno, com duração de um ano. Além 
disso, a maior parte do corpo do-
cente é formada pelos 30% melho-
res egressos das universidades e por 
profissionais com carreiras bem-
-sucedidas na iniciativa privada.  

Na Finlândia, outra referência 
em educação, o currículo nacional 

preconiza o ensino digital e as ativi-
dades colaborativas desde a infância. 
O ato reflexo de anotar e decorar o 
que o professor apresenta, em forma 
de monólogo, saiu de moda há tem-
po. Em vez de quadro-negro e cader-
nos, as salas de aula têm computa-
dores e tablets. Já as carteiras enfilei-
radas foram substituídas por labora-
tórios experimentais com infraestru-
tura de ponta. E, para fugir de méto-
dos conteudistas e pouco envolven-
tes, o sistema prioriza atividades que 
estimulam o aluno a colocar a mão 
na massa – literalmente.  

Tecnologia 
que personaliza 

Os asiáticos e os nórdicos têm 
muito a ensinar ao Brasil. Assim co-
mo os israelenses. Considerada uma 
das nações mais inovadoras do pla-
neta, Israel concentra a maior média 
mundial de startups por habitante, 
uma a cada 1.400 pessoas – a mé-
dia brasileira é de uma a cada 33 
mil pessoas. Só na área educacional 
são mais de 500 empresas, segun-
do a base de dados do governo. “É 
impressionante o quanto os israe-
lenses investem em desenvolvimen-
to tecnológico, como startups que 
surgem dentro das próprias univer-
sidades”, diz José Janguiê Diniz, do 
grupo Ser Educacional.  

Não existe bala de prata na educação, 
especialmente num país enorme e tão diverso 
quanto o Brasil. Mas planejar e investir com 
base nas experiências bem-sucedidas de 
outros países é uma boa alternativa.
Claudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas 
Educacionais, da FGV, e ex-diretora de educação do Banco Mundial

A Educação 4.0 
Na nova era da formação, a competitividade 
depende da combinação de ferramentas 
tecnológicas, metodologias ativas de ensino e 
currículos focados nas demandas de mercado  

PROFESSOR
Em vez de aulas expositivas, 
o professor oferece tutoria e 
mediação entre o estudo do 
aluno em casa e os projetos 
práticos na escola. 

EM GRUPOS
Metodologias ativas estimulam 
atividades em grupo. Pela prática, 
alunos desenvolvem habilidades 
não só técnicas como 
comportamentais e sociais.  

CONTEÚDO
Currículos atualizados e 
profissionalizantes, voltados 
ao fortalecimento de 
competências demandadas 
pelo mercado de trabalho.  



59

Por aqui, a boa notícia é que o 
ensino é uma das áreas mais visadas 
por startups. Das quase 6 mil em-
presas desse tipo em solo brasilei-
ro, 7,8% (364) são voltadas para a 
educação, conforme a ABStartups, 
a associação do setor. São as cha-
madas edtechs, cuja participação 
nesse ecossistema supera as fin-
techs (3%), de serviços financei-

LETRAMENTO CIENTÍFICO
Foco em ciências, tecnologia, 
engenharia e matemática aperfeiçoam 
os jovens para um futuro globalizado e 
altamente digital. 

ros, e as agtechs (3,1%), voltadas 
ao agronegócio.  

As edtechs oferecem toda sor-
te de soluções. Há produtos e apli-
cativos na área de jogos educacio-
nais, de sistemas gerenciadores de 
conteúdo e de gestão de informação 
estudantil – que facilitam procedi-
mentos internos, administrativos 
e operacionais da instituição. Exis-

tem, também, tecnologias que oti-
mizam a aprendizagem através de 
metodologias mais dinâmicas, cria-
tivas e eficientes. É o caso da Stu-
diare. Criada em 2013, a empresa 
é especializada em ensino adapta-
tivo – isto é, oferece aprendizagem 
de acordo com o nível de conheci-
mento do aluno. A solução se vale 
de um conjunto de softwares, al-

co
m

pe
ti

ti
vi

da
de

EDTECHS
Empresas criam ferramentas 
tecnológicas que facilitam a 
gestão e abastecem professores com 
informações que subsidiam novos 
planos de estudo. 

MAIS EAD
O estudante é protagonista no 
processo de aprendizagem: o estudo 
da teoria é feito a distância – no lar, 
pela internet –, e os trabalhos são 
feitos na escola.  
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Tão logo completam 12 anos, em 
Singapura, estudantes devem escolher 
entre os sete currículos de ensino médio

Foto: National Gallery/Singapore

goritmos e outras técnicas de pro-
gramação. Em uma grande turma, 
à medida que os alunos realizam 
uma prova online, o sistema apon-
ta os pontos fortes e fracos de cada 
pessoa. Dessa análise derivam pla-
nos individualizados de estudo.  

Na graduação de Serviço Social 
da Uniasselvi – universidade catari-
nense ligada à Kroton, um dos maio-
res grupos de educação do mundo 
–, alunos que usaram a tecnologia 
da Studiare tiveram um desempenho 
12,5% superior no Enade, a prova 
do governo que avalia o conheci-
mento de quem conclui a graduação. 

A Kroton gostou tanto do resultado 
que comprou a solução, em 2016, 
por R$ 4,1 milhões. O ativo tecno-
lógico representou um marco nos 
movimentos de aquisição da empre-
sa. Até então, o grupo só havia com-
prado instituições de ensino. “A com-
binação entre os algoritmos e o em-
poderamento dos humanos próximos 
dos alunos é um fator de sucesso 
importante na educação de hoje”, 
afirma Felipe Mattos, fundador da 
Studiare e atual diretor de inovação 
e analytics da Kroton.  

De fato, os dados são o petróleo 
do século 21. Através do ambiente 

virtual de aprendizagem, mais co-
mum em instituições de ensino su-
perior, o professor pode extrair não 
apenas o desempenho como tam-
bém os hábitos de estudo do aluno 
e suas preferências. As informações 
subsidiam novos planos, metodolo-
gias e vários tipos de decisões. “Não 
significa que a educação do futuro 
será puramente digital”, ressalta 
Mattos, “mas esse é um mercado 
que tende a evoluir”.  

E como. Segundo o banco inglês 
Ibis Capital, o mercado global de 
edtech cresce 17% ao ano e deverá 
faturar US$ 252 bilhões em 2020. 
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Nessa conta entram startups, inves-
timentos em soluções de inteligência 
artificial, internet das coisas e expe-
riências imersivas, como simulações 
em realidade aumentada e virtual.  

Há ainda a educação a distância 
(EAD), que no Brasil promete crescer 
cada vez mais. Com 1,6 milhão de 
alunos no ensino superior – eram 
60 mil, em 2004 –, a projeção é de 
que em 2023 o modelo receba mais 
matrículas do que o presencial. Além 
disso, a EAD está prestes a ganhar 
espaço no ensino médio, conside-
rado o maior gargalo da educação 
básica, com altas taxas de evasão e 
baixo nível de aprendizado. Confor-
me um projeto aprovado em novem-
bro pelo Conselho Nacional de Edu-
cação (CNE), o ensino médio pode-
rá ter 20% da carga horária a dis-
tância. Em cursos noturnos, a auto-
rização é de 30%; para Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), 80%. Em 
meados de janeiro de 2019, esse mo-
delo de educação híbrida, que mes-
cla aulas presenciais e ensino remo-
to, aguardava homologação do Mi-
nistério da Educação (MEC). 

Metodologias e
competências 

A Educação 4.0 não é exclusiva-
mente high-tech. As inovações tec-
nológicas são importantes, mas a 
maior parte da mudança tem a ver 
com a maneira como se ensina. “Mais 
importante do que ter acesso à tec-

nologia é ter boas práticas pedagó-
gicas adequadas a ela”, diz Thaiane 
Pereira, coordenadora de projetos 
da ONG Todos pela Educação.  

É aí que entram as metodologias 
ativas (leia mais ao lado). São mo-
delos simples, que diferem quanto 
à estrutura e se baseiam na ideia de 
que para aprender é preciso bem 
mais do que assistir a aulas exposi-
tivas e reproduzir exercícios. A sala 
de aula torna-se um ambiente co-
laborativo e participativo. As tarefas 
incluem simulações e trabalhos em 
grupo para solucionar problemas, 
vencer jogos ou produzir protótipos 
– nada de obrigar alunos a decorar 
matérias. “O foco da nova era da 
formação é antecipar experiências 
profissionais ainda em sala de aula”, 
afirma a professora Thuinie Daros, 
autora do livro A sala de aula inova-
dora: estratégias pedagógicas para 
fomentar o aprendizado ativo, lan-
çado em 2018.  

Na chamada sala de aula inver-
tida, metodologia criada pelos edu-
cadores americanos Jonathan Berg-
mann e Aron Sams, os papéis são 
trocados. O dever de casa é feito na 
escola, e o estudo é feito no lar, pe-
la internet. Afinal, o professor não 
é mais o detentor do conhecimento 
– é o Google. Ele passa a cumprir 
um papel de mediador, permitindo 
que o estudante assuma maior pro-
tagonismo no processo de aprendi-
zagem. Os Estados Unidos lideram 
a aplicação do conceito, com cases 

APRENDIZAGEM 
POR PARES  

Mais conhecida como peer 
instruction, a metodologia 
propõe que os alunos discutam a 
proposta da aula e procurem 
soluções em dupla.  

MATEMÁTICA VISUAL 
A ideia é impedir que a disciplina 
seja exclusivamente numérica e 
abstrata, mas que use desenhos e 
imagens representativas.  

APRENDIZAGEM 
BASEADA EM PROBLEMAS 
Os estudantes recebem um 
problema de qualquer área do 
conhecimento (real ou simulado) 
e buscam solucioná-lo em grupo. 

APRENDIZAGEM 
BASEADA EM PROJETOS 
Aqui, a autonomia é o diferencial. 
Os alunos são livres para montar, 
planejar e desenvolver seus 
projetos, contando com a tutoria 
dos professores.  

EDUCAÇÃO MAKER 
Coloca os alunos para 
transformar ideias em soluções 
criativas, criando objetos, 
protótipos e produtos.  

GAMIFICAÇÃO 
Atividades lúdicas ou digitais 
baseadas na mecânica dos jogos 
(competição, quiz etc.), cujo 
intuito é promover maior 
engajamento dos alunos. 

Em uma grande turma, à medida 
que os alunos realizam uma prova 
online, o sistema da Kroton aponta
os pontos fortes e fracos de cada 
pessoa. Dessa análise derivam planos 
individualizados de estudo 

Conheça 6 
metodologias ativas 

Os modelos são quase sempre simples 
e se baseiam na ideia de que, para aprender, 
não são necessárias aulas expositivas – mas 
projetos que busquem soluções para proble-
mas e situações reais. 
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de sucesso nas universidades de Co-
lumbia e Harvard. No Brasil, a sala 
de aula invertida foi adotada nas 
séries de base do Colégio Prudente 
de Moraes, de Salto (SP), e em ins-
tituições de ensino superior, como 
o Instituto Militar de Engenharia 
(IME), no Rio de Janeiro, e a Univer-
sidade Mackenzie, em São Paulo.  

Outro movimento que pode aju-
dar o país a ingressar no futuro digital 
como protagonista, e não como ob-
servador periférico, é a educação STEM 
– citada no começo desta reportagem. 
Até porque a mesma pesquisa que 
prevê a eliminação de 75 milhões de 
empregos até 2025, do Fórum Eco-
nômico Mundial, estima que o desen-
volvimento de máquinas, robôs e al-
goritmos deverá criar 133 milhões de 
novos postos de trabalho até 2022. 
O saldo é positivo em três anos e 58 
milhões de vagas. E tende a favorecer 
profissionais com competências téc-
nicas como programação, instrumen-
talização eletrônica e análise de dados, 
segundo Felipe Morgado, gerente-
-executivo de educação profissional 
e tecnológica do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai). 

Habilidades comportamentais 
e sociais também farão diferença 

no novo mercado de trabalho. Aqui, 
entra a capacidade de resolver pro-
blemas complexos, adaptabilidade, 
pensamento crítico, criatividade, 
autogestão e até mesmo requalifi-
cação. Um estudo feito pela Pear-
son, multinacional de conteúdo 
para educação, em parceria com a 
universidade britânica de Oxford, 
concluiu que 70% dos atuais pro-
fissionais podem melhorar as pers-
pectivas na carreira se investirem 
nas competências certas. “As pes-
soas vão ter quer aprender a apren-
der”, sintetiza Morgado. 

Essa compreensão tem mudado 
até mesmo a configuração das em-
presas. Uma pesquisa divulgada pe-
la Deloitte, com 178 entrevistados, 
mostrou que entre 2014 e 2016 
houve um aumento de 42% no nú-
mero de empresas com equipes de-
dicadas à educação corporativa – 
treinamentos curtos ou maiores, 
sempre com foco em competências 
específicas. No mesmo período, o 
número de organizações que têm 
universidades corporativas cresceu 
14%. Entre as empresas que apos-
tam nesse conceito estão Disney, 
Grupo Pão de Açúcar, Santander, 
P&G e a própria Deloitte.  

Involuntariamente, o Brasil engessa os 
estudantes em vez de estimulá-los a 
desenvolver sua criatividade. A educação 
STEM propõe a revisão das metodologias 
tradicionais, instigando os alunos a criar, 
planejar, desenvolver e implementar 
soluções de impacto para a sociedade.
José Janguiê Diniz, fundador do grupo Ser Educacional 

A evolução do Ideb

Enquanto o desempenho dos alunos 
brasileiros piora no Pisa, no Ideb as notas 
sobem – mas abaixo do ideal, 
considerando a escala de 0 a 10. O pior 
resultado é no ensino médio. 

Índice do ensino médio PÚBLICO 

PRIVADO

PÚBLICO 
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2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
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O plano nasceu 
da chamada 
Rogernomics, 
uma série de 
reformas 
iniciadas 
em 1984 pelo 
então ministro 
de Finanças, 
Roger Douglas

Quando o assunto é desenvolvi-
mento de competências, a Nova Ze-
lândia é exemplar. Em 2017, o país 
ficou em primeiro lugar num ranking 
de educação elaborado pela The Eco-
nomist Intelligence Unit – braço de 
inteligência da revista The Economist. 
Diferentemente do Pisa, que avalia 
a nota dos alunos, o ranking da Eco-
nomist mediu as habilidades de es-
tudantes de 15 a 24 anos para as 
demandas de um mercado em ple-
na transformação. “Investir em uma 
educação do futuro é estratégico 
para a Nova Zelândia. Para um país 
tão pequeno e remoto, ser eficiente 
e  tecnologicamente avançado é fun-
damental para ser competitivo glo-
balmente”, descreve o estudo.  

O resultado neozelandês nasceu 
de uma política intitulada Escolas 
do Amanhã. O projeto, criado pelo 
governo em 1989, determinou que 
todas as instituições virassem enti-
dades autônomas. Elas são geridas 
por um conselho de administração, 
que pode inclusive contar com a par-
ticipação dos pais. O currículo tam-
bém foi atualizado, com oito disci-
plinas obrigatórias: artes, ciência, 
ciências sociais, inglês, linguagens, 
matemática, saúde e educação físi-
ca. Quando chega ao 11º ano, o equi-
valente ao 1º ano do ensino médio 
brasileiro, o aluno se matricula nas 
áreas obrigatórias e pode optar por 
um dos 27 cursos extracurriculares. 
Tudo para que as pessoas se man-
tenham competitivas no mercado, 
mesmo se o ofício delas desaparecer.  

Reformas dão 
esperança 

No Brasil, a demanda por edu-
cação de qualidade cresceu nos úl-
timos anos. Em 2013, 61% das pes-
soas consideravam que um ensino 
de baixa qualidade é prejudicial pa-
ra o desenvolvimento do país. Esse 

percentual saltou para 74% em 2017. 
Os dados são de uma pesquisa rea-
lizada pelo Todos pela Educação com 
a Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI). Ao aprovar a BNCC para 
a educação básica, o governo de-
monstrou ter entendido o recado. A 
implementação da nova base curri-
cular já começou e deve ser conclu-
ída em 2020.   

Diferentemente de Nova Zelân-
dia, Singapura e Finlândia, é a pri-
meira vez que o Brasil vai adotar um 
currículo único em escolas públicas 
e privadas. A base orienta redes e 
escolas na elaboração de currículos, 
escolha de livros didáticos e forma-
ção de professores – antes, o con-
teúdo era baseado em diretrizes ge-
néricas. Há um conteúdo mínimo 
para cada etapa do ensino infantil e 
fundamental. O documento também 
determina a idade em que se espe-
ra que os alunos sejam alfabetizados 
(até o 2º ano) e a língua estrangeira 
que deve ser lecionada obrigatoria-
mente (o inglês). “A Base Nacional 
Comum Curricular não é perfeita, 
mas servirá de orientação para me-
lhores processos de ensino e apren-
dizagem, garantindo equidade es-
colar”, afirma Claudia Costin, da FGV.  

A reforma do ensino médio tam-
bém está em andamento. Conforme 
o texto, as disciplinas de matemá-
tica e português continuarão sendo 

lecionadas ao longo dos três anos. 
Outras como educação física, artes 
e sociologia também devem integrar 
o currículo, mas com carga horária 
menor. As demais serão incluídas de 
acordo com o projeto pedagógico 
de cada instituição – e já contem-
plando disciplinas a distância. Para 
chegar perto dos benchmarks, no 
entanto, o Brasil precisará de currí-
culos profissionalizantes e de maior 
inclusão tecnológica em sala de au-
la. Mas para quem estava historica-
mente atrasado no assunto as refor-
mas são um bom começo.  
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O Brasil no Pisa

Os bons professores e os 
currículos voltados para a 
demanda do mercado 
alçaram Singapura, entre 
72 nações participantes, à 
liderança dos exames do 
Pisa. Enquanto isso, o Brasil 
padece com a 63ª posição* 
em ciências, a 59ª em leitura 
e a 66ª em matemática. 

Fonte: OCDE.  

*Em pontos.

MATEMÁTICA
2015  2012 2009

 377  389  386

CIÊNCIAS  
2015  2012 2009

 401  402  405

LEITURA  
2015  2012 2009

 407  407  412

De 2013 para
2017, saltou de 61%

74%
o percentual 
de brasileiros

que concordam que um 
ensino de baixa qualidade é 
prejudicial para o país

para



 
 

  

 

 
  

 
 

 
 

 

 



 
 

  

 

 
  

 
 

 
 

 

 



66 brasil  março de 2019

rotagonistas da de-
mocracia, os parti-
dos políticos têm 
por essência duas 
atribuições princi-
pais. A primeira de-
las é submeter um 
representante ao 
escrutínio popular, 

no caso de eleições majoritárias. A 
segunda, mais complexa, consiste 
em afastar da disputa candidatos 
que possam macular as regras do 
jogo. O problema é que esses impe-
rativos podem entrar em conflito. 
“E se o povo escolher um demago-
go?”, perguntam os professores de 
Harvard Steven Levitsky e Daniel 
Ziblatt, autores de Como as demo-
cracias morrem. 

Lançado no Brasil em outubro, 
o livro faz uma análise de tensões 
políticas capazes de desestabilizar 

p
inclusive países com democracia 
sólida. O argumento é que, ao fa-
zerem alianças em busca de poder, 
as legendas podem acabar deixan-
do de lado o rigor na escolha de 
suas lideranças. Assim, os portões 
que protegem a democracia são 
abertos a pessoas muitas vezes des-
preparadas – e com intenções du-
vidosas. Segundo os autores, as de-
mocracias atuais correm o risco de 
ruir pelas próprias urnas. 

Nesse cenário, é preciso consi-
derar países com elevado número 
de não eleitores. É o caso dos Esta-
dos Unidos, onde o voto é opcional. 
A fim de fortalecer as instituições 
democráticas, Levitsky e Ziblatt de-
fendem o voto obrigatório e demons-
tram a preocupação de cientistas 
políticos com o sistema de primárias, 
que seria demasiadamente demo-
crático. “Ao colocar as indicações 
presidenciais nas mãos dos eleitores, 
as primárias vinculantes enfraque-
ceram a função dos partidos como 

Silenciosos 
excessos Em Como as democracias 

morrem, os professores de 
Harvard Steven Levitsky e 

Daniel Ziblatt analisam como as 
instituições de um país podem 

ser enfraquecidas pela via legal

Por Fernanda La Cruz guardiões da democracia, abrindo a 
porta para outsiders”, escrevem. 

Levitsky e Ziblatt criaram uma 
fórmula para identificar lideranças 
antidemocráticas a partir de quatro 
sinais. O primeiro é quando eles re-
jeitam, em palavras ou ações, as re-
gras democráticas do jogo. O segun-
do, quando negam a legitimidade de 
oponentes. O terceiro, quando tole-
ram e encorajam a violência. E, por 
fim, quando se mostram dispostos 
a restringir liberdades civis de opo-
nentes, inclusive da imprensa. 

Em pleno século 21, a dinâmica 
antidemocrática passa longe dos meios 
virulentos de tempos atrás. O autori-
tarismo, agora, não depõe rivais; o mé-
todo mais comum é o ataque sutil e 
sistemático a instituições. “Em quase 
todos os casos de colapso democráti-
co que estudamos, autoritários poten-
ciais justificaram a sua consolidação 
de poder rotulando os oponentes co-
mo uma ameaça à sua existência.” 

Por mais paradoxal que pareça, 
medidas absolutistas são usadas com 
o pretexto de preservar a democracia. 
É assim que lideranças políticas ofen-
dem oponentes, silenciam artistas e 
intelectuais, deslegitimam a impren-
sa e enfraquecem setores ligados à 
ética e à inteligência. Numa aparen-
te normalidade, jornais circulam en-
quanto órgãos legislativos aprovam 
leis cada vez mais austeras. 

Mas isso não significa que os sis-
temas democráticos estão chegando 
ao fim. “Demagogos extremistas sur-
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gem de tempos em tempos em to-
das as sociedades, mesmo em de-
mocracias saudáveis”, amenizam os 
autores, os dois cientistas políticos. 
Se o candidato autoritário não for 
barrado pelos cidadãos pela via legal, 
a tendência é de que encontre difi-
culdades para governar em benefício 
próprio. O motivo? Na democracia, 
existem leis e regras informais difi-
cilmente transponíveis.  

Jogo limpo 
São duas as normas democráticas 
não escritas a serem levadas em con-
ta por lideranças nacionais: tolerân-
cia mútua e reserva institucional. 
Enquanto a tolerância mútua prevê 
a aceitação do oponente diante da 
derrota, a reserva institucional limi-
ta o uso de recursos e direitos legais 
em benefício próprio. Em Como as 
democracias morrem, uma breve 

comparação com o basquete de rua 
facilita o entendimento das regras 
informais. A modalidade não é re-
gida pela NBA, a liga oficial dos Es-
tados Unidos, mas tem diretrizes 
amplamente conhecidas. “Para ga-
rantir as futuras rodadas, os jogado-
res precisam não incapacitar o outro 
time ou antagonizá-lo a um ponto 
tal que ele se recuse a jogar de no-
vo.” Embora sejam adversárias, equi-
pes rivais devem jogar juntas e man-
ter a prudência. 

Aliadas às constituições, as duas 
normas asseguram o cumprimento 
da democracia. Uma vez eleito, por-
tanto, o político precisa respeitá-las. 
Caso contrário, o sistema tem mais 
chances de enfraquecer. Os autores 
sugerem que, nos Estados Unidos, 
esse processo venha dando sinais des-
de o fim da Guerra Fria. E não deixa 
de ser curioso, já que se trata de um 

país conhecido como laboratório da 
democracia. O que suscita tais riscos 
é a polarização entre dois partidos 
– e, claro, aqueles que os represen-
tam. Somam-se a isso eventos como 
a crise econômica de 2008, os aten-
tados terroristas de 2001 e o discur-
so antiterrorismo.  

Nesse contexto figuram ainda 
as políticas sociais que, baseadas no 
chamado “teste de meios”, distri-
buem benefícios aos mais pobres, 
gerando uma infinidade de críticas. 
“Para muitos norte-americanos, as 
mudanças econômicas das últimas 
décadas trouxeram diminuição da 
estabilidade no emprego, menos 
perspectiva de mobilidade ascen-
dente e um crescente ressentimen-
to social”, assinalam os autores. Vem 
daí a possibilidade do uso de discur-
sos impopulares para endossar me-
didas autoritárias.  

Capitólio dos Estados 
Unidos, centro legislativo do 

governo norte-americano

re
se

nh
a

Foto: Freepik



68 brasil  março de 2019

Aprimorar os métodos de gestão de pessoas é um 
passo primordial para qualificar os serviços 

públicos e tornar o Estado mais eficiente. O que 
falta para o Brasil cumprir essa tarefa? 

Por Andreas Müller e Emanuel Neves 

o fator
humano

transformação 
profunda que o se-
tor público brasi-
leiro necessita pas-
sa por uma mu-
dança de paradig-
ma na gestão do 
capital humano. O 
país carece de al-

terações que confiram maior flexi-
bilidade, tanto na contratação quan-
to na atuação da força de trabalho. 
Essa é a via não só para gerar um 
engajamento genuíno de quem exe-
cuta os serviços aos cidadãos, mas 
também para racionalizar o desem-
penho da máquina pública. Segundo 
dados compilados pela Secretaria do 
Tesouro Nacional, 24 dos 26 estados 
brasileiros gastaram, em 2017, mais 
de metade de sua receita líquida com 
a remuneração de servidores ativos 
e aposentados. Em alguns casos, os 
salários e pensões absorveram a 
maior parte dos recursos disponíveis, 
como ocorreu em Roraima (77% da 
receita líquida), Tocantins (66%) e 

Rio de Janeiro (65%). Ou seja: sobrou 
quase nada para se investir na ma-
nutenção de serviços como seguran-
ça pública, educação ou infraestru-
tura. Mas como mudar esse quadro?  

De forma resumida, o caminho 
passa por uma reforma que dê mais 
autonomia a quem tem o desafio de 
conduzir a administração pública 
brasileira. Começa por uma revisão 
crítica a respeito da estabilidade em-
pregatícia em determinadas carrei-
ras estatais – especialmente aquelas 
que estão sendo estruturadas atu-
almente. Envolve, ainda, a adoção 
de mecanismos claros de meritocra-
cia, com mais espaço para que os 
servidores sejam avaliados e reco-
nhecidos conforme seu desempenho. 
E desemboca naquilo que já se tor-
nou básico na iniciativa privada: ges-
tão baseada em competências (e não 
em meras indicações políticas); ca-
pacitação contínua de funcionários; 
e foco em resultados. "Existe, hoje, 
um debate para garantir que os car-
gos de destaque na administração 

A
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direta tenham mais autonomia e 
sejam menos onerados por fiscali-
zações que privilegiam os procedi-
mentos em vez dos resultados", ex-
plica Weber Sutti, gerente de Proje-
tos da Fundação Lemann – entidade 
que atua em diversas ações voltadas 
à valorização do capital humano na 
esfera estatal.

A intenção de mudar já existe. 
No começo de 2019, o governo fe-
deral deixou claro que a reforma ad-
ministrativa será uma de suas prio-
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ridades. Encarada como pré-requi-
sito para a construção de um Estado 
mais eficiente, a transformação de-
pende de uma série de ações que, 
quando efetivadas, ajudarão a cons-
truir e consolidar o que a própria 
União classificou como "uma cultu-
ra de alto desempenho, que esteja 
constantemente na busca por maior 
eficiência e melhor prestação de ser-
viço ao cidadão". As iniciativas con-
vergem para o ideal de uma gestão 
orientada a resultados. Entre os pon-

tos de maior destaque está o desen-
volvimento e a valorização dos ser-
vidores por meio de um processo 
"robusto" de avaliação de desempe-
nho. Além disso, os sinais emitidos 
apontam para redimensionamento 
da força de trabalho nos órgãos pú-
blicos, modernização e racionaliza-
ção da estrutura de carreiras e ado-
ção de novos modelos de aquisição 
de bens e contratação de serviços 
– além da desburocratização de pro-
cessos de gestão do capital humano. 

Identificar e capacitar talentos ainda 
é um desafio para o setor público
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Historicamente, no entanto, há 
uma diferença expressiva entre a in-
tenção dos governantes e o seu po-
der de execução. Especialmente no 
Poder Executivo, faltam metodolo-
gias consistentes para embasar os 
processos de seleção e admissão 
a cargos comissionados – que dis-
pensam a realização de concurso 
público. Mesmo os órgãos que pri-
vilegiam a gestão técnica convivem 
com indicações de cunho político. 
O desafio maior é conseguir alocar 
candidatos qualificados apesar do 
modelo vigente. Além disso, mui-
tos profissionais de mercado sim-
plesmente se recusam a migrar 
para o setor público. "Via de regra, 
eles temem fazer parte de um gru-
po de pessoas corruptas ou traba-
lhar em algo meramente burocrá-
tico", ressalta Joice Toyota, uma 
das fundadoras do Vetor Brasil, 
organização sem fins lucrativos es-
pecializada na captação de talen-
tos para o setor público (leia mais 
no box que está na última página 
da reportagem).

Em determinados órgãos, no en-
tanto, existem iniciativas cujo obje-
tivo é alterar esse cenário. É o que 
acontece em duas das principais es-
tatais do sistema financeiro nacional. 
"A Caixa e o Banco do Brasil são ca-

sos de organizações públicas que, 
mesmo com a obrigatoriedade do 
concurso, construíram políticas de 
remuneração diferenciadas, capaci-
tação contínua e processos merito-
cráticos de ocupação de cargos co-
missionados", sustenta Pedro Caval-
cante, coordenador de Estudos e 
Políticas de Estado e Democracia do 
Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea). Além disso, segun-
do Cavalcante, os dois bancos se 
destacam pela elaboração de pro-
cessos transparentes, sofisticados e 
meritocráticos para a ocupação de 
cargos comissionados.

Problema de concurso   
Para que mais órgãos do setor 

possam se espelhar nos bons exem-
plos, é preciso que os governantes 
ganhem maior autonomia para ge-
renciar os recursos humanos à dis-
posição. Isso significa dar a eles a 
possibilidade de avaliar o desem-
penho e premiar os funcionários que 
fazem um bom trabalho. Nesse sen-
tido, o primeiro passo está em rever 
a forma de contratação básica do 
setor público: o concurso.  

Cavalcante lembra que a obri-
gatoriedade do concurso surgiu em 
um contexto de ruptura com a cul-
tura patrimonialista do setor públi-
co brasileiro – muito marcada, até 
então, pela corrupção, pelo nepo-
tismo e pela improbidade. "Quando 
passou a ser obrigatório, com a Cons-
tituição de 1988, o concurso se tor-
nou um grande divisor de águas, es-
pecialmente como resposta a essas 
práticas comuns no país", argumen-
ta. A questão é que, ao atacar o ve-
lho problema, a legislação criou ou-
tros novos. O mercado de trabalho 
se modernizou, as relações entre 
empregados e empregadores se tor-
naram mais fluidas e as próprias de-
mandas do setor público ficaram 
mais complexas. Mas os concursos 
continuam funcionando como se o 
mundo tivesse parado em 1988.  

Não que essa forma de seleção 
tenha de ser extinta. Para muitos, o 
caminho ideal é aperfeiçoá-la. O pri-
meiro ponto de melhoria estaria nos 
atributos avaliados. O atual mode-
lo de perguntas com respostas de 
múltipla escolha serviria apenas pa-
ra mensurar o conhecimento espe-

Adotar critérios meritocráticos 
pressupõe quadros qualificados, 
informações sobre esses 
servidores, constante pressão da 
sociedade e dos próprios 
servidores por melhores serviços 
públicos, entre outros fatores. 
Pedro Cavalcante, do Ipea 

Senadora Maria do Carmo Alves, 
autora do PL que prevê a demissão 
de servidores com mau desempenho

Foto: Marcos Oliveira / Agência Senado
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cífico dos candidatos. "Essa aferição 
é importante, mas insuficiente para 
garantir que teremos as pessoas mais 
preparadas para atuar no Estado", 
sustenta Sutti, da Fundação Lemann. 
"Por outro lado, o concurso, tal qual 
está estruturado, não mede capaci-
dade de liderança, habilidades ge-
renciais, visão estratégica e outras 
competências fundamentais para 
entregar serviços de qualidade à po-
pulação", pondera.  

Para cargos comissionados (que 
dispensam concurso), a discussão é 
ainda mais complexa. Por um lado, 
os gestores reconhecem a impor-
tância de contar com quadros qua-
lificados em funções elementares da 
burocracia estatal. De outro, não há 
critérios ou limitações para que eles 
façam as nomeações. "Os desequi-
líbrios que temos hoje são resultado 
da ausência de mecanismos que ga-
rantam que as pessoas mais aptas 
estejam nessas posições-chave do 
Estado", entende. Em março, o go-
verno deu um passo importante ao 
publicar um decreto que aplica a Lei 
da Ficha Limpa como critério para 
ocupação de cargos comissionados 
no Executivo Federal. A nova deter-
minação entra em vigor a partir de 
1º de janeiro do próximo ano.

Avaliar é preciso   
Não basta aprimorar os métodos 

de admissão. Para se tornar mais 
eficiente, o setor público precisa 
também adotar uma cultura de fo-
co em resultados. A tarefa não é 
simples. Passa pela adoção de mé-
todos de avaliação de desempenho, 
um verdadeiro tabu entre algumas 
categorias do serviço público. E cul-
mina na adoção de um regime me-
ritocrático, capaz de premiar os fun-
cionários que fazem um bom traba-
lho, diferenciando-os daqueles que 
apresentam desempenho inferior.  

No Brasil, diversas experiências 
vêm sendo feitas para se estabelecer 

Os Nós da Força de Trabalho

Concursos públicos

PRÓS 

Estabelecem critérios 
objetivos de seleção 

Criam barreiras a 
interferências, como 
o nepotismo

CONTRAS 

Não avaliam competências 
e pontos comportamentais 

São demorados e 
costumam ser onerosos 

Estabilidade no emprego 

PRÓS 

Valoriza a experiência e o 
conhecimento do servidor 

Garante a independência 
entre servidores e 
gestores públicos 

CONTRAS 

Limita o poder de 
ação dos gestores 

Dificulta o desligamento de 
servidores improdutivos e 
com mau desempenho 

Avaliações de desempenho 

PRÓS 

 São fundamentais 
para a melhoria dos 
serviços públicos  

Geram dados 
objetivos para a boa 
gestão do setor 
público 

CONTRAS 

Não há, ainda, uma lei que 
regulamente os métodos de 
avaliação dos servidores 

Os sindicatos temem que as 
avaliações sejam usadas para 
anular o princípio da estabilidade 
no emprego e pressionar 
injustamente os servidores
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um modelo de avaliação e premiação 
de servidores. Muitas vezes, porém, 
os métodos variam conforme o pre-
feito ou o governador – e não é raro 
que mudem ao sabor das eleições e 
até mesmo das negociações e acor-
dos coletivos. Além disso, há cate-
gorias que resistem aos sistemas de 
mensuração de desempenho sob a 
alegação de que isso poderia repre-
sentar uma forma injusta de pressão 
sobre os funcionários.   

Em 2013, por exemplo, a Câ-
mara de Vereadores do Rio de Ja-
neiro aprovou a criação de um 
Plano de Cargos, Carreiras e Re-
munerações (PCCR) para os ser-
vidores municipais. Mas o Sindica-
to Estadual dos Profissionais da 
Educação (Sepe-RJ) lutou contra a 
medida. Para os líderes da entida-
de, a meritocracia vinculada ao sa-
lário poderia criar uma competição 
indesejável entre os docentes, já 
que nem todos teriam as mesmas 
condições de trabalho – algumas 
escolas, como se sabe, são muito 
mais precárias do que outras.  

O centro do debate recaía sobre 
uma questão que permanece ele-
mentar até hoje: é justo estabelecer 
um sistema de avaliação para ser-
vidores que nem sempre têm igual-
dade de oportunidades? Para Ca-

valcante, a meritocracia é funda-
mental – desde que todos possam 
competir nas mesmas condições. 
"É algo que pressupõe quadros qua-
lificados, com informações sobre 
servidores e a constante pressão 
por melhores serviços públicos, 
entre outros fatores", aponta ele. 
Esse cenário, entretanto, nem sem-
pre ocorre em administrações me-
nos estruturadas do que o governo 
federal, por exemplo.   

Emprego vitalício  
De qualquer forma, há consen-

so de que avaliar os servidores pú-
blicos – com critérios justos – é mais 
do que necessário. Até porque isso 
é um pré-requisito para desatar ou-
tro nó da gestão de pessoas no se-
tor público: a estabilidade empre-
gatícia. O professor Sérgio Lazzari-
ni, diretor de Pesquisa e Pós-Gra-
duação do Instituto de Ensino e 
Pesquisa (Insper), lembra que a lei 
brasileira permite, sim, o desliga-
mento de servidores concursados 
que não atendem os padrões míni-
mos de desempenho. Essa possibi-
lidade está prevista no Artigo 41 da 
Constituição, mas remete a um sis-
tema de avaliação a ser regido por 
lei complementar – que nunca foi 
editada. Segundo Lazzarini, é por 
isso que tantas categorias se mos-
tram refratárias a um modelo geral 
de mensuração da produtividade 
do funcionalismo público: na prá-
tica, a medida poderia abrir portas 
para a perda da estabilidade.  

Importante frisar que há proje-
tos de lei em andamento no Con-
gresso que preveem a flexibilização 
da estabilidade empregatícia. Em 
outubro de 2017, por exemplo, a 
Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) do Senado aprovou uma pro-
posta de mensuração de desempe-
nho para servidores. O projeto, de 
autoria da senadora Maria do Car-

mo Alves e relatado pelo senador 
Lasier Martins, previa uma avaliação 
anual para os funcionários públicos 
mediante uma comissão formada 
por três superiores. E dava espaço 
para o desligamento daqueles que 
não alcançassem um nível mínimo 
de resultado. O texto, no entanto, 
sofreu resistência de movimentos 
sindicais, que conseguiram atrasar 
indefinidamente sua tramitação.  

"É claro que a lei pode ser apri-
morada. Mas é fundamental que pos-
samos mover essa agenda. Não se 
trata de desligar os funcionários da 
noite para o dia", argumenta Lazza-
rini. Um processo de avaliação do 
funcionalismo, diz ele, passa pela ob-
tenção de indicadores confiáveis de 
desempenho. O conceito inclui pro-
cedimentos administrativos que 
abram espaço para o diálogo com os 
gestores, o feedback e, se for o caso, 
o direito de defesa do servidor que 
está sendo avaliado. Isso possibilita-
ria romper com uma cultura que pe-
naliza os bons trabalhadores. "Tem 
muito funcionário público que dese-
ja se destacar, mas fica desmotivado 
ao ver colegas que ganham o mesmo 
e são menos responsivos aos serviços, 
entregando muito menos do que de-
veriam", ilustra o professor do Insper. 

Principal  ativo   
Muitas organizações privadas 

gostam de proclamar que seu prin-
cipal ativo são as pessoas. Nos de-
bates sobre a gestão pública, entre-
tanto, essa visão nem sempre é pre-
ponderante. Na maioria das vezes, 
"as pessoas" são tratadas apenas 
como uma despesa. Ou pior: como 
um passivo insustentável na busca 
de um Estado mais eficiente. Mas o 
fato é que o setor público brasileiro 
carece de algo básico em qualquer 
estratégia de recursos humanos: um 
sistema de qualificação. Sem trei-
namentos e sem qualquer tipo de 

Na cidade do 
Rio de Janeiro, o 
PCCR institui 
perspectivas 
básicas de 
mobilidade 
funcional dos 
servidores na 
carreira pública

A busca por qualificação tam-
bém pode ser vista no serviço 
público. Na última seleção do 
mestrado profissional em Go-
vernança e Desenvolvimento 
da Escola Nacional de Admi-
nistração Pública (Enap), no 
fim de 2018, a média foi de 
32 candidatos por vaga
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incentivo para a busca de novos co-
nhecimentos, os servidores tendem 
a entregar menos do que deveriam 
– ainda mais com a chegada de no-
vos métodos e tecnologias de gestão.  

Segundo Joice, do Vetor Brasil, 
falta uma política clara de treina-
mento e qualificação para aqueles 
que trabalham nos serviços públi-
cos. "Os métodos variam bastante 
de um órgão para outro – isso quan-
do eles existem. Em geral, o gover-
no oferece pouco treinamento de-
pois que o profissional ingressa no 
setor", afirma. Na maioria das vezes, 
prossegue ela, o Estado oferece ape-
nas dois tipos de capacitação para 
os servidores.  A abordagem se li-
mita a formações técnicas especí-
ficas – como aquelas destinadas a 
instruir sobre novos sistemas e pro-
cedimentos – ou a eventos de ca-
ráter meramente inspiracional.   

Mas há iniciativas que buscam 
solucionar essa questão. A Fundação 
Lemann, por exemplo, é uma das 
integrantes da chamada Rede Te-
mática de Gestão de Pessoas no Se-
tor Público. Por meio de congressos 
e debates, a rede mobiliza líderes e 
entidades para buscar oportunida-
des de melhoria da qualidade da 
gestão pública. E um dos focos des-
se trabalho envolve ter pessoas mais 
preparadas em posições-chave dos 
governos. Isto é: pessoas que con-
sigam promover a inovação, a me-
lhoria dos serviços e a transforma-
ção efetiva da gestão pública. "Os 
governos precisam transformar su-
as áreas de Recursos Humanos em 
um setor estratégico, que pensa a 
atração, seleção e gestão de desem-
penho, além de oferecer o apoio ao 
desenvolvimento das posições de 
liderança", argumenta Sutti, geren-
te de Projetos da Fundação Lemann.

Alguns órgãos de governo se 
destacam nesse sentido. O Minis-
tério da Economia, por exemplo, 

conta com a Escola Nacional de Ad-
ministração Pública (Enap). Funda-
da em 1986, a instituição funciona 
nos moldes de uma universidade 
corporativa. Sua função é desenvol-
ver agentes públicos com as com-
petências consideradas mais impor-
tantes para a atuação dos diferentes 
órgãos de governo – servindo, assim, 
como base para um modelo de ges-
tão por competências no setor. Ca-
valcante, por exemplo, é servidor 
público egresso da Enap, onde iniciou 
na carreira de Especialista em Polí-
ticas Públicas e Gestão Governamen-
tal (EPPGG).   

Para alguns críticos, iniciativas 
como essas servem apenas para dar 
força ao chamado "gerencialismo". 
Trata-se de uma corrente de pensa-
mento que aborda os entes públicos 
como se fossem empresas compro-
metidas com a geração de resultados 
– enquanto os contribuintes seriam 
seus "clientes". No Brasil, essa cor-
rente ganha força a partir da segun-
da metade dos anos 1990, com a 
implantação do Plano Diretor da Re-
forma do Aparelho do Estado por 
Bresser-Pereira, então ministro da 
Administração Federal e Reforma do 
Estado. De lá para cá, há controvér-
sias se esse modelo fomenta a qua-
lidade da prestação de serviços pú-
blicos – ou se apenas dá guarida a 
governantes que buscam reduzir a 
estrutura à disposição do Estado.  

De qualquer maneira, o papel da 
Enap vai além da formação de ser-
vidores sob medida para os órgãos 
estatais. Em seu mapa estratégico 
para o biênio 2018-2019, a institui-
ção também se propõe a atuar como 
um “polo de inovação e experimen-
tação” na gestão de políticas públi-
cas – além de produzir pesquisa apli-
cada ao setor. Em suma, gerar co-
nhecimento e descobrir alternativas 
para que o Brasil consolide o ideal 
de um Estado mais eficiente. 

Trainees no
setor público: 
por que não? 

Quando atuou como superintendente de 
Educação do governo de Goiás, em 2013, Joice Toyota 
enfrentou um desafio comum à maioria dos gestores 
públicos: a dificuldade para atrair e contratar bons 
profissionais. Sem uma metodologia clara, as 
contratações aconteciam especialmente por 
influências políticas. Mas Joice percebeu que, nesse 
velho contexto, escondia-se uma nova oportunidade. 
"Notamos que havia uma demanda por metodologias 
de captação e gestão de recursos humanos no 
governo", explica. Foi com esse espírito que ela e 
José Lyra Netto, seu colega no governo goiano, 
criaram o Vetor Brasil.  

A organização sem fins lucrativos oferece um 
serviço especializado na captação de talentos para 
o setor público. O foco do trabalho é voltado a 
funções estratégicas dos governos – os cargos em 
comissão. A ênfase é dada a dois tipos de perfis: 
trainees, com média de 25 anos de idade, e líderes, 
com pelo menos dez anos de experiência na área 
em que se pretende fazer a contratação. 

O suporte prestado pelo Vetor, entretanto, vai 
além da seleção em si. "Atuamos como indutores 
da inovação nessa área dentro dos governos", resume 
Joice. Desde que foi criado, em 2015, o Vetor Brasil 
alocou cerca de 300 pessoas em governos de todos 
os estados, além de cidades como Porto Velho 
(RO) e Londrina (PR).

 A atuação é suprapartidária – pelo menos dez 
legendas diferentes já recorreram ao serviço – e 
não tem compromissos político-ideológicos. O 
trabalho sequer era cobrado até o fim de 2018. A 
proposta é acumular conhecimento e experiências 
que sirvam de referência para mais governos, 
inclusive nas esferas federal e municipal. "Nosso 
projeto é passar a cobrar a partir deste ano." 
Enquanto isso, o negócio se mantém com doações 
de diferentes instituições. 
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bússola

O desenvolvimento tecnoló-
gico no Brasil ganhou um pode-
roso aliado. O Observatório da 
Transformação Digital (OTD) é 
uma plataforma que fomenta e 
qualifica a discussão sobre o tema. 
Lançado em dezembro, o portal  
(observatoriodigital.org.br) faci-
lita o acompanhamento das po-
líticas públicas voltadas à esfera 
digital. O projeto é fruto de uma 
ação entre o MBC, o Centro de Pes-
quisa e Desenvolvimento em Te-
lecomunicações (CPqD) e o Minis-
tério da Ciência, Tecnologia, Ino-

vações e Comunicações (MCTIC).
O OTD coroa um percurso 

pavimentando desde o surgimen-
to da Coalizão Brasil Digital, em 
2016. A iniciativa reúne o MBC e 
mais de 25 empresas. O grupo já 
contribuiu com iniciativas como 
a elaboração da Estratégia Bra-
sileira para Transformação Digi-
tal (E-Digital), que estabelece um 
conjunto de 100 ações para im-
pulsionar a digitalização brasilei-
ra, e a discussão da Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD), aprovada em 2018.

Transformação digital em tempo real 

Contas equilibradas

Brasil está no 

44o lugar do 
Índice de Governos 
Eletrônicos da ONU 

41% 
dos serviços 
públicos 
brasileiros 
são digitais 

das 34 ações 
prioritárias da 
E-Digital estão em 
andamento ou já 
foram concluídas 

64a
 

é a posição do Brasil 
no Índice de Inovação 
Global, que analisa o 
tema em 126 países

20

O ano de 2018 marcou uma mudança positiva nas contas da prefeitura de Ira-
cemápolis, no interior de São Paulo. Isso porque a administração municipal alcançou 
o seu primeiro superávit em seis anos. Desde 2012, o balanço apresentava despesas 
maiores do que a receita. O resultado está ligado a uma combinação de fatores. 
Além de um aumento na arrecadação, a cidade passou por melhorias em âmbito 
administrativo. Um exemplo foi a participação no programa Mais Gestão, do MBC. 
O município aderiu à plataforma em agosto de 2017 e recebeu apoio de especialis-
tas por meio da solução Eficiência de Gastos. Ao todo, a otimização da governança 
proporcionou uma redução de R$ 1,3 milhão na despesa anual. 

Repasses 
do ICMS:
R$ 12,8 milhões (2016)
R$ 19,8 milhões (2018) 

Adesão ao 
Mais Gestão: 

agosto de 2017

Redução de custos 
novembro/17 
a março/18: 
R$ 515,6 mil

Cortes de 
despesas em 2018: 
R$ 1,3 milhão

O OTD apresenta notícias, mar-
cos legais e indicadores sobre tec-
nologia. Além disso, acompanha a 
evolução das ações definidas pela 
E-Digital através de uma tabela 
com o andamento das propostas. 
Com a digitalização de processos, 
o Brasil entrou de vez no caminho 
da transformação digital, saindo do 
51º lugar para o 44º no último re-
latório de governo eletrônico da 
ONU. Em razão do grande número 
de desafios, o OTD será fundamen-
tal para aumentar a transparência 
e a acessibilidade da informação.
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União de forças 
A convite do governador do 

Amazonas, Wilson Lima, o MBC ini-
ciou um trabalho de suporte à ges-
tão estadual em janeiro. Nos pri-
meiros três meses, especialistas do 
MBC realizaram um diagnóstico de 
algumas das principais áreas da ad-
ministração pública – como saúde, 
educação, segurança e meio am-
biente. A análise servirá como apoio 
para o Executivo elaborar ações que 
irão pautar sua atuação até 2022. 
O MBC ainda traçou um modelo 
de governança para o estado, esti-
pulando medidas de curto e médio 
prazos, e vai auxiliar a gestão na 
aplicação do plano estratégico es-
tabelecido na primeira fase do pro-
cesso. As iniciativas visam à melho-
ria de serviços fundamentais à po-
pulação. Entre elas, a ampliação dos 
serviços de saúde, a reforma do 
ensino e o ajuste fiscal. 

Em dezembro, a consultoria Ma-
croplan lançou uma nova edição do 
Índice dos Desafios da Gestão Esta-
dual (IDGE), que avalia o desempe-
nho dos estados brasileiros. Com 
base em dados de 2017, o estudo 
registrou perdas gerais, com casos 
de retrocesso em todas as áreas – 
especialmente em economia, con-
dições de vida e social. Os segmen-
tos menos abalados foram educação 
e infraestrutura. O cálculo é feito a 
partir do cruzamento de 32 indica-
dores, distribuídos em dez áreas, e 
o índice vai de 0 a 1 – sendo 1 o me-
lhor desempenho possível na análi-
se.  Além de descrever o desempenho 
de cada estado e projetar cenários 
até 2022, o IDGE traz cases e ben-
chmarks. A íntegra está disponível 
em desafiosdosestados.com.

Piora generalizada ÍNDICE DE 0 A 1

2º

São Paulo
0,637

1º

Distrito Federal
0,668

4º

Rio Grande do Sul
0,593

5º

Paraná
0,5852º

Santa 
Catarina
0,637

24º

Acre 
0,394 

23º

Piauí 
0,401 

26º

Maranhão 
0,381

25º

Pará
0,382

27º

Amapá 
0,365

os 5 melhores 
estados

os 5 piores 
estados

Variações 
2016-2017

IDGE: 

Maior ganho: 
Rondônia 
Ganhou 6 
posições

Maior
perda: 
Bahia
Perdeu 5 
posições 

*Dois estados (São Paulo e Santa Catarina) ficaram na mesma (2ª) posição.

Foto: Ana Claudia Jatahy - MTUR

Ponte sobre o Rio 
Negro, em Manaus
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Com a experiência de quem 
participou ativamente 

da evolução da administração 
pública brasileira nos últimos 30 

anos, Valdir Simão indica um 
caminho para aprimorar a 

governança do Estado: "O que 
deve ser longeva é a cultura de 

gestão, e não o gestor"

Por Ricardo Lacerda

Costumo dizer 
que é necessário 
tornar as 
empresas 
impermeáveis à 
corrupção.
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Lições de um 
especialista
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relógio marca 6 horas 
em Brasília (DF), e 
Valdir Moysés Simão 
está de pé. Aos 58 
anos, ele começa a 
manhã fazendo exer-
cícios na academia e 
depois ruma para o 
escritório Warde Ad-

vogados, onde lidera as áreas de 
leniência, compliance, investigações 
internas, ética corporativa e relações 
entre Estado e empresas. Os afaze-
res ocupam de 10 a 12 horas do seu 
dia. "Hoje me dou o luxo de trabalhar 
menos", afirma. A rotina, embora 
puxada, é um pouco mais branda do 
que a enfrentada nos tempos de ser-
vidor público – encerrados em 2015. 
Ao longo de quase três décadas, ele 
encarou algumas das posições mais 
desafiadoras da administração fe-
deral, incluindo a presidência do Ins-
tituto Nacional de Seguridade Social 
(INSS) em duas oportunidades e o 
cargo de ministro-chefe da Contro-
ladoria-Geral da União (CGU). 

Nascido na capital paulista e 
criado em Birigui, interior do es-
tado, Simão ingressou no funcio-
nalismo em 1987, como auditor-
-fiscal da Previdência Social, atual 
Receita Federal. A carreira, entre-
tanto, foi pautada por passagens 
relevantes em diversos outros órgãos, 
como as secretarias-executivas da 
Casa Civil e do Ministério do Turismo. 
Ele também assumiu a Secretaria de 

O Estado de Fazenda do Distrito Fede-
ral e teve uma rápida incursão como 
ministro do Planejamento.

A atuação nessas funções cos-
tumava ser desgastante, mas qua-
se sempre trazia recompensas. "Os 
resultados apareceram e fizeram 
valer as jornadas que chegavam a 
14 horas diárias", lembra. Valdir Si-
mão se notabilizou por sua eficiên-
cia como gestor. A coordenação da 
CGU é um exemplo disso. Ele foi 
indicado ao posto em 2014, em meio 
a uma onda de mudanças cruciais 
para o aprimoramento da integri-
dade nas relações envolvendo os 
segmentos público e privado.

No centro 
das mudanças

Há dois expoentes bastante 
claros desse movimento. A Ope-
ração Lava-Jato, da Polícia Federal, 
é um deles. O outro é a Lei Empre-
sa Limpa, mais conhecida como Lei 
Anticorrupção (LAC). A tramitação 
da LAC em âmbito legislativo ha-
via ocorrido no calor das manifes-
tações de junho de 2013. Coube à 
CGU a tarefa de colocar em práti-
ca as definições do texto a partir 
do ano seguinte. A empreitada ti-
nha o objetivo de conscientizar 
atores corporativos e estatais em 
relação aos parâmetros estipulados 
pela normativa, além de treinar os 
funcionários públicos para a apli-
cação da regra.

Como ministro-chefe da CGU, 
Simão esteve na linha de frente do 
processo, considerado histórico pa-
ra o país sob diversos aspectos. Atu-
almente, porém, ele enxerga pontos 
positivos e negativos no desenvol-
vimento do projeto: "Evoluímos bem 
no que tange aos programas de in-
tegridade, mas a aplicação de multas 
ainda é tímida, especialmente em 
níveis regional e municipal". Os nú-
meros são mesmo pouco expressivos. 
Até o início de 2018, apenas 23 em-
presas haviam sido penalizadas pelos 
órgãos federais com base na LAC.

Outro ponto que necessita ser 
mais bem ajustado diz respeito aos 
acordos de leniência – uma das ex-
pertises de Simão. O advogado, aliás, 
lançou um livro sobre o tema – O 
Acordo de Leniência na Lei Anticor-
rupção – Histórico, Desafios e Pers-
pectivas (Editora Trevisan, 2017), em 
parceria com o também jurista Mar-
celo Vianna, seu colega na Auditoria 
da CGU. Simão acredita que a imple-
mentação do mecanismo ainda re-
quer maior sinergia por parte das 
agências regulatórias. Sem isso, o 
país encontrará dificuldades para 
alcançar um ambiente de seguran-
ça jurídica. "Os acordos são essen-
ciais à celeridade das investigações 
e na responsabilização dos autores 
de ilícitos contra a administração 
pública", reforça. "Esse instrumen-
to ganhará maturidade com o tem-
po. Estamos no caminho certo."
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A agenda de reforma do Estado deve 
ser sustentada em quatro pilares: 
simplificação, reorganização 
administrativa, qualidade do 
gasto público e fortalecimento da 
gestão e do controle.

O otimismo de Valdir Simão não 
se restringe às questões da leniência. 
Ele também enxerga uma maior 
conscientização do setor corporati-
vo quanto à necessidade de zelar 
pela lisura dos processos. A respon-
sabilização de empresários envolvi-
dos em negócios obscuros junto ao 
poder público serviu como uma fa-
ísca para despertar essa guinada ru-
mo à probidade por parte do mer-
cado. "Os gestores perceberam a 
nova ordem e estão investindo em 
mecanismos de controle e estímulo 
ao comportamento ético, investiga-
ções de denúncias e adoção de me-
didas de remediação na ocorrência 
de ilícitos", confirma. "Vivemos um 
novo tempo nas relações entre as 
empresas e o Estado."

Para ele, o protagonismo da in-
tegridade está nas mãos do setor 
privado. Mas há uma contrapartida 
bem estruturada por parte do Es-
tado. "O aparato estatal dispõe de 
uma legislação moderna e pertinen-
te no combate à corrupção, atuan-
do com independência e alto pre-
paro técnico", destaca. O complian-
ce do segmento público, estipulado 
por mecanismos como a Lei das 
Estatais e os sistemas correcionais 
voltados aos servidores, atesta a 
eficiência pública. A Lei de Acesso 
à Informação, implementada no 
período em que Simão esteve na 
CGU, também contribui para a 
transparência dos processos.

De modo geral, a adoção de fer-
ramentas de controle representaria 
um estímulo à melhoria da gover-
nança em âmbito estatal. Simão faz 
referência ao trabalho de levanta-
mento e avaliação dos indicadores 
administrativos exercido pelo Tribu-
nal de Contas da União (TCU) como 
uma ação importante de fomento às 
boas práticas gerenciais. Existem, po-
rém, algumas áreas que ainda deixam 
a desejar. É o caso da gestão do ca-

pital humano, especialmente na in-
dicação de talentos para as posições 
de comando. "Precisamos evoluir nos 
critérios de escolha das lideranças dos 
órgãos públicos. A Lei das Estatais 
estabeleceu alguns parâmetros, mas 
falta um processo transparente para 
seleção dos gestores", detecta. O ad-
vogado, inclusive, defende um con-
ceito particular sobre essa pauta.

O legado 
da eficiência

A soma de experiências no setor 
estatal permitiu a Valdir Simão ela-
borar um entendimento mais amplo 
e acurado quanto à real função de 
um administrador público. "O que 
deve ser longeva é a cultura de ges-
tão, e não o gestor", define. A efici-
ência e os resultados, segundo esse 
ponto de vista, não estariam atrela-
dos à manutenção de nomes, mas 
ao ancoramento e à perenidade de 
uma filosofia gerencial. Algo como 
um mindset próprio da organização.

Os profissionais, assim, poderiam 
se renovar nas posições de comando, 
sendo guiados pela mesma bússola 
estratégica. "Um ciclo adequado de 
um gestor deve considerar o período 
entre um e três anos, no máximo", su-
gere Simão. O ex-ministro utiliza os 
dois períodos à frente do INSS para 
comprovar a necessidade de se privi-
legiar a cultura mais do que o executor.
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dade de atendimento da rede, com 
monitoramento em tempo real. "A 
autarquia, até então um exemplo 
de ineficiência, passou a ser refe-
rência em gestão", recorda. Não à 
toa, Simão considera o INSS o ca-
se mais marcante de sua carreira. 
Mas essa relevância não se dá ape-
nas pelo lado positivo.

Apesar dos avanços alcançados, 
o advogado revela decepção por não 
ter conseguido consolidar a cultura 
de eficiência como pilar adminis-
trativo da entidade. "Recentemen-
te, estive no INSS para obter uma 
certidão e percebi a deterioração da 
qualidade do serviço. Não havia ho-
rários e a modernização tecnológi-
ca que iniciamos não foi concluída", 
lamenta. "Posso dizer que é uma 
frustração." O direcionamento es-
tratégico pregado por Valdir Simão 
para a administração pública ganha 
destaque num momento de reco-
meço para o país.

Ex-ministro, ele acredita, por 
exemplo, que o atual governo pre-
cisa dar continuidade ao processo 
de reforma do Estado. A agenda, se-
gundo ele, deveria priorizar quatro 
pilares: simplificação, reorganização 
administrativa, qualidade do gasto 
público e fortalecimento da gestão 
e do controle. "São dimensões que 
se complementam e devem ser im-
plementadas conjuntamente", jus-
tifica. Nesse escopo, o esforço por 
tornar os processos menos comple-
xos talvez seja o eixo central.

A tarefa dependeria de uma me-
lhor estruturação das carreiras, com 
a colocação do foco nas atividades-
-meio, visando à liberação dos ór-
gãos públicos às suas atividades-fim. 
"Simplificar o acesso aos serviços e 
ao ambiente de negócios é uma in-
cumbência diária e contínua." A me-
lhoria das condições, diz ele, passa 
por maiores investimentos em tec-
nologia e pela integração dos ser-

viços e bases de dados, eliminando 
rotinas que não fazem sentido. "O 
Estado é imbatível quando o as-
sunto é criar dificuldades para o 
cidadão e as empresas."

Afeito a desafios
As críticas, no entanto, são 

atenuadas pelo reconhecimento 
de que a administração pública 
evoluiu nas últimas décadas. O 
cenário é diferente daquele encon-
trado quando começou sua cami-
nhada como auditor-fiscal, egres-
so de uma instituição bancária. "A 
minha impressão foi a pior possí-
vel", rememora. "Não tínhamos 
materiais básicos de consumo e 
lidávamos com critérios de reco-
nhecimento do esforço individual 
bastante incipientes. Melhoramos 
muito." Na prática, poucas pesso-
as teriam tanta autoridade para 
fazer essa análise quanto ele. 

O advogado acompanhou as 
transformações pelo lado de dentro 

A primeira passagem ocorreu 
entre 2005 e 2007 e foi direcionada 
à missão de dinamizar os padrões 
de atendimento, eliminando as filas 
que eram consideradas marca regis-
trada do órgão. "Implantamos um 
modelo de atendimento agendado 
que se tornou referência no Poder 
Executivo federal", conta. Simão re-
tornou ao cargo entre 2008 e 2010, 
novamente com a tarefa de otimizar 
o serviço aos segurados. As soluções, 
dessa vez, voltaram-se à diminuição 
dos prazos para o ingresso na Pre-
vidência.

Um exemplo dessa orientação 
foi o programa Aposentadoria em 
30 Minutos, que eliminava a ne-
cessidade de o segurado apresen-
tar documentos de comprovação 
dos vínculos empregatícios e de 
contribuições já registrados na ba-
se de dados. A gestão de Valdir Si-
mão também buscou estabelecer 
indicadores e metas para cada uni-

Vida em família: Simão, ao lado 
da esposa, Mariângela (à dir.), 

e das filhas, Sofia e Jamile

Um ano é o tempo 
necessário para 
estruturar um 
planejamento 
adequado e 
internalizar um 
modelo de gestão 
que traga resultados. 
Após três anos, é 
salutar que haja 
rotatividade nos 
cargos para se evitar 
o piloto automático.

A medida tirou 
do trabalhador 
o ônus de 
provar que 
contribuiu para 
o INSS 
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e contribuiu com muitas delas. "Sem-
pre gostei de resolver coisas comple-
xas", revela Simão. Esse pendor vem 
desde a infância. Aos 10 anos, ele já 
ajudava o pai numa oficina mecâni-
ca. O primeiro emprego com cartei-
ra assinada veio aos 14 anos. Em se-
guida, Simão se dividiu entre o tra-
balho e os estudos. A formação em 
Direito foi realizada na Instituição 
Toledo de Ensino, em Araçatuba (SP). 

O currículo traz, ainda, um mes-
trado em Gestão de Sistemas de Se-
guridade Social, pela Universidade de 
Alcalá de Henares, da Espanha. Já o 
doutorado em Estado de Direito e 
Governança Global, iniciado em 2017, 
está sendo cursado na Universidade 
de Salamanca, também na Espanha 
– na modalidade a distância.  

O gosto por desafios, a experiência 
e a qualificação credenciam Simão pa-
ra contribuir com o setor estatal de 
diversas formas. Mas a possibilidade 
de retornar à esfera pública não figura 
em seus planos – ao menos por ora. 
"Estou 100% focado em minha ativi-
dade como advogado e consultor", ga-
rante. O ex-ministro, no entanto, tem 
contribuído com discussões e projetos 
de aperfeiçoamento da gestão pública 
em instituições como o TCU e a Fun-
dação Getulio Vargas (FGV). 

O próprio Movimento Brasil Com-
petitivo (MBC) conta com a colabo-
ração de Simão no papel de conse-
lheiro. "O MBC tem feito um trabalho 
fantástico nos últimos 17 anos, mo-
bilizando lideranças do setor privado 
e fomentando a inovação e a melho-
ria da gestão no setor público", afirma. 
Além disso, Simão coloca o empresá-
rio Jorge Gerdau Johannpeter, presi-
dente do Conselho Superior do MBC, 
como uma de suas inspirações profis-
sionais, ao lado de Jack Welch, ex-CEO 
da General Electric (GE).

Ambos os líderes serviram como 
espelhos para Simão, mas nenhum 
deles foi tão importante quanto do-
na Olga, sua mãe, já falecida. "Pela 
generosidade e simpatia, ela é minha 
referência de ser humano", diz ele. A 
família, aliás, é uma das prioridades 
nesse momento. Ele gosta de apro-
veitar o tempo livre com as mulheres 
de sua vida – a esposa, Mariângela, 
e as filhas Jamile e Sofia –, além de 
ler, assistir a filmes e receber ami-
gos em casa. 

Os planos também incluem via-
jar mais e mergulhar – um hobby 
iniciado após a aposentadoria. Simão 
já mergulhou nos Estados Unidos, 
no Caribe e até no lago Paranoá, em 
Brasília. Outro projeto importante 
é o lançamento de um novo livro. A 
obra deve ser publicada ainda no 
primeiro semestre de 2019 e tem o 
título provisório de Manual de So-
brevivência do Gestor Público. 

A proposta é contar um pouco 
sobre a sua experiência na gestão 
pública, apresentando dez passos 
para alcançar bons resultados como 
administrador na esfera pública. É 
possível adiantar ao menos um de-
les – um conselho que diz respeito 
à razão do trabalho de todo servidor 
do Estado. "Minha inspiração sempre 
foi o cidadão anônimo, que diaria-
mente sofre para acessar os serviços 
públicos brasileiros. A motivação é 
melhorar a vida dessas pessoas", en-
sina Valdir Simão. 

O administrador 
público deve estar 
preparado para 
identificar alternativas 
que não comprometam 
os resultados. 
É sempre possível 
fazer muito mais e 
melhor, ainda que com 
menos recursos.

1987

2000

2000

2005

Trajetória consistente

Valdir Simão ingressa como 
auditor-fiscal da Previdência Social 
– hoje Receita Federal.

Assume a superintendência 
do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) do 
Estado de São Paulo.

No mesmo ano, torna-se 
diretor de receita previdenciária 
do INSS em nível nacional – 
função exercida até 2003.

Chega à presidência do INSS, 
permanecendo até 2007.

Atua como secretário-adjunto 
da Receita Federal do Brasil e 
assessor especial do Ministério 
da Previdência Social.

Em dezembro de 2008, 
volta a presidir o INSS. Segue 
no cargo até 2010.

Torna-se secretário-executivo 
do Ministério do Turismo.

É convidado para ser assessor 
especial do Gabinete Pessoal da 
Presidente da República, passando à 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da 
Presidência da República em 2014.

É indicado para o cargo de 
ministro-chefe da Controladoria-
-Geral da União (CGU), onde 
segue até encerrar a carreira 
como auditor-fiscal, em 2015.

Assume como ministro do 
Planejamento, permanecendo 
na pasta por cinco meses.

2007

2008

2011

2013

2014

2015
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somos 
inconformados

E sabemos que de braços cruzados
nenhuma mudança acontece.

Por isso, lutamos pela transformação
do Estado para alcançarmos um país
mais justo e competitivo. 

Junte-se a nós nessa causa.

 

www.mbc.org.br
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