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É possível que nenhuma outra expressão do vocabulário da governan-
ça resuma tantas coisas, e tão bem, quanto Custo Brasil. O termo, que 
há décadas permeia o inconsciente coletivo da economia, representa um 
conjunto de fatores que insiste em dificultar a vida de quem quer investir 
ou empreender no país.  

Estamos falando de burocracia, insegurança jurídica, impostos em 
excesso, estradas esburacadas, mão de obra de baixa qualidade, crédito, 
energia. Do pequeno ao grande empresário, do investidor ao consumidor 
final, não há quem fique ileso aos seus efeitos nocivos. Enfrentar (e ven-
cer) o Custo Brasil é um desafio que requer boas doses de visão estraté-
gica e planejamento adequado.  

Nesse sentido, um caminho começa a ser trilhado 
a partir de uma parceria firmada entre o Movimento 
Brasil Competitivo (MBC) e o Ministério da Economia. 
O objetivo é mapear soluções, elencar prioridades e 
permitir ações mais assertivas. É pensando nisso que 
a reportagem de capa analisa profundamente as prin-
cipais dores do setor produtivo nacional. Além disso, 
é claro, apontamos possíveis caminhos para reduzi-las 
e até mesmo saná-las. 

Quem também tem buscado alternativas para 
recolocar a economia nos eixos é o governador do Rio Grande do Sul, 
Eduardo Leite, cuja entrevista exclusiva abre esta sétima edição da revis-
ta Brasil+. Você vai ler, ainda, uma matéria de fôlego sobre a força do 
agronegócio brasileiro, tido como esperança global na produção de ali-
mentos; uma análise da complexa judicialização da saúde; uma reflexão 
sobre o DNA empreendedor de Israel, reconhecido internacionalmente 
como a startup nation; e uma análise da oferta de serviços públicos digi-
tais em território nacional. Por fim, um perfil da CEO da SAP Brasil, Cris-
tina Palmaka, uma das mais destacadas executivas do país, conselheira 
do MBC e profissional apaixonada por metas e maratonas. 

Boa leitura.  

Do pequeno ao  
grande empresário,  

do investidor ao 
consumidor final, 

não há quem fique 
ileso aos efeitos do 

Custo Brasil 

Tatiana Ribeiro 

Diretora executiva do MBC



10 brasil  agosto de 201910 brasil  10 brasil  agosto de 2019

Fo
to

: F
el

ip
e 

D
al

la
 V

al
le

 / 
G

ov
er

no
 d

o 
Es

ta
do

 d
o 

Ri
o 

G
ra

nd
e 

do
 S

ul



11

Por emanuel neves e Ricardo Lacerda

Em seis meses, o governador Eduardo Leite 
alinhou o Rio Grande do Sul às exigências da 
União para aderir ao Regime de Recuperação 
Fiscal. Agora, ele quer reformar o estado 
para induzir o desenvolvimento econômico 

receita para 
a retomada

11

isposição e preparo 
são atributos fun-
damentais para 
quem assume um 
desafio. E poucos 
governadores elei-
tos em 2018 abra-
çaram uma missão 
t ã o  c o m p l e x a 

quanto a do gaúcho Eduardo Leite. 
O Rio Grande do Sul ocupa a faixa D 
no ranking de finanças públicas do Te-
souro Nacional – a última da lista. O 
déficit da Previdência, por exemplo, 
deve superar os R$ 12 bilhões em 2019.

Aos poucos, Leite mostra como 
pretende conduzir o Rio Grande do 
Sul a um novo patamar. A estratégia 
inclui medidas de austeridade fiscal, 
privatizações e um plano plurianual 
de modernização tributária. “Não há 
outro caminho: precisamos reformar 
o estado e induzir o desenvolvimen-
to econômico, com o apoio da ini-
ciativa privada”, defende.

A parceria com a União também 

d
integra a receita para tirar o estado 
do vermelho. Boa parte das ações 
impetradas até aqui se alinha às 
contrapartidas exigidas pelo gover-
no federal para a adesão ao Regime 
de Responsabilidade Fiscal (RRF). 
Outro pilar é a valorização da go-
vernança como vetor de evolução. 
“É pela governança que vamos ter 
foco para alcançar os resultados es-
perados. E praticar isso no dia a dia 
é um dos principais desafios de to-
do gestor público.”

Graduado em Direito, Eduardo 
Leite tem 34 anos. Seu currículo po-
lítico, entretanto, já soma mais de 
uma década. A trajetória se inicia 
em 2008, com a eleição para vere-
ador em Pelotas, sua cidade natal, 
e é consolidada com a chegada à 
prefeitura do município, em 2012. 
A boa bagagem, aliada à juventude, 
é um de seus maiores trunfos à fren-
te do Palácio Piratini.

A seguir, os principais trechos da 
entrevista concedida à Brasil+.
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Há pouco mais de seis meses, o 
senhor assumiu o comando de um 
dos estados cuja situação fiscal 
está entre as mais delicadas do 
Brasil. Como vem sendo o desafio 
de recuperar as contas do Rio 
Grande do Sul? 

É um desafio enorme, porque a 
crise do estado é estrutural e histó-
rica. Ao longo das últimas décadas, 
o governo se valeu de receitas extra-
ordinárias, como os depósitos judi-
ciais, a venda da folha de pagamen-
to do funcionalismo, privatizações, 
entre outras, para cobrir esse déficit 
estrutural. Mas essa fonte secou. Ho-
je temos um estado com um déficit 
previdenciário anual de R$ 12 bilhões, 
o equivalente à metade da arreca-
dação líquida de ICMS. A folha de 
pagamento dos servidores consome 
mais de 75% da Receita Corrente Lí-

quida e praticamente não há espaço 
para investimentos. Assumimos o 
governo com um passivo expressivo 
de restos a pagar, uma folha de sa-
lários e o 13º do ano anterior. São 
situações que dificultam os primeiros 
movimentos de uma nova gestão. 
Diante desse cenário, impusemos 
algumas medidas mais fortes de con-
tenção de despesas no primeiro se-
mestre, que foram renovadas para a 
segunda metade do ano. 

E como tem sido a resposta da po-
pulação nesse sentido?

Apesar de todos os problemas, 
estamos entusiasmados e otimistas 
com o novo ambiente que está se 
desenvolvendo no Rio Grande do Sul. 
A sociedade gaúcha está tendo o 
entendimento de que não será pos-
sível superar essa grave crise sem 

promover mudanças estruturais, 
deixando de lado as questões ideo-
lógicas, que tanto nos atrasaram, e 
chamando a iniciativa privada para 
investir onde o governo não tem mais 
condições de agir – por total inca-
pacidade financeira. O governo está 
em crise, mas o Rio Grande do Sul 
é um estado pujante, com uma eco-
nomia forte e que precisa, e irá, se 
abrir cada vez mais ao Brasil e ao 
mundo. Não há outro caminho: pre-
cisamos reformar o estado e induzir 
o desenvolvimento econômico, com 
o apoio da iniciativa privada.

Em julho, a Assembleia Legislativa 
deu aval à privatização de três 
estatais (CEE, Sulgás e CRM). 
Tratava-se de um dos pontos mais 
sensíveis para avançar no Regime 
de Recuperação Fiscal da União. 

Para o governador gaúcho, o apoio da 
Assembleia Legislativa tem sido 

fundamental na aprovação de projetos 
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Foto: Rodger Timm / Governo do Estado do Rio Grande do Sul
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O que falta para efetivar a adesão?  
Em primeiro lugar, gostaria de 

ressaltar a importância do apoio da 
ampla maioria dos deputados na 
aprovação dos projetos. O entendi-
mento da Assembleia em relação às 
necessidades do estado nos dá se-
gurança de que estamos caminhan-
do na direção certa. Estamos otimis-
tas com a adesão ao RRF, visto que 
cumprimos praticamente todas as 
exigências do governo federal. En-
tendemos que será possível aderir 
ainda no segundo semestre.

Qual é a sua expectativa em 
relação ao RRF? A partir de quando 
a sociedade começará a sentir seus 
efeitos e quais devem ser os 
principais impactos?

O Regime de Recuperação Fiscal 
se impõe entre as medidas de solução 
para voltarmos a trilhar um caminho 
de equilíbrio das finanças públicas. É 
importante dizer que a população sen-
te hoje os efeitos da não adesão ao 
RRF. Esses efeitos são sentidos com a 
precarização dos serviços públicos, 
com menos saúde, menos educação, 
infraestrutura deficiente, entre outros. 
Essas são as consequências mais visí-
veis de termos um estado desequili-
brado financeiramente. É justamente 
isso que pretendemos reverter, porque 
a adesão ao RRF nos permitirá manter 
a suspensão do pagamento do servi-
ço da dívida por até seis anos e nos 
dará condições de obter novos finan-
ciamentos. Assim, poderemos quitar 
passivos e essas medidas, conjugadas 
com as privatizações, as reformas es-
truturais em carreiras de servidores e 
na Previdência estadual, nos colocarão 
em uma situação muito melhor. A 
partir disso, teremos condições de 
honrar os nossos compromissos e qua-
lificar os serviços públicos.

Como o senhor avalia a relação 
do governo gaúcho com o governo 
federal, especialmente com o 
Ministério da Economia? Existe 

um diálogo constante e fluido no 
sentido de auxiliar o estado?

É uma relação republicana e pro-
fícua. Há o reconhecimento, por 
parte do governo federal, dos esfor-
ços da nossa administração para 
buscarmos o equilíbrio financeiro 
do estado. Tivemos uma série de 
reuniões, não só com o ministro Pau-
lo Guedes, mas também com técni-
cos da Secretaria do Tesouro Nacio-
nal, e em todas elas ficou muito cla-
ro que existe um alinhamento no 
sentido de viabilizarmos a adesão ao 
RRF. Estamos otimistas e achamos 
que isso deve ocorrer em breve. As-
sim como o estado necessita da 
União, a União precisa dos seus en-
tes federados. Não é possível ima-
ginar um país com a União forte e 
centralizadora de recursos e os es-
tados vivendo um quadro de penúria. 
É um descompasso que certamente 
não interessa ao governo federal.

Aliás, no primeiro semestre, o 
governo federal concentrou 
esforços na aprovação da reforma 
da Previdência. Ao mesmo tempo, 
outras ações na esfera econômica 
parecem ter ficado em suspenso. 
Tamanha dedicação à Previdência 
era mesmo necessária?

A reforma do sistema previden-
ciário é crucial para a retomada da 
economia brasileira. Sem um sistema 
sustentável, não conseguiremos atrair 
investidores, que precisam ter a se-

gurança de que o Brasil não vai que-
brar. Acredito que a dedicação ao te-
ma era absolutamente necessária e 
espero que o Senado possa trazer de 
volta a discussão a respeito da inclu-
são de estados e municípios no texto, 
uma vez que, sem a estabilidade das 
contas em níveis regionais e munici-
pais, quem terá de arcar com isso, mais 
à frente, será a União.

Qual é a sua avaliação sobre a 
reforma que tramita no Congresso 
e por que, em sua opinião, é tão 
importante a inclusão dos estados 
e municípios pelo Senado?

A aprovação de uma reforma 
previdenciária que não inclua estados 
e municípios é uma meia solução 
para o problema. Se os estados e os 
municípios não conseguirem solu-
cionar as contas, eles terão de recor-
rer à União. E, ainda, aqueles entes 
que fizerem o dever de casa e con-
seguirem equilibrar as contas terão 
de pagar a conta daqueles estados 
que não o fizerem. Uma vez que a 
reforma sem a inclusão dos estados 
e dos municípios foi aprovada pela 
Câmara dos Deputados em primeiro 
turno, esperamos que o Senado pos-
sa, pelo menos, manter a opção de 
que os estados possam tomar pro-
vidências em âmbito local. A situação 
previdenciária do Rio Grande do Sul 
é a pior do país, com custo por ha-
bitante de R$ 1.038, valor duas vezes 
o de São Paulo e 15 vezes o do Pará. 
Seguiremos atuando para que haja 
a inclusão de estados e de municípios 
em nível nacional, no Senado.

O déficit previdenciário do Rio 
Grande do Sul é o maior por habitante 
do Brasil, assim como a proporção 
de inativos em relação aos servidores 
em atividade. Por conta disso, como 
o senhor mesmo disse, o rombo deve 
ser de R$ 12 bilhões em 2019. Que 
outras ações, além da reforma, 
podem ser tomadas para amenizar 
essas perdas?   

A sociedade está tendo o 
entendimento de que não será 
possível superar essa grave 
crise sem promover mudanças 
estruturais, deixando de lado 
questões ideológicas.
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Desde que assumimos a gestão, 
estamos trabalhando com uma agen-
da de ajuste fiscal, sem deixar de 
lado o estímulo ao desenvolvimen-
to econômico. A Assembleia Legis-
lativa tem sido nossa parceira ao 
entender que precisamos de todo o 
apoio e do esforço de todos para 
conseguirmos retomar o crescimen-
to do Estado. Neste primeiro semes-
tre, aprovamos a venda de três es-
tatais gaúchas (CEEE, CRM e Sulgás) 
e também sancionamos a Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (LDO) para 
2020, sem previsão de reajustes e 
com déficit de R$ 4,3 milhões. Como 
dito anteriormente, estamos traba-
lhando em um pro-
jeto de revisão pre-
videnciária e ainda 
estamos elaboran-
do reformas nos 
planos de carreiras 
dos servidores pú-
blicos. Também 
seguimos em bus-
ca da adesão ao 
Regime de Recupe-
ração Fiscal. A ade-
são ao regime é, no nosso entendi-
mento, parte fundamental para vol-
tarmos a trilhar um caminho de 
equilíbrio financeiro.

Fala-se cada vez mais em reforma 
tributária, uma agenda que tende 
a ganhar prioridade depois da 
reforma da Previdência. Há quem 
diga que se trata de uma reforma 
m a i s  c o m p l e x a .  O  s e n h o r 
concorda? O que é imprescindível 
na busca pela simplificação e para 
que haja redução na carga de 
impostos do país?

Eu não diria que é mais comple-
xa, mas a reforma tributária é tão 
importante quanto a da Previdência 
para retomarmos o crescimento do 
país e do nosso estado. No Rio Gran-

de do Sul, lançamos recentemente 
o Receita 2030, um projeto que re-
úne 30 medidas para modernizar a 
administração tributária e que serão 
colocadas em prática ao longo dos 
próximos quatro anos. Com a trans-
formação digital do Fisco, o objetivo 
é criar a Receita Estadual que se quer 
para daqui duas décadas e um esta-
do ainda mais atrativo para investi-
dores. Uma das iniciativas é, justa-
mente, a simplificação da arrecada-
ção. É preciso facilitar a vida de quem 
empreende, gera emprego e renda 
o estado. Nosso foco não é aumen-
tar impostos, pelo contrário. O gran-
de objetivo é melhorar a arrecadação 

e, com isso, caminharmos para a 
redução da carga tributária. Traba-
lhamos na direção da eficiência da 
arrecadação. Queremos um sistema 
simples, desburocratizado, no com-
passo do que é a vida das pessoas 
na era digital, para dar espaço a no-
vos investimentos e estimular o cres-
cimento econômico.

Os excessos de burocracia e de 
regulamentações costumam ser 
apontados como emblemáticos 
para a falta de competitividade 
brasileira. Como o seu governo 
vem trabalhando para melhorar 
o ambiente de negócios do Rio 
Grande do Sul?

Nossa agenda de desenvolvimen-
to é focada em um tripé: redução do 

custo tributário, da burocracia e dos 
custos logísticos. O primeiro deles, 
conforme falei na questão anterior, 
já está sendo trabalhado pelo proje-
to Receita 2030, principalmente, 
através da reforma tributária – cuja 
proposta deve ser apresentada ainda 
neste ano, para promovermos os de-
bates em 2020 e buscarmos a apro-
vação e colocá-la em vigor em 2021. 
Também já estamos trabalhando for-
temente em prol da desburocratiza-
ção. Fomos o primeiro estado a ade-
rir à Rede Gov.Br, a política do gover-
no federal para unificar e desburo-
cratizar serviços, e já implantamos 
medidas para facilitar a vida de quem 
quer empreender, gerar emprego e 
desenvolvimento – além de apresen-
tar serviços mais ágeis à população. 
Uma das frentes é revogar decretos 
em desuso. Outra medida é ampliar 
a adesão de municípios gaúchos à 
Redesimples. Temos de inverter a ló-
gica. Por muito tempo, o Rio Grande 
do Sul ficou conhecido como um es-
tado com excesso de burocracia ao 
cidadão e que primeiro desconfia do 
empreendedor. Nossa ideia é não in-
viabilizar quem quer empreender aqui 
e, ao mesmo tempo, oferecer me-
lhores serviços. Nesse sentido, esta-
mos estruturando, principalmente 
através do programa RS Parcerias, 
projetos para melhorar a infraestru-
tura e, assim, reduzir o custo do trans-
porte para quem produz. Isso inclui 
concessão de estradas, aeroportos 
regionais, hidrovias, trabalhar pelas 
ferrovias junto ao governo federal e 
investir no Porto de Rio Grande.

Os sete estados do Sul e Sudeste 
criaram o Conselho de Integração 
Sul e Sudeste (Cosud) com o ob-
jetivo de integrar esforços em dez 
áreas comuns: segurança, saúde, 
educação, turismo, sistema pri-
sional, logística e transporte, com-

No primeiro semestre do ano, 
o governo gaúcho conseguiu 
aprovar a venda de três estatais – 
CEEE, CRM e Sulgás – e sancionou 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para 2020
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bate ao contrabando, desburocra-
tização, desenvolvimento econô-
mico e inovação, além de tecno-
logia. Juntas, as sete unidades da 
federação respondem por 70% do 
Produto Interno Bruto (PIB) do 
país. Qual é a importância desse 
grupo e como ele deverá atuar? 

Nós nos unimos para discutir 
ações, somar capitais políticos e dar 
respaldo institucional à realização 
das reformas que impactam nos 
nossos estados. Queremos compor 
uma frente de gestores que enxer-
guem para além dos atuais manda-
tos e encontrem soluções consen-
suais e duradouras. Óbvio que não 

concordamos em todos os pontos 
– a MP do Saneamento é exemplo 
disso. No entanto, nossos desafios 
são tão urgentes que não podemos 
nos apegar às diferenças. Assim, es-
tamos buscando as convergências, 
a partir do diálogo, e nos unindo 
para defender nossas principais de-
mandas. Fizemos reuniões periódi-
cas entre os governadores, secretá-
rios e técnicos. Trocamos informa-
ções constantemente, vamos a Bra-
sília, publicamos manifestações e 
faremos o que mais for preciso pa-
ra melhorarmos os nossos estados 
e contribuirmos com nossa ajuda 
em favor do Brasil.

en
tr

ev
is

ta

De que maneira a cultura de go-
vernança pode ser incutida na ges-
tão pública nacional? O senhor 
acredita que algumas práticas da 
iniciativa privada podem servir de 
inspiração ao setor público? Quais, 
por exemplo? 

A Secretaria de Governança e 
Gestão Estratégica do Rio Grande 
do Sul está sob o comando de Clau-
dio Gastal, que tem larga experiên-
cia na área. Inclusive, ele foi presi-
dente executivo do Movimento 
Brasil Competitivo (MBC). Minha 
orientação a ele e à sua equipe é 
de implantar as melhores práticas, 
inclusive utilizando os bons exem-
plos da iniciativa privada – como o 
acompanhamento de indicadores, 
definição de metas e busca por re-
sultados positivos. Para isso, temos 
uma estratégia bem clara, com um 
sistema de governança sendo im-
plantando. Iniciamos com o mapa 
estratégico e a definição dos pro-
jetos prioritários de cada secretaria. 
É pela governança que vamos ter 
foco para alcançar os resultados 
esperados. E praticar isso no dia a 
dia é um dos principais desafios de 
todo gestor público. Digo que é um 
desafio porque a máquina pública 
tem muitas amarras burocráticas. 
Uma de nossas missões no Rio Gran-
de do Sul é promover um governo 
100% digital e descomplicar a vida 
do cidadão. Só para se ter uma ideia: 
recentemente, fizemos uma peque-
na ação aqui no estado, permitindo 
que o empreendedor possa pagar 
a licença ambiental em qualquer 
banco. É algo tão banal, mas que 
não era possível. Até então, o em-
presário precisava ter uma conta 
ou depositar o valor da taxa somen-
te no banco estadual, o Banrisul. 
Essa singela atitude só foi possível 
porque o problema foi mapeado e 
verificado como solucioná-lo.  

Uma das metas da gestão de Leite é 
promover um governo 100% digital

Foto: Rodger Timm / Palácio Piratini
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serviços 
públicos: 
digitalizar 
é preciso
Aos poucos, soluções digitais 
ganham espaço no setor 
público brasileiro para 
desburocratizar e melhorar a 
qualidade dos serviços, reduzir 
custos, ampliar a transparência 
e facilitar a participação dos 
cidadãos nas decisões 

Por Sérgio Bueno 

Foto: Shutterstock
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trabalho e obter maior eficácia e 
eficiência na prestação de serviços, 
mas também “para garantir a inclu-
são, a participação e a prestação de 
contas de modo a não deixar nin-
guém para trás”.

São objetivos como esses que 
estimulam novas experiências pelo 
Brasil, desenvolvidas tanto pela União 
quanto por estados e municípios. Os 
exemplos vão desde a centralização, 
em plataformas únicas, de serviços 
de diferentes órgãos públicos na Bahia 
e em Minas Gerais até o redesenho 
e digitalização de processos de ges-
tão em Santos (SP) e a oferta de 1 
mil novos serviços online pelo go-
verno federal só em 2019 e 2020.

Para muitos estudiosos, essa ten-
dência tem a ver com a preservação 
da própria legitimidade dos governos 
diante de sociedades cada vez mais 
informadas e exigentes. No estudo 
Governos que servem, de 2016, os 
especialistas em modernização do 
estado do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) Pedro Farias 
e Miguel Porrúa dizem que a quali-
dade dos serviços está entre os ele-
mentos determinantes da “confian-
ça cidadã” nos governos, o que é 
essencial para o desenvolvimento 
econômico dos países.

A evolução perseguida pelos go-
vernos também se insere no que se 
convencionou definir como nova 
economia digital. O conceito, que 
surgiu na última década do século 
20, trata de um novo modelo de ne-
gócios impulsionado pelas tecnolo-
gias da informação e que tem entre 

17

a mais recente edição 
do Índice de Desenvol-
vimento de Governo 
Eletrônico da Organi-
zação das Nações Uni-
das (ONU), de 2018, 
o Brasil avançou sete 
posições e alcançou o 
44º lugar entre os 193 

países-membros da instituição. Na 
América do Sul, o país permaneceu 
atrás de Uruguai, Chile e Argentina. 
Ainda assim, o resultado não deixa 
de ser uma boa notícia, pois reflete 
uma cultura de inovação que vem 
ganhando corpo há alguns anos na 
administração pública brasileira com 
foco na desburocratização, digita-
lização, simplificação e qualificação 
dos serviços prestados à sociedade. 

Publicado a cada dois anos, o le-
vantamento avalia os impactos das 
tecnologias digitais no setor público 
e no cotidiano das populações. No 
quesito serviços públicos digitais (que 
compõe o índice ao lado da avaliação 
sobre a infraestrutura de telecomu-
nicações e da capacitação do capital 
humano), o desempenho do Brasil 
foi ainda melhor. O país saltou da 
37ª posição em 2016 para a 22ª em 
2018, ao ultrapassar nações como 
Áustria, Chile, China, Colômbia, Is-
rael, Uruguai e a própria Estônia, uma 
das referências em digitalização go-
vernamental no mundo.

Conforme a ONU, o estudo evi-
dencia que o chamado governo ele-
trônico tem um potencial de “lon-
go alcance” para os países. E não 
apenas para aperfeiçoar fluxos de 

N
seus princípios a eliminação das dis-
tâncias físicas proporcionada pela 
internet, a interatividade imediata, 
os ganhos de qualidade e a rapidez 
nas tomadas de decisão.  

“A transformação digital e a des-
burocratização melhoram a relação 
dos governos com os cidadãos, au-
mentam o controle contra fraudes 
e corrupção e ampliam a integração 
entre os órgãos governamentais”, 
entende André Macieira, sócio da 
consultoria EloGroup. Além disso, 
ele avalia que as mudanças respon-
dem “à grave situação fiscal” do se-
tor público brasileiro, pois com a 
migração de operações para o am-
biente digital os custos podem cair 
até 97% – levando em consideração, 
por exemplo, os gastos com alocação 
de recursos humanos e materiais na 
prestação dos serviços e as despesas 
impostas à sociedade para usufruir 
deles, que vão desde a impressão de 
cópias de documentos a desloca-
mentos até as repartições públicas.

SAC Digital 
Na Bahia, o Executivo estadual 

lançou em 2018 o SAC Digital para 
centralizar o atendimento ao públi-
co. O sistema oferece 15 soluções 
online ligadas à Ouvidoria Geral do 
Estado (OGE) e ao Departamento 
de Trânsito (Detran), como o envio 
de reclamações ou o pedido da se-
gunda via da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH), e permite o agen-
damento para outras 250 que exigem 
a presença do usuário. Até 2022, no 
entanto, o plano é disponibilizar cer-
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ca de 300 serviços integralmente 
digitais, segundo Kátia Castro, ge-
rente de soluções estratégicas da 
Companhia de Processamento de 
Dados da Bahia (Prodeb), que criou 
a plataforma. 

Disponível na internet e em apli-
cativo móvel, o SAC Digital começou 
a ser desenvolvido em 2016 com a 
finalidade de aumentar a qualidade 
da gestão pública, melhorar a relação 
com a sociedade, desburocratizar e 
facilitar o acesso aos serviços, orga-
nizar e estimular a troca de informa-
ções entre as diversas áreas gover-
namentais a partir do uso intensivo 
das novas tecnologias da informação. 
“Estamos vestindo o chapéu do ci-
dadão e entregando serviços de acor-
do com a ótica dele, num conceito 
de relacionamento de longo prazo”, 
afirma a executiva.

A nova solução é uma evolução 
do Serviço de Atendimento ao Cida-
dão (SAC) físico, lançado pelo go-
verno da Bahia em 1995 num con-
ceito de “shopping de serviços pú-
blicos”. A iniciativa unificou ativida-
des como emissão da carteira de 
identidade e de trabalho, da CNH e 

encaminhamento de processos pre-
videnciários, já com facilidades como 
agendamento e presença de postos 
bancários. Segundo Kátia, o SAC con-
ta com 36 postos fixos e três móveis 
no estado e em 2004 foi reconheci-
do pela ONU como modelo inter-
nacional de administração pública 
na categoria de “aprimoramento de 
resultados de serviços públicos”.

Agora, com a digitalização, os 
benefícios que já eram significativos 
são ainda maiores. Para o estado, a 
estimativa é que o custo do atendi-
mento às demandas pode cair até 
90%. Para o usuário, os serviços es-
tão disponíveis 24 horas por dia, se-
te dias por semana, podem ser aces-
sados com uma única identificação 
pessoal e o tempo de resposta pode 

ser reduzido de horas para minutos 
ou segundos (como em uma consul-
ta de pontos na CNH) porque não é 
mais preciso se deslocar e esperar 
em filas para ser atendido. “O cida-
dão ganha mais confiança e mais 
satisfação na relação com o Estado 
e percebe que os impostos que ele 
paga estão sendo bem utilizados”, 
avalia Kátia. 

Até o fim de 2019, uma segunda 
onda de soluções deve ser digitali-
zada. Entrarão aqui as matrículas, 
rematrículas e os pedidos de trans-
ferência na rede estadual de ensino, 
as solicitações da primeira habilita-
ção para dirigir e da segunda via da 
carteira de identidade, os pedidos de 
vistorias pelo Corpo de Bombeiros e 
a negociação e o pagamento de dí-

Foto: Detran / MG

Estamos vestindo o chapéu 
do cidadão e entregando 
serviços de acordo com a 
ótica dele, num conceito de 
relacionamento de longo prazo. 

Kátia Castro, gerente de soluções 
estratégicas da Companhia de 
Processamento de Dados da Bahia (Prodeb) 

Em Minas Gerais, atendimento nas 
UAIs pode ser agendado pela internet
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vidas com o IPVA. A partir daí, a es-
timativa é que o número de usuários 
cadastrados ultrapasse os 5 milhões 
já em 2020. 

Conforme Kátia, alguns proces-
sos como emissão da carteira de 
identidade e da CNH ainda não po-
dem ser feitos totalmente a distân-
cia porque é necessária a presença 
física para apresentação de docu-
mentos originais, captura de foto, 
impressões digitais e assinatura. 
“Mas já estamos discutindo como 
fazer a emissão 100% online da se-
gunda via desses documentos e, no 
futuro, podemos evoluir para níveis 
de segurança com o uso de biome-
tria, dupla autenticação e senhas 
que tornarão tudo isso desneces-
sário”, explica. 

Um milhão de acessos 
Facilitar o acesso aos principais 

serviços digitais também foi o obje-
tivo de Minas Gerais quando lançou 
o aplicativo móvel MG App, em 2016, 
desenvolvido pela Prodemge, a com-
panhia estadual de tecnologia da 
informação. A plataforma reúne ho-
je mais de 30 funcionalidades e acu-
mula mais de 500 mil downloads, 
enquanto os acessos ao portal do 
Estado na internet superam a mar-
ca de 1 milhão por mês. Quem traz 
esses dados é Rodrigo Diniz, titular 
da Superintendência Central de Go-
vernança Eletrônica, vinculada à Se-
cretaria de Planejamento e Gestão 
do Executivo estadual. 

“Nosso foco é digitalizar cada vez 
mais”, diz ele. Com o aplicativo, os 
usuários podem emitir a segunda via 
das contas de água ou energia, agen-
dar a emissão da carteira de identi-
dade ou uma doação de sangue, con-
sultar a situação de veículos e veri-
ficar horários, itinerários e tarifas – ou 
relatar irregularidades nas linhas de 
ônibus intermunicipais e metropo-
litanas. Além disso, é possível regis-
trar ocorrências de acidentes de trân-

Os investimentos previstos na 
implantação do SAC Digital somam 
R$ 24 milhões. A previsão, porém, 
é que até 2022 o montante será 
recuperado com a economia pro-
porcionada pela própria virtualiza-
ção dos serviços e pela redução de 
gastos nas aquisições de tecnologia. 
A plataforma será utilizada de ma-
neira compartilhada por diferentes 
áreas da administração e facilitará, 
ainda, o contato direto com os ci-
dadãos em campanhas de comuni-
cação de massa – como períodos 
de vacinação. 

Mas não é só isso. A ideia é que 
o sistema se torne autossusten-
tável com geração de receitas pro-
venientes de empresas interessa-
das em oferecer conveniências 
associadas, como a busca ou en-
trega de documentos ou medica-
mentos. “O potencial é enorme, 
pois poderíamos oferecer um gran-
de ‘hub’ de serviços”, entende a 
gerente da Prodeb. Também estão 
em estudo parcerias com outros 
estados para compartilhamento 
dos recursos tecnológicos e das 
despesas de manutenção. 

Bahia
SAC Digital terá 300 serviços 
100% digitais até 2022, com 
redução de até 90% nos 
custos dos atendimentos às 
demandas da população. 

santos
Prazo médio para emissão de 
alvarás caiu de três anos para 
três meses. Tempo para 
parcelar dívida diminuiu de 
dois meses para cinco dias.

minas
gerais
MG App já tem 500 
mil downloads e 
portal na internet 
recebe 1 milhão de 
acessos mensais. Nas 
unidades de 
atendimento 
presencial, tempo de 
espera nas filas caiu 
de horas para 
minutos. 

Governo federal
Migração de 1 mil serviços para 
o ambiente digital em 2019 e 
2020 deve gerar economia 
anual de R$ 3 bilhões.
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A plataforma 
reúne hoje 
mais de 

30 
funcionalidades 
e acumula 
mais de 

500mil 
downloads
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sito sem vítimas e de extravio de ob-
jetos ou documentos na delegacia 
de polícia virtual. 

No portal na internet a oferta 
de soluções é ainda maior, com cer-
ca de 600 serviços disponíveis. Nes-
se caso, de acordo com Diniz, 50% 
das etapas podem ser feitas digital-
mente, incluindo agendamentos e 
upload de documentos, mas a me-
ta é elevar esse percentual para 75% 
nos próximos três anos. “Alguns 
procedimentos não podem ser mi-
grados, como a realização de exames 
médicos ou coleta de assinatura e 
foto”, diz o superintendente. 

Para Diniz, a digitalização repre-
senta ganhos enormes para a popu-
lação, mesmo quando se trata de um 
simples agendamento eletrônico em 
qualquer uma das 31 Unidades de 
Atendimento Integrado (UAI) espa-
lhadas pelo estado. “Antes o usuário 
podia ficar duas ou três horas numa 
fila, mas agora ele chega na hora 
marcada e espera, no máximo, pou-
cos minutos”, compara. As vantagens 
para o governo estadual também são 
significativas. Se a emissão de um 
atestado de bons antecedentes em 
uma UAI custa R$ 17 para o Estado, 
pelo aplicativo ou pelo portal o valor 
cai para apenas R$ 0,50. Já o Depar-
tamento de Trânsito (Detran) deixou 
de imprimir e enviar pelos Correios 
cerca de 1,3 milhão de avisos de ven-
cimento da CNH dos motoristas mi-
neiros por ano – pois agora a infor-
mação é distribuída por meio do MG 
App. Até setembro, as notificações 
de débitos de veículos e de cassação 
da permissão para dirigir também 
devem migrar para o meio eletrôni-
co. Com isso, é prevista uma econo-
mia anual de cerca de R$ 8 milhões.

Simplificar 
para revolucionar 

Em São Paulo, a prefeitura de 
Santos recorreu às tecnologias de 
informação e comunicação para 
redesenhar e simplificar os proces-
sos de gestão, desburocratizar, au-
mentar a eficiência e garantir mais 
satisfação para os servidores mu-
nicipais e os cidadãos. O projeto, 
que começou a ser desenvolvido 
internamente em 2012 e foi efeti-
vamente implementado a partir de 
2014, incluiu uma reestruturação 
radical dos fluxos de trabalho. Hou-
ve a eliminação de etapas e deman-
das desnecessárias a áreas não di-
retamente envolvidas – o que na 
prática só ampliava o número de 
servidores mobilizados e o tempo 
gasto até a conclusão das tarefas.

“Foi uma revolução, pois econo-
mizamos dinheiro, melhoramos o 
nosso desempenho e reduzimos o 
tempo de resposta com mais con-
trole e transparência”, afirma Fábio 
Ferraz, que foi secretário de Gestão 
no período do desenvolvimento do 
projeto e hoje é titular da Secretaria 

Foto: Rogério Cassimiro / MTur

A transformação digital e a 
desburocratização melhoram 
a relação dos governos com os 
cidadãos, aumentam o controle 
contra fraudes e corrupção e 
ampliam a integração entre os 
órgãos governamentais.

André Macieira, sócio da consultoria EloGroup 

Em Santos, antes da simplificação, abrir 
uma empresa podia levar três anos
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da Saúde. Segundo ele, o trabalho 
exigiu investimento próximo a R$ 2,8 
milhões, financiado em dez anos pe-
lo Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES), 
mas só a economia de papel, impres-
sões e caixas de arquivo, de R$ 500 
mil anuais, cobre todo o custo em 
pouco mais de cinco anos. 

Ex-secretária-adjunta de Gestão 
e atual chefe de gabinete do muni-
cípio, Rosandra Padron lembra que 
o objetivo do trabalho foi implantar 
procedimentos 100% digitais, e não 
apenas “digitalizar a burocracia” ou 
transferir para o meio eletrônico par-
te do que antes era feito no papel. 
Com isso, a quantidade de modelos 
de processos foi reduzida de quase 
1,2 mil para cerca de 170, dos quais 
70% são realizados exclusivamente 
em ambiente digital. “É um ganho 
de eficiência enorme”, comenta.

Para fazer frente ao que ela clas-
sifica como “mudança de paradigma” 
na administração municipal, a pre-
feitura capacitou mais de 500 ser-
vidores de nível operacional, gesto-
res e analistas de tecnologia da in-
formação. “Antes os processos eram 
de fluxo aberto e os servidores tinham 
que decidir para onde eles deveriam 
ser encaminhados, mas às vezes os 
enviavam para áreas desnecessárias”, 
explica. Agora eles precisam trabalhar 
com um sistema que já aponta os 
caminhos, mas, ao mesmo tempo, 
permite o controle sobre o desem-
penho individual. 

“Acabou o ‘despacho-bicão’, que 
acontecia quando um servidor não 
sabia como resolver o problema e 
tratava de se livrar do processo”, 
diz Ferraz. As áreas mais beneficia-
das, de acordo com Rosandra, foram 
as de finanças, gestão e jurídica, pois 
o tempo de tramitação dos proces-
sos caiu em média 70%, ou até 90% 
em algumas situações. É o caso da 
análise para concessão de licença-

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DE GOVERNO ELETRÔNICO (EGDI)

-prêmio a um servidor, que consu-
mia seis meses de trabalho e circu-
lava em cerca de 40 setores – depois, 
passou a ser definida em 15 dias 
após o crivo de apenas cinco áreas 
da administração. 

Mais impactante ainda foi a re-
dução de três anos para 90 dias, em 
média, na emissão de um alvará pa-
ra abertura de empresas, prazo que 
pode cair para menos de uma sema-
na quando não há necessidade de 
vistorias. Ao mesmo tempo, a im-
plantação do sistema eletrônico 
diminuiu de 62 para cinco dias o tem-
po necessário para negociar e par-
celar uma dívida com a prefeitura, o 
que multiplicou por dez o volume de 
negociações mensais e gerou uma 
arrecadação extra de R$ 20 milhões 
por ano. “Isso aumenta a confiança 
dos cidadãos e dos empreendedores 
em relação ao poder público, com 
impacto altamente positivo para a 
economia local”, avalia Ferraz. 

R$ 3 bi ao ano 
Se para estados e municípios o 

aumento da agilidade e eficiência e 
a redução de gastos com a digitali-
zação são significativos, quando a 
transformação chega à esfera federal 
a escala dos ganhos é ainda mais im-
pressionante. Só com a migração pa-
ra os canais digitais de 1 mil serviços 
presenciais que correspondem a uma 
demanda de 41 milhões de solicita-
ções anuais (prevista para ocorrer ao 
longo de 2019 e 2020), a União pre-
tende poupar cerca de R$ 3 bilhões 
ao ano e oferecer mais comodidade 
para a população. 

"Entendemos que a sociedade 
brasileira se digitalizou e 96% do 
acesso à internet no Brasil é feito 
pelo celular. Se os governos não se 
digitalizarem, deixarão de ser gover-
no”, afirma Luís Felipe Monteiro, se-
cretário de Governo Digital do Mi-
nistério da Economia. “É nossa prio-
ridade avançar na transformação 
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digital dos serviços e no uso exten-
sivo de dados para políticas públicas 
e sermos proativos na oferta de so-
luções que possam dar maior quali-
dade de vida aos cidadãos – para que 
não precisem de deslocar, esperar em 
filas, autenticar documentos.”

No fim de julho, o governo colo-
cou no ar o portal único www.gov.br, 
ainda em fase de testes, mas já com 
um catálogo de mais de 3 mil ser-
viços para os cidadãos. Quase 50% 
deles podem ser prestados online. 
O projeto receberá investimento 
de R$ 43 milhões e até o fim de 
2020 deverá abrigar cerca de 1,6 
mil sites da administração federal. 
A economia anual em manutenção 
e desenvolvimento é estimada em 
R$ 100 milhões. Segundo o gover-
no, nos sete primeiros meses do 
ano, 311 novos serviços federais 
foram digitalizados. 

Um dos órgãos federais mais de-
mandados pela população, o Institu-
to Nacional do Seguro Social (INSS) 
anunciou, também em julho, um ba-
lanço da evolução recente da digita-
lização das operações. Ao todo, o órgão 
alcançou a marca de 90 serviços (de 
um total de 96) prestados integral-
mente pelo site, através do aplicativo 
Meu INSS e pelo telefone. Só perma-
necem presenciais a perícia médica, 
avaliação social, vista ou carga de pro-
cessos, realização de prova de vida, 
devolução de documentos e eventu-
ais cumprimentos de exigências.

Os 90 serviços disponíveis a dis-
tância incluem cálculo, requerimento 
e concessão de aposentadoria e outros 
benefícios, revisão e cópia de proces-
sos, cadastramento de procurações e 
solicitação de pagamentos não rece-
bidos. No conjunto, eles correspondem 
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Antes o usuário podia ficar 
duas ou três horas numa fila 
[para receber atendimento], 
mas agora ele chega na 
hora marcada e espera, no 
máximo, poucos minutos.

Rodrigo Diniz, titular da 
Superintendência Central de Governança 
Eletrônica de Minas Gerais 

Participação popular 
Além dos resultados obtidos por 

iniciativas bem-sucedidas de digita-
lização de serviços, a disseminação 
do clima favorável à transformação 
no setor público deve-se, em boa 
medida, ao esforço das chamadas 
govtechs – empresas que oferecem 
soluções inovadoras em tecnologia 
para os governos. Uma delas é a Co-
lab, que nasceu em 2013 em Recife 
(PE), mas depois transferiu a sede 
para São Paulo (SP) e já atende a mais 
de 100 cidades em todo o país. “Fa-
cilitamos a comunicação entre a po-
pulação e as prefeituras e entre as 
secretarias municipais em busca de 
uma gestão mais eficiente, de eco-
nomia de tempo e recursos, de trans-
parência e de uma melhor relação 
dos governos com os cidadãos”, ex-
plica Gustavo Maia, presidente da 
empresa. Tecnologias digitais, como 
se pode notar, permitem implantar 
novos fluxos e metodologias de tra-
balho que reduzem a burocracia e 

a aproximadamente 55% do cerca de 
1,3 milhão de atendimentos mensais 
do INSS, mas até o fechamento des-
ta reportagem, no começo de agosto, 
o instituto não tinha uma estimativa 
da economia proporcionada por esse 
nível de digitalização.  

aumentam a qualidade do atendi-
mento prestado pelo poder público. 

Semelhante a uma rede social, a 
Colab é uma plataforma que permite 
diferentes formas de participação po-
pular nas decisões de prefeituras. Por 
meio de um aplicativo que já ultra-
passou 230 mil downloads, qualquer 
cidadão pode denunciar problemas na 
infraestrutura e nos serviços, participar 
da definição do orçamento municipal 
ou ajudar a escolher a banda que vai 
se apresentar em uma festa de fim de 
ano. A Colab está presente em cida-
des como Teresina (PI), onde o tra-
balho incluiu a centralização dos ca-
nais de atendimento para facilitar o 
planejamento das soluções cobradas 
pela comunidade. Por lá, a adminis-
tração local conseguiu resolver 79% 
das demandas recebidas em 2018. 
Outro caso de sucesso é Santo André 
(SP), que em apenas seis meses eco-
nomizou 900 mil folhas de papel nas 
solicitações de serviços de zeladoria. 

A plataforma
O funcionamento da Colab lembra uma rede social, com 
a diferença de que, por meio dela, é possível participar 
ativamente da gestão pública.

Participação cidadã
Ao ver uma lixeira quebrada, um vazamento na rua ou 
um galho de árvore caindo, basta tirar uma foto, informar 
o local e publicar na plataforma.

Resposta estratégica
Assim que a postagem é feita, o sistema envia um 
e-mail ao cidadão avisando se o Colab atende na 

cidade. Caso atenda, uma equipe da prefeitura encaminha a reclamação 
ao setor responsável e as respostas são publicadas na plataforma até a 
resolução do problema.

Crescimento constante
Lançada em 2013, a solução da Colab funciona em mais de 100 cidades 
brasileiras e já soma mais de 230 mil downloads.
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FAZER PARTE DA
BIOECONOMIA
É FAZER A DIFERENÇA.
É SER RENOVÁVEL
POR NATUREZA. 

A CMPC é uma das maiores produtoras de celulose do mundo. 
Matéria-prima que está presente nos mais diversos produtos e no 
dia a dia de milhões de pessoas. Com a responsabilidade de uma 
empresa global e um olhar estratégico para o futuro, a CMPC faz 
parte da bioeconomia e equilibra o seu processo produtivo 
através de inovação, novas tecnologias e do manejo sustentável 
das florestas. Porque tão importante quanto preservar os recursos 
naturais, é ser renovável por natureza. 
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Foto: Shutterstock

As limitações naturais, o compromisso militar e o 
apoio do governo encabeçam a lista de fatores que 
transformaram Israel em uma potência do 
empreendedorismo e da inovação 

Por Leonardo Pujol e Luiz Eduardo Kochhann 

O país das 
startups 

Tel Aviv é o coração 
econômico de Israel

24 brasil  agosto de 2019
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e um lado, uma se-
quência de arranha-
-céus. De outro, grupos 
de pessoas se divertem 
nas águas de uma praia 
do Mediterrâneo. Quem 
observa esse cenário 
sem saber onde fica di-
ficilmente dirá que se 

trata de Tel Aviv. Este pedacinho de 
Oriente Médio, vizinho de territórios 
historicamente conflagrados entre 
judeus e árabes, converteu-se nos 
últimos anos em uma potência eco-
nômica, moderna e cada vez mais 
cosmopolita. Com cerca de 430 mil 
habitantes, a cidade recebe anual-
mente quase 1 milhão de visitantes. 
Muitos deles buscam as praias, a ro-

D
ta gastronômica, a vida noturna agi-
tada. Outros são atraídos pelo ecos-
sistema empreendedor. Tel Aviv está 
para Israel como São Paulo está pa-
ra o Brasil: apesar de não ser a capi-
tal, é o coração econômico do país. 
Além de abrigar escritórios e centros 
de pesquisa de 350 gigantes da tec-
nologia da informação – como Mi-
crosoft, IBM, Amazon, Apple e Goo-
gle –, há mais de 1 mil startups ins-
taladas na região. 

Essa densidade de empresas nas-
centes e focadas em soluções ino-
vadoras, entretanto, não é um pri-
vilégio de Tel Aviv. O mesmo acon-
tece em Beer Sheva, Ra'anana e na 
capital, Jerusalém. Estima-se que, no 
total, Israel seja a incubadora de 6,2 
mil startups. Isso equivale a uma 
startup para cada 1,4 mil pessoas. É 
a maior concentração per capita des-
se tipo de negócio no mundo. Não 
é à toa que Israel ficou conhecida 
como a startup nation, sendo fre-
quentemente comparada ao Vale do 
Silício – região da Califórnia, nos Es-
tados Unidos, onde atuam milhares 
de empresas de perfil tecnológico.  

Diversas soluções digitais que 
estão no cotidiano das pessoas mun-
do afora foram desenvolvidas em 
Israel. Nessa lista entram os proces-
sadores Intel Core de 7ª e 8ª gera-
ções, o Windows XP e até mesmo o 
pen drive. Também é o caso do Wa-
ze, aplicativo de trânsito fundado 
pelos israelenses Amir Shinar, Ehud 
Shabtai e Uri Levine. O negócio foi 
adquirido em 2013, pelo Google, 
pelo valor de US$ 1,1 bilhão.  

A vocação tecnológica de um 
país pequeno e com apenas 71 anos 
de existência se deve a um conjun-

O país das 
startups 

to de fatores. A começar pelo terri-
tório diminuto, menor que o estado 
do Rio de Janeiro. O tamanho não 
seria problema se o meio ambiente 
fosse mais amigável: Israel tem 60% 
de sua área coberta pelo deserto. 
Para complicar, a água doce natural 
só abastece 40% da população, de 
quase 9 milhões de habitantes. Em 
vez de atrapalhar a vida dos israe-
lenses, desafios assim ensejaram a 
criação de tecnologias para dessali-
nização da água, aquecimento solar 
e microirrigação de solos. Israel tam-
bém é pioneira no desenvolvimento 
de softwares que monitoram as plan-
tações com fotos de satélite e sen-
sores eletrônicos – sistemas conhe-
cidos como agricultura de precisão. 
Além de contar com tecnologia pa-
ra suprir a necessidade de água do 
país, em Israel é possível ver árvores 
frutíferas crescerem em locais onde 
só existia areia.  

O desenvolvimento de tantas 
inovações é fomentado, em grande 
parte, por programas e medidas im-
plementados pelo governo desde os 
anos 1980. Entre eles está a redução 
de impostos para empresas de tec-
nologia. A alíquota, que chegava a 
ser de 25%, agora varia de 6% a 12%, 
dependendo da natureza do negócio. 
O governo também criou programas 
de incentivo a investidores e empre-
endedores. O principal braço para o 
gerenciamento dos recursos é a Au-
toridade de Inovação de Israel (IIA, 
sigla em inglês). O órgão investe de 
maneira independente em pesquisa 
e desenvolvimento, em startups, pe-
quenas e médias empresas e até 
mesmo em grandes organizações. 
Tudo com uma condição: o negócio 
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deve gerar renda, empregos e ser 
baseado em tecnologia. A IIA é for-
mada por um conselho de cinco pes-
soas oriundas do setor público e três 
do setor privado, além de 180 fun-
cionários que estudam os projetos 
e determinam onde o dinheiro de-
verá ser injetado. 

Em 2018, a IIA recebeu 3 mil pro-
postas e apoiou 920 delas. O inves-
timento total foi de US$ 480 milhões 
– resultando num aporte médio de 
US$ 520 mil por projeto. Os recursos 
são direcionados ao desenvolvimen-
to de negócios em áreas como bio-
tecnologia, cibersegurança, medicina, 
sustentabilidade, aviação e indústria 
4.0. Aqueles que obtêm sucesso fa-
zem um payback – ou seja, devolvem 
ao governo uma parcela ou a totali-
dade do investimento. Se o projeto 
falhar, a dívida é perdoada.  

Ainda que pareça arriscado, o 
modelo tem dado ótimos resultados. 
De acordo com o Fórum Econômico 
Mundial, iniciativas assim fazem com 
que Israel seja considerado um dos 
países mais inovadores e competi-

povo judeu”. Antes de se tornar a 
Terra Prometida da inovação e do 
empreendedorismo, Israel é uma 
espécie de refúgio – uma área livre 
das perseguições que acompanham 
os hebreus há séculos. Muitas das 
regras impostas à população, por-
tanto, acabam estando diretamen-
te ligadas à religião. Isso inclui o 
shabbat, período de repouso e re-
flexão aos judeus. Todas as sextas-
-feiras, do cair do sol ao anoitecer 
de sábado, lojas e empresas fecham 
as portas. O transporte público não 
funciona. Nem mesmo a empresa 
aérea El Al, que atende a 180 des-
tinos nacionais e internacionais, 
opera seus voos.  

A cada quatro pessoas que vivem 
em Israel, três são judias. E tanto a 
filosofia quanto os costumes reli-
giosos ditam a evolução do país. "A 
inovação está no DNA do povo ju-
deu, que sempre precisou explorar 
novos lugares para recomeçar a vi-
da", explica a brasileira Cecília Wais-
mann, vice-presidente do MindCet, 
principal centro de inovação e tec-

tivos do planeta há anos. Na última 
década, a economia do país cresceu 
3,4% ao ano. A inflação anual é bai-
xa (0,5%) e a taxa de desemprego 
está em seu mínimo histórico (4,2%). 
Sozinho, o setor de tecnologia res-
ponde por 9% da força de trabalho 
e contribui com 12% da riqueza pro-
duzida, que foi de quase US$ 370 bi-
lhões em 2018, conforme o Banco 
Mundial. O valor é cinco vezes menor 
do que o PIB brasileiro, mas quando 
se considera o PIB per capita, a rela-
ção se inverte: Israel chegou a US$ 
41,6 mil no ano passado e o Brasil, a 
US$ 8,9 mil. O mais interessante: 
4,3% do PIB israelense (cerca de US$ 
16 bilhões) é aplicado todos os anos 
em pesquisa. Nenhum outro país in-
veste tanto em inovação.  

Uma nação especial 
Israel só foi reconhecido como 

país pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) em 1948, após a apro-
vação de um plano de partilha da 
Palestina. Além disso, há uma lei que 
considera Israel o “Estado-Nação do 

12% 
da riqueza 
produzida em 
Israel é gerada 
pelo setor de 
tecnologia

Um dos trunfos de Israel é o apoio 
que o governo dá às startups

Foto: Kaupo Kalda
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nologia voltado à educação em Isra-
el. Ela destaca uma característica 
marcante da cultura judaica: trata-se 
da chutzpá. Embora não haja termo 
equivalente em português, a palavra 
pode ser traduzida como postura ou-
sada, o que vale para debater, desa-
fiar ou construir. "É uma caracterís-
tica com reflexos em toda a estru-
tura israelense", observa Cecília.  

O movimento sionista, que pre-
ga o retorno dos judeus a Israel, tam-
bém causa impacto no dia a dia em-
presarial. Em sete décadas, Israel re-
cebeu migrantes de mais de 100 pa-
íses. A população cresceu quase on-
ze vezes – e tudo leva a crer que con-
tinuará aumentando. A projeção é 
sair dos atuais 8,7 milhões para 20 
milhões de habitantes em 2065. Es-
se crescimento formará uma socie-
dade ainda mais heterogênea. No 
livro Nação empreendedora: O mi-
lagre econômico de Israel e o que ele 
nos ensina, o investidor Dan Senor e 
o jornalista e diplomata Saul Singer, 
autores da obra, explicam que a di-
versidade é crucial para a inovação. 
“Uma nação de imigrantes é uma 
nação de empreendedores.”  

O nível educacional é outro fa-
tor indissociável do desenvolvimen-
to israelense. Cerca de 87% da po-
pulação completou o ensino médio. 

A taxa de analfabetismo é mínima, 
de apenas 2,2%. Israel tem nada me-
nos do que 12 prêmios Nobel. E a den-
sidade de cientistas e pesquisadores 
é de fazer inveja a qualquer país: 17,4 
para cada 100 mil trabalhadores – a 
maior média do mundo. Essa conquis-
ta tem a ver com a tradição acadê-
mica do país e, também, com o fim 
da União Soviética, fato que levou 
mais de 300 mil engenheiros e téc-
nicos a viverem em Israel. Entre os 
principais centros de excelência estão 
o Instituto Technion, da cidade de 
Haifa, e a Universidade de Tel Aviv. 
Outro local de prestígio global é o 
Instituto Weizmann, de Rehovot, cujas 
pesquisas já renderam seis prêmios 
Nobel. Os medicamentos desenvol-
vidos pela entidade geram US$ 100 
milhões em royalties a cada ano.  

Rito de passagem 
Antes de ingressar na universi-

dade, todo cidadão israelense pre-
cisa se alistar no serviço militar. Anu-
almente, 120 mil jovens se juntam 
às Forças de Defesa de Israel (IDF, na 
sigla em inglês). A partir dos 18 anos 
de idade, o serviço é obrigatório pa-
ra homens e mulheres, nascidos ou 
não no país. Apenas mulheres casa-
das, grávidas, judeus ultraortodoxos, 
cidadãos árabes, portadores de de-

ficiência e atletas de elite podem ser 
dispensados. O tempo mínimo de 
serviço é de 30 meses para homens 
e de 24 meses para mulheres.  

A cultura militarista do país de-
corre da permanente tensão geopo-
lítica. Israel tem um histórico de 
conflitos contra egípcios, sírios e 
palestinos, e convive com a persis-
tente ameaça do Irã (cujo regime 
político defende a extinção do país), 
do Hezbollah (grupo terrorista acu-
sado de lançar mísseis do Líbano 
contra o território israelense) e do 
Hamas (radicais islâmicos que con-
trolam a Faixa de Gaza). Para se pro-
teger, Israel gasta US$ 18,5 bilhões 
ao ano. Detalhe: 20% desse orça-
mento vem dos Estados Unidos, que 
há décadas mantém um acordo de 
cooperação militar. Os recursos são 
direcionados ao treinamento dos 
oficiais, ações de ataque e defesa, 
armamento e desenvolvimento de 
novas tecnologias. Equipamentos 
israelenses, aliás, foram utilizados 
na recente tragédia de Brumadinho 
(MG) para localizar sobreviventes do 
rompimento da barragem da Vale. 
Além de ter uma das mais modernas 
divisões de inteligência do mundo, 
Israel é referência em veículos aére-
os não tripulados.  

Todo esse aparato atua a fim de 
garantir a segurança e a coesão de 
uma sociedade com diferentes ma-
tizes. Soma-se a isso um diferencial 
do expediente militar: a garantia de 
formação de mão de obra qualifi-

Com apenas 2,2% de 
analfabetismo, Israel tem 12 
prêmios Nobel. No país, a 
densidade de cientistas e 
pesquisadores é de 17,4 para 
cada 100 mil trabalhadores. 
É a maior média do mundo 

POPULAÇÃO: 8,7 milhões  

IDIOMA: hebraico, mas o inglês é a língua não oficial mais falada 
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israel
CAPITAL: Jerusalém

CAPITAL COMERCIAL: Tel Aviv 

60% são 
regiões desérticas 

EXTENSÃO: 22 mil km, dos quais

Foto: Kaupo Kalda
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cada. No primeiro ano de serviço, 
os jovens são enviados ao deserto 
sem instrumentos tecnológicos. 
Ali, são desafiados a explorar o 
ambiente e a criar soluções. "Por 
dedicarem esforços à inovação e 
à criatividade, as forças militares 
acabam formando um capital hu-
mano muito forte", afirma Inbal 
Arieli, CEO da Synthesis, empresa 
israelense de capacitação e desen-
volvimento de líderes, e conselhei-
ra sênior da Startup Nation Central, 
uma aceleradora de negócios na 
área de tecnologia.  

Após o período de serviço mili-
tar, muitos optam por passar uma 
temporada viajando. Acredita-se que 
entre 30 mil e 40 mil ex-militares, 
com idades de 20 a 24 anos, reali-
zam esse tipo de intercâmbio anu-
almente. A experiência é bancada, 
em parte, com o bônus recebido ao 
fim do tempo de serviço, que varia 
de US$ 1,5 mil a US$ 3,3 mil. Cecí-
lia Waismann, do MindCet, reconhe-
ce que a viagem e o serviço militar 
podem atrasar a entrada na univer-

sidade. Mas as novas experiências 
servem como um rito de passagem 
para a vida adulta. "Quando final-
mente começa a faculdade, o isra-
elense tem uma vivência e um co-
nhecimento de mundo enorme. É 
diferente do jovem que precisa de-
cidir a vida aos 18 anos."  

Projeção global  
Em abril, o primeiro-ministro 

Benjamin Netanyahu  foi reeleito 
para seu quinto mandato. Ele, que 
está no cargo há 13 anos, dividi-
dos em dois períodos (de 1996 a 
1999 e de 2009 a 2019), tem co-
mo maior trunfo a economia pu-
jante. Além do PIB histórico, que 
triplicou desde o primeiro man-
dato de Netanyahu, o ambiente 
de negócios israelense tem ga-
nhado projeção global. Em 2018, 
a injeção de capital estrangeiro 
chegou a US$ 20 bilhões. Depois 
da China e dos Estados Unidos, 
nenhum outro país tem tantas 
empresas abrindo capital na bol-
sa de valores tecnológica. Atual-

mente, a Nasdaq conta com 93 
companhias israelenses.  

Os números e indicadores aju-
daram a reeleger o premiê. Entre-
tanto, os méritos passam longe de 
ser tratados como vitória ideológica 
ou partidária – por lá, as conquistas 
são de todos. "Para melhorar o PIB, 
as exportações e a mão de obra, to-
dos os governos transformaram a 
ideia de startup nation em política 
de Estado", salienta a brasileira Le-
tícia Piccolotto. Presidente-execu-
tiva da Fundação Brava e fundadora 
do BrazilLAB, que acelera soluções 
e conecta empreendedores com o 
poder público, ela participou de uma 
missão em Israel, em 2017. Saiu de 
lá impressionada com o que conhe-
ceu. "Os empreendedores já nascem 
com uma perspectiva global, pen-
sando como vender para outros lu-
gares, buscando saídas para as limi-
tações do mercado doméstico, que 
não absorve a oferta." 

Esse aspecto protege Israel do 
estouro de uma eventual bolha 
tecnológica. Além disso, aumenta 
o nível de confiança internacional 
no país e faz com que surjam mui-
tas histórias de sucesso. Uma delas 
é a da Mobileye, uma startup de 
tecnologia autônoma para auxiliar 
motoristas. A empresa foi criada 
em 1999 por dois professores da 
Universidade Hebraica de Jerusa-
lém e, como tantas outras, recebeu 
investimentos privados e públicos. 
Dezessete anos depois, a startup 

O PIB de Israel foi de 
US$ 370 bilhões em 
2018. Quase toda a 

expansão está ligada 
direta ou indiretamente 

ao boom tecnológico

Startups à mineira  

San Pedro Valley é o nome dado a um ecossistema de startups de 
Belo Horizonte. Comparado ao Vale do Silício – e até mesmo com 
Israel –, o polo mineiro cresceu de forma espontânea entre jovens 
empreendedores no bairro de São Pedro, na capital. Tudo começou 
em 2005, quando a Akwan, uma startup de serviços de localização de 
informações na internet, nascida dentro da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), foi arrematada pelo Google por US$ 225 mi-
lhões. Na época, era a segunda aquisição feita pela empresa fora dos 
Estados Unidos. O caso ficou famoso e abriu as portas para uma nova 
geração de empreendedores locais. Desde então, o San Pedro Valley 
expandiu suas fronteiras para a região metropolitana de Belo Hori-
zonte. Atualmente, a comunidade é composta por 430 startups, seis 
aceleradoras, cinco incubadoras de empresas e seis fundos de inves-
timento. Espelhado no modelo israelense, o governo estadual criou 
um programa de incentivo ao empreendedorismo. Em quatro anos, 
foram investidos R$ 22 milhões em 152 startups. A meta é transfor-
mar Minas Gerais no maior polo do setor na América Latina. 
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foi vendida para a Intel, por US$ 
15,3 bilhões, tornando-se a divisão 
de automação de veículos da mul-
tinacional. Estima-se que, hoje, 
mais de 450 empresas do setor 
automobilístico mantenham cen-
tros de pesquisa em Israel, ainda 
que não existam fábricas de veí-
culos no país.   

Para se consolidar como a start-
up nation, Israel carrega em seu 
DNA inovador as lições oferecidas 
pela cultura do erro. Isso mesmo: 
por lá, fracassar é parte do proces-
so. Por conta disso, apenas 4% das 
startups são consideradas bem-
-sucedidas, segundo a revista For-
bes. Parece pouco, mas o índice é 
quatro vezes maior que o dos Esta-
dos Unidos, onde apenas 1% dessas 
empresas vingam. Tome-se o caso 
do pen drive, uma emblemática in-
venção israelense. Embora esteja 
obsoleto frente aos atuais progra-
mas de armazenamento em nuvem, 
o dispositivo foi um dos mais po-
pulares da década passada. Paten-
teado no ano 2000 pela startup 
M-Systems, criada por Dov Moran, 
o pen drive fez tanto sucesso que a 
empresa acabou vendida por US$ 
1,5 bilhão à SanDisk. 

Com o dinheiro da venda, Moran 
abriu outra startup em 2007, a Mo-
du, que apostava na área de tele-
comunicações. Contando com uma 
excelente equipe e cerca de US$ 120 
milhões de investidores, a empre-
sa desenvolveu um smartphone 
modular, menor e mais leve que 
os do mercado. Mas o produto não 
vingou. Em apenas três anos a Mo-
du encerrou suas operações, mas 
antes vendeu seu portfólio ao Goo-
gle. Além disso, 32 startups foram 
fundadas por pessoas que traba-
lhavam para a Modu. "Em Israel, o 
fracasso é uma oportunidade de 
virar o jogo", salienta Arieli, da 
Start up Nation Central.  
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Enquanto isso, em Israel 
Crescimento do PIB*

2016 2017

130,7 
154

207,4 

261,6 

308,4 299,1 
317,1 

350,9 

*Em bilhões US$ 

Prioridade privada 
Os negócios em tecnologia são os que mais levantam fundos de capital privado em Israel* 

indicadores gerais

*Valor em bilhões de US$

2013

2016

2017

2018

2,9

5,1 

5,5

6,4

87%  
da população 
completou o 
ensino médio

2,2%  
é a taxa de 
analfabetismo  

74%  
dos habitantes 
se declaram 
judeus  

0,5% 
é a inflação 
ao ano

4,1%
é a taxa de 
desemprego

4,3% 
do PIB é investido 
em pesquisa e 
inovação

4,1%
do PIB é direcionado 
às forças militares 
(que também 
produzem tecnologia) 

Fontes: Banco Mundial, The Central Bureau of Statistics, Autoridade de Inovação 
de Israel, IVC Research, Times of Israel, Global Innovation Index. 
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O verdadeiro problema de se construir um 
projeto de país com um mínimo de 
consenso em meio a tanta diversidade não 
é definir grandes objetivos nacionais, mas a 
decisão sobre quais estratégias serão 
adotadas e como executá-las 

Planejamos 
como e 
para quê? 

Jackson De Toni  
é doutor em Ciência Política pela 

Universidade de Brasília (UnB) 
e autor de O Planejamento 
Estratégico Governamental, 
reflexões metodológicas na 

gestão pública 
(Editora InterSaberes, 2016) 

Foto: Divulgação

A Constituição Federal de 1988 
estabeleceu no artigo 174 que o 
planejamento é determinante pa-
ra o setor público e indicativo pa-
ra o setor privado. Compõem a 
base formal do planejamento, 
além do Plano Plurianual (PPA), a 
Lei Orçamentária Anual (LOA) e 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO). Mas é preciso questionar 
que tipo de planejamento gover-
namental praticamos.  

A primeira pergunta: planejar 
para quê? O planejamento não é 
mais do que um meio. Envolve uma 
questão de propósito. O plano é 
uma aposta, sistemática e estru-
turada, e é legitimado em uma vi-
são ou projeto de futuro. Sem isso, 
o exercício do plano torna-se ritu-
al vazio, sem sentido, desmotivador 
e burocrático. E esse desafio, defi-
nitivamente, não é trivial.  

Como construir um projeto de 
país minimamente consensual em 
meio a tanta diversidade política, 
regional, social, cultural? Entre os 
poucos padrões identificáveis estão 
as referências de governança públi-
ca (divulgadas pela OCDE) que in-
cluem a função de planejamento e 
os sistemas políticos democráticos, 
com diferentes configurações. O ver-
dadeiro problema não é definir gran-
des objetivos nacionais, como a er-
radicação da pobreza ou o aumento 
do gasto privado em P&D, mas a 
decisão sobre quais estratégias serão 
adotadas e como executá-las. 

Nossos PPAs, do “Avança Brasil” 
(1996-1999) do presidente Fernan-
do Henrique Cardoso ao “Brasil de 
Todos” (2004-2007) do presidente 
Lula, têm sido um pouco mais que 
gigantescas listas de obras, normal-
mente concentradas no setor de 
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niza e confere racionalidade (efici-
ência e eficácia) ao processo deci-
sório governamental; (b) que solu-
ciona o problema de coordenação 
interinstitucional na implementação 
de políticas públicas; (c) que está 
associado intimamente ao processo 
de gestão e ao gerenciamento de 
sistemas estratégicos (incorporando 
inteligência artificial); e, finalmente, 
(d) que conecta a grande estratégia 
(a visão de país de longo prazo) com 
os objetivos de médio e curto prazo. 

O problema é, no mínimo, tri-
dimensional. O primeiro é cultural 
e institucional. Mudar o mindset de 
gestores, políticos e burocratas, cons-
truindo novas competências, habi-
lidades e formas de seleção, recru-
tamento e capacitação. Aprendendo 
criativamente com instituições in-
ternacionais, sem necessariamente 
mimetizá-las. O segundo é de ordem 
cognitiva e epistemológica. Precisa-
mos de think tanks, universidades e 
escolas de governo testando novas 
ferramentas conceituais, mapas cog-
nitivos disruptivos, prototipando 
novas metodologias e experimentos 
didáticos, combinando agilidade com 
a profundidade necessária para pro-
cessar sistemas 
complexos de 
governança pú-
blica. Por último, 
talvez o desafio 
mais difícil, o po-
lítico. Cabe reco-
nhecer que nos-
so modelo oficial 
de planejamento 
público – que 
nunca foi plena-
mente desenvol-
vido – pereceu 
precocemente e 
precisa urgente-
mente ser rede-
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senhado, com coragem e civilidade.  
O planejamento nacional já viveu, 

pelo menos, um ciclo de longa dura-
ção. Desde a Era Vargas até a rede-
mocratização, confundiu-se com in-
tervenção estatal direta, mas já não 
é mais assim. O planejamento públi-
co moderno é mais um processo per-
manente de concertação público-
-privada, de diálogo em busca do 
consenso possível em um mundo de 
múltiplos atores, múltiplas escalas e 
incertezas crescentes.  

Planejamentos setoriais/temá-
ticos, desenhados no plano federal, 
devem apresentar coerência sistê-
mica entre eles e assumir uma re-
flexão mais estratégica, que envol-
va a elaboração de cenários pros-
pectivos e a análise sistemática de 
atores. Certamente seria uma ex-
travagância tentar imitar os chine-
ses, que planejam 50 anos à nossa 
frente (vejam a Belt and Road Ini-
tiative). Mas pensemos com mais 
sobriedade, por exemplo, que em 
dez anos 72% de tudo que impor-
tamos do bloco europeu entrará no 
mercado brasileiro com tarifa zero. 
Estaremos preparados? Estamos 
planejados?  

Planejamos 
como e 
para quê? 

logística ou na área de energia. A 
área de prospectiva e estudos es-
tratégicos do governo federal cons-
truiu diversos cenários de longo pra-
zo, como o “Brasil em 3 Tempos”, 
de 2004, e o “Brasil em 2022”, de 
2010. Quais deles orientaram o pro-
cesso de planejamento? Serviram 
de subsídio para formulação de agen-
das do governo ou do parlamento?  

A segunda pergunta: planejar 
como? Nossas metodologias de pla-
nejamento são muito pouco estra-
tégicas, herdeiras ainda de um car-
tesianismo mecanicista típico das 
teorias clássicas da economia. Como 
diria Henry Mintzberg, o planeja-
mento burocrático anula o pensa-
mento estratégico. Nossos plane-
jamentos oficiais se converteram em 
“cartilhas operacionais”, pouco dia-
logam com as agendas presidenciais. 
São como grandes orçamentos plu-
rianuais ou “listas” de desejos mi-
nisteriais. Já chegamos a ter plano 
com 374 programas e 4,3 mil dife-
rentes ações. Como ter seletividade, 
hierarquia e prioridades? 

Planejar, por mais paradoxal que 
possa ser, não é fazer planos, é cons-
truir capacidade de governo. A qua-
lidade do planejamento estabelece 
um teto, um limite para a qualidade 
de gestão do próprio governo, por-
que o processo de planejamento é 
totalizante, ele organiza as demais 
dimensões estratégicas.   

Planejamento 
é processo 

A reinvenção do planejamento 
governamental implica considerá-lo 
uma função básica da governança 
pública. Nesse lugar, o planejamen-
to – estruturado como um proces-
so – torna-se uma plataforma tec-
nopolítica multifuncional, nos ter-
mos de Carlos Matus: (a) que orga-

Planejar, por mais paradoxal 
que possa ser, não é fazer planos, 
é construir capacidade de governo. 
A qualidade do planejamento 
estabelece um teto, um limite 
para a qualidade de gestão do 
próprio governo, porque o processo 
de planejamento é totalizante, 
ele organiza as demais 
dimensões estratégicas
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A transferência de poder entre 
os cidadãos e o governo aumentou 
a importância da liderança no setor 
público e tornou a tarefa dos 
dirigentes mais exigente

Em busca 
de uma 
liderança

Romeu Luiz Ferreira Neto
é diretor executivo do 

Movimento Brasil Competitivo 
(MBC) 

Foto: Arquivo pessoal

Liderar não é uma tarefa fácil. 
O desenvolvimento da liderança 
não é um novo tema ou exclusivo 
do setor privado. Nos últimos vin-
te anos tem sido acalorada a dis-
cussão, e com frequência, tanto na 
literatura sobre gestão pública co-
mo naquela sobre gestão privada. 
Conceitualmente, liderança é a 
condução de um grupo de pessoas, 
transformando-as numa equipe que 
gera resultados. É a habilidade de 
motivar e influenciar os liderados 
de forma ética e positiva para que 
contribuam voluntariamente e com 
entusiasmo para alcançarem os ob-
jetivos da equipe e da organização. 
Isso posto, percebe-se a necessi-
dade de se desenvolver novos líde-

res. Nota-se, entretanto, que o in-
teresse no desenvolvimento de 
líderes no setor público tem res-
surgido em anos recentes, além de 
ser peça fundamental para o de-
senvolvimento de pessoas, alcan-
ce de grandes desafios e resultados 
satisfatórios, sejam eles em qual 
dimensão estiverem. 

Numa gestão pública, por 
exemplo, os pilares da governan-
ça e gestão devem andar sempre 
em sintonia e, por esse motivo, a 
habilidade do líder é fundamental 
tanto para o gerenciamento da 
estratégia (avaliar, direcionar e 
monitorar) quanto para acompa-
nhar a accountability. Ser líder não 
é ser chefe. Um levantamento da 
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nhecimento de suas atividades, além 
de monitorar e integrar o conheci-
mento à medida que é gerado. Faz-
-se necessário para tanto um novo 
tipo de liderança que estimule os 
outros indivíduos a produzirem e 
compartilharem o conhecimento. 
É o chamado efeito que agrega. 

Por fim, nosso ambiente exter-
no tem-se mo-
dificado rapida-
mente e exigido 
cada vez mais 
habi l idade ,  e 
existe uma de-
manda contínua 
para que as or-
ganizações do 
setor público in-
troduzam im-
portantes adap-
tações em suas 
estruturas, caso 
desejem continuar a ser úteis e di-
nâmicas como o mercado tem exi-
gido. Em termos práticos, essa si-
tuação apresenta uma maior de-
manda quanto à liderança – não 
apenas por parte de dirigentes que 
estão à frente, mas de todos os 
funcionários públicos, quer sejam 
eleitos ou nomeados, sejam eles 
no nível operacional, tático ou mes-
mo estratégico. 

Quer seja você um pai, um po-
lítico, um CEO, liderança é sobre-
vivência. Quando se vive intensa-
mente sob os aspectos da lideran-
ça, pode-se perceber prosperidade 
e frutos do seu dedicado trabalho 
como verdadeiro líder. Alguns po-
dem dizer: “por que é tão difícil 
liderar?”. Bom, a liderança envol-
ve a motivação diária de diferentes 
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pessoas em direção a um propósito 
ou objetivo. E lidar com esses va-
riados sentimentos, formações e 
crenças não é tarefa fácil. Requer 
traquejo de articulação, conheci-
mento de causa e um exemplo a 
ser seguido por todos. Outro ele-
mento fundamental é familiarizar-
-se com a importância do feedback 

no processo de aprendizagem, mu-
dança e alcance de metas. 

Podemos concluir, então, que 
a liderança, em si, passa a ser as-
sunto importante na administração 
pública gerencial. Afinal, a chave 
para melhorar o desempenho dos 
governos é a formação, desenvol-
vimento de pessoas e de processos 
e manutenção de equipes de tra-
balho motivadas e comprometidas 
com a instituição e seus propósitos. 
As pessoas necessitam ser e se sen-
tir parte integrada do sistema. Ob-
ter uma troca de sinergia entre os 
líderes e seus liderados, um com-
partilhamento de autonomia e res-
ponsabilidade são fatores decisivos 
e importantes para o sucesso e 
tornar a liderança uma tarefa me-
nos árdua. 

Em busca 
de uma 
liderança

Organização para a Cooperação e 
o Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) pontuou que muitos go-
vernos de países membros, tais 
como a Alemanha, Islândia, Nova 
Zelândia, Noruega, Reino Unido e 
Estados Unidos, têm conferido al-
ta prioridade ao assunto ao longo 
dos últimos anos. 

Várias razões explicam o fato 
de o desenvolvimento da liderança 
ter se tornado uma questão de im-
portância nos países membros da 
OCDE. Parte da explicação parece 
advir do esforço em se promover 
sua performance e, claro, angariar 
bons resultados e atingir grandes 
metas, realizar importantes entre-
gas, por exemplo. O governo bri-
tânico cita o fortalecimento da li-
derança como um dos seis temas 
essenciais de sua reforma do ser-
viço público. À medida que cresce 
o interesse do público pela trans-
parência e cooperação no serviço 
público, o governo neozelandês, por 
exemplo, salienta a importância da 
liderança para fomentar tais ideais.

Cobrança e efeito
Em geral, parecem existir razões 

para a crescente atenção à questão 
da liderança. A capacidade de se 
pensar de modo global e local exi-
ge que os líderes atentem mais pa-
ra a coerência de suas atitudes. Em 
particular, a transferência de poder 
entre os cidadãos e o governo au-
mentou a importância da lideran-
ça no setor público e tornou a ta-
refa dos dirigentes mais exigente. 
Em uma economia alicerçada sobre 
o conhecimento intensivo, o go-
verno deve ampliar a base de co-

Há uma demanda contínua 
para que as organizações do setor 
público façam adaptações em 
suas estruturas, caso queiram 
se manter úteis e dinâmicas 
como o mercado exige
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erca de 1.958 horas ao 
ano: em geral, esse é 
o tempo que as em-
presas brasileiras de 
médio porte gastam 
para cumprir trâmites 
relativos ao pagamen-
to de tributos. São 244 
dias. Um funcionário 

com jornada de oito horas trabalha 
255 dias no ano. Ou seja: é quase co-
mo se as empresas precisassem ter 
um profissional só para lidar com im-
postos. O período é seis vezes maior 
do que a média da América Latina e 
12 vezes superior ao dos países da Or-
ganização para Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE). 

Desde o começo dos anos 2000, 
o Brasil aparece com frequência em 
posições embaraçosas em rankings 
internacionais de competitividade. 
Um dos mais importantes é o relató-
rio Doing Business – de onde saíram 
os dados acima. Elaborado anualmen-
te pelo Banco Mundial, o documento 
mede a facilidade de se fazer negócios 
em quase 200 países. Apesar de ter 
apresentado leve melhora na edição 
2019, saindo da 125ª posição para a 
109ª, o Brasil nem sequer figura entre 
os 100 primeiros da lista. Fica claro, 

ca
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Complexidade tributária, gargalos logísticos, 
insegurança jurídica e burocracia em excesso 
estão entre os principais ingredientes de uma 
receita cada vez mais prejudicial ao setor 
produtivo nacional. Aos poucos, no entanto, 
os problemas que formam o Custo Brasil dão 
sinais de que podem ser enfrentados

Por Ricardo Lacerda e Emanuel Neves 

portanto, que o caminho para reto-
mada do crescimento econômico 
recém-começa a ser pavimentado.

Há inúmeros motivos para o fra-
co índice de competitividade brasi-
leiro. Um deles diz respeito à carga 
tributária – confusa e pesada, é tida 
como uma das mais complexas do 
planeta. A infraestrutura logística, 
ponto nevrálgico do escoamento da 
produção, depende essencialmente 
(e excessivamente) do transporte ro-
doviário. Por mais que surjam inicia-
tivas a fim de reduzir a burocracia, o 
excesso de trâmites ainda prejudica 
o dia a dia do empreendedor. E mais: 
não raramente, abrem-se brechas pa-
ra diferentes interpretações da lei. 
Isso leva a contestações na Justiça e 
causa insegurança jurídica a quem 
pretende investir no país.

Com os baixos investimentos em 
educação, a produtividade do tra-
balhador acaba ficando muito aquém 
do que se vê entre os principais com-
petidores internacionais. Acrescen-
te-se aí o valor da energia, o custo 
do crédito, a corrupção e diversos 
outros complicadores. O resultado 
desse somatório de elementos no-
civos à economia tem nome e so-
brenome: Custo Brasil.

c
Menos 
custo, 
mais 
Brasil
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Por conta da crise, a cadeia do 
aço tem 33% de ociosidade em 
sua capacidade instalada
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Problema 
multifatorial 

Da microempresa às multina-
cionais, esse famigerado conjunto 
de problemas caminha no sentido 
contrário ao da competitividade. 
Nesse contexto, um dos setores que 
mais sofre é a indústria. Segundo 
um estudo da Associação Brasileira 
da Indústria de Máquinas e Equipa-
mentos (Abimaq), o Custo Brasil 
torna, em média, 30% mais caros 
os produtos nacionais. Um dos pon-
tos mais sensíveis para o encareci-
mento é o transporte, já que o país 
tem estradas deterioradas e fretes 
elevados. Uma estimativa da Fun-
dação Dom Cabral (FDC) indica que 
as empresas precisam gastar, ape-
nas com logística, 12,4% de seu 
faturamento bruto. Nos Estados 
Unidos e na China, os índices são 
de 8,5% e 10%, respectivamente. 
Pode não parecer muito, mas a di-
ferença para os chineses, por exem-
plo, equivale, na prática, a um gas-
to 46% maior em transporte.

Na área tributária, a complexida-
de fica evidente quando se constata a 
existência de 27 legislações estaduais 
para o ICMS e de mais de uma dezena 
de taxas e contribuições federais – que 
podem se desdobrar em centenas, se 
forem consideradas alíquotas diferen-
ciadas e regimes de exceção. Para es-
tar em conformidade com a legislação 
fiscal e suas incontáveis atualizações, 
as empresas dedicam cerca de 2 mil 
horas de trabalho por ano. Enquanto 
isso, no exterior faz-se o mesmo em 
300 horas e quase sempre paga-se 
menos imposto. Situações assim com-
prometem a competitividade e amar-
ram o crescimento da economia. “Ain-
da que melhorem a gestão, deem mais 
treinamento aos funcionários e invis-
tam em tecnologia e aprimoramento 
de processos, as empresas brasileiras 
não conseguem compensar todo este 
custo extramuros”, explica João Carlos 
Marchesan, presidente do Conselho de 
Administração da Associação Brasilei-
ra da Indústria de Máquinas e Equipa-
mentos (Abimaq).

O Brasil ocupa o 
109º lugar no 
ranking Doing 
Business 2019, do 
Banco Mundial. 
Entre os motivos 
para estar nessa 
posição estão os 
seguintes 
gargalos: 

Por conta do 
Custo Brasil, o 
produto brasileiro 
chega ao 
mercado 

30%  
mais caro,  
em média
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Para abrir uma 
empresa: 

são ao menos 10 
procedimentos 
diferentes, que 

consomem cerca de 
20 dias do 

empreendedor. 

Para obter uma 
licença de 

construção: 
leva-se 434 dias, 
ao custo de 0,7% 

do valor total 
da obra. 

Carga e complexidade 
tributária: são 

necessárias 1.958 
horas/homem por ano 

para organizar o 
pagamento de impostos. 

O peso pode chegar a
65,1% do lucro.  

 Negócios na 
alfândega: o custo 

para despachar 
um produto ao exterior 

é de US$ 1.088. 
Para importar, os 

trâmites consomem 
US$ 481. 

Execução de contratos: 
o Brasil leva 731 dias 

para resolver 
problemas com 

contratos comerciais, 
que chegam a consumir 

22% do valor 
da causa. 

A cadeia do aço deixa claro co-
mo o Custo Brasil pode ser preju-
dicial à competitividade. Estima-
tivas do Instituto Aço Brasil (IABr) 
indicam que o produto nacional é 
comercializado no mercado exter-
no 17% mais caro por conta de im-
postos não recuperáveis (7%), ju-
ros sobre o capital de giro (5%) e 
encargos trabalhistas (5%). Equi-
vale a US$ 84 extras por tonelada, 
o que contribui para um cenário 
em que as siderúrgicas brasileiras 
operam com apenas 67% da ca-
pacidade instalada – bem abaixo 
da média histórica, de 80% a 85%, 
registrada nos primeiros anos da 
década de 2000. Em uma conjun-
tura de economia a pleno, acredi-
ta-se que o setor possa gerar qua-
se 200 mil novos empregos. 

Para chegar lá, o IABr e diversas 
outras entidades  que representam 
o setor produtivo nacional – entre 
elas, a Anfavea e a Abimaq – cria-
ram a Coalizão Indústria. O grupo 
já entregou ao governo federal uma 
agenda de prioridades que tem co-
mo principal objetivo a retomada 
dos investimentos e a consequen-
te recuperação econômica. "Um 
primeiro item é o ajuste fiscal, daí 
a importância das reformas. Outro 

driver é a exportação, que pode ele-
var o grau de utilização da capaci-
dade industrial", explica Marco Po-
lo de Mello Lopes, presidente exe-
cutivo do IABr. 

Assolada com taxas e regramen-
tos em demasia, a indústria de trans-
formação passa por um período iné-
dito de encolhimento. O setor, que 
respondeu por quase 30% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) na década 
de 1980, contribui agora com 11,3% 
da soma das riquezas do país, con-
forme levantamento da Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI) com 
base em dados do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE). 
É a menor fatia desde o início da 
pesquisa, em 1947. Isso pode ser per-
cebido, também, na pouca relevân-
cia do Brasil no mercado global. En-
quanto a participação nacional no 
comércio mundial permaneceu es-
tática desde o início dos anos 1980, 
saindo de 0,99% para 1%, a da Co-
reia do Sul avançou de 0,88% para 
3,5% e a da China, de 0,88% para 
13%, conforme a Associação de Co-
mércio Exterior do Brasil (AEB).

O próprio governo federal, que 
promete promover uma abertura 
comercial sem precedentes, reco-
nhece que o movimento deve ser 

feito de maneira gradual, ainda que 
se busque dar a ele um caráter ex-
ponencial. Ou seja, a ideia é acelerar 
as mudanças à medida que a eco-
nomia voltar a crescer – é o que se 
pode chamar de abertura comercial 
responsável. “Países mais abertos e 
integrados à economia global ten-
dem a ser mais produtivos e com-
petitivos. Mas é importante criar um 
ambiente bom para desmontar [a 
proteção, os subsídios] sem deixar 
desmoronar”, afirma Caio Megale, 
secretário de Desenvolvimento da 
Indústria, Comércio, Serviços e Ino-
vação do Ministério da Economia. 
Faz sentido. O ambiente empresarial 
burocrático e caro acaba compen-
sado, em parte, pela concessão de 
regimes especiais, benefícios tribu-
tários, proteção comercial. “Não sou 
contra a abertura, mas se isso for 
feito de forma unilateral, retirando 
tarifas dos importados e mantendo 
as empresas brasileiras pagando im-
postos altíssimos, o país quebra”, 
alerta José Augusto de Castro, pre-
sidente da AEB.

Sinais de esperança 
Aos poucos, surgem iniciativas 

que tentam amenizar os efeitos do 
Custo Brasil. Tanto no Executivo 

Para registrar 
um pedido 

de patente: são 
necessários 

31 dias, 
ao custo de 

3,6% do valor 
do ativo. 

Se a indústria do 
aço retomasse 
sua média 
histórica de 
capacidade 
instalada, de 

80% a 85%, 
seriam gerados 
cerca de 

200 mil 
novos empregos
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quanto no Legislativo, percebe-se 
progresso nas discussões em torno 
de uma Reforma Tributária capaz de 
agrupar impostos, terminar com co-
branças em cascata e reduzir a in-
segurança jurídica. Outra ação em-
blemática foi a reforma trabalhista 
de 2017, considerada um avanço na 
busca por um ambiente de negócios 
mais confiável. Segundo as fontes 
entrevistadas para esta reportagem, 
seu impacto tende a ser mais claro 
quando a economia estabilizar. Além 
disso, a ampliação do uso de tecno-
logia pelos governos, como a adoção 
de certificações digitais para expor-
tação e a criação de portais que sim-
plificam o cadastro de novos negó-
cios, oferece um pouco de alento a 
empresários. “Temos visto movimen-
tos propositivos para tirar o mofo 
da economia e ajudar o país a cres-
cer. Há muito tempo não existe uma 
janela de oportunidade como esta”, 
analisa Lopes, do IABr. “Agora será 
preciso arrumarmos a casa e corri-
girmos nossas falhas competitivas 
para transformar esta oportunidade 
em realidade”, condiciona.

As principais melhorias almeja-
das são conhecidas: reorganizar a 
matriz de impostos, melhorar a in-
fraestrutura logística, modernizar o 
arcabouço legal e qualificar a mão 
de obra. Esses são os fatores que 
despontam na busca por um novo 
paradigma. “Se analisarmos as na-
ções que hoje são referências em 
ambiente de negócios [como Nova 
Zelândia, Coreia do Sul e Singapura], 
todas enfrentaram e venceram esta 
agenda”, analisa Rogério Caiuby, con-
selheiro executivo do Movimento 
Brasil Competitivo (MBC). Ainda que 
a Reforma Trabalhista tenha sido uma 
das primeiras ações na atual tenta-
tiva de resgate da competitividade, 
na esfera política a reforma da Pre-
vidência é considerada uma espécie 
de divisor de águas. Depois de sua 
aguardada aprovação, tudo indica 
que a reforma tributária será o pró-
ximo foco do governo.

PESO EXTRA

Círculo vicioso 
Originária dos anos 1960, a es-

trutura tributária brasileira foi de-
senhada num contexto em que o 
setor industrial era o motor da eco-
nomia. A cumulatividade da cobran-
ça ao longo da cadeia se justificava 
porque os setores de serviços e agro-
negócio pouco brilhavam. Com a 
queda da participação industrial, os 
impostos se tornaram um pesadelo. 
Segundo a Federação das Indústrias 
do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), 
a indústria total (extrativa e de trans-
formação) responde por 22% do PIB, 
mas transforma em tributos 44,8% 
daquilo que gera de valor. Ou seja, 
a cada R$ 100 que entram no caixa 

Quanto cada item do Custo Brasil pesa 
sobre a produção da indústria nacional de 
máquinas e equipamentos em relação a 
concorrentes estrangeiros 
(em % da receita líquida de vendas): 

Custo 
de energia

0,12% 
Custo dos 
investimentos

0,83%
Burocracia 
e regulamentação

0,74% 

Logística

3,7% 

Encargos sociais 
e trabalhistas

2,2% 

Impostos 
não recuperáveis 
na cadeia

4%
Juros sobre
capital de giro

10,7% 

Custo de insumos

7,65% 

30% 
Total
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Fonte: Estudo Impacto do Custo Brasil, da  
Associação Brasileira da Indústria de 
Máquinas e Equipamentos (Abimaq) 
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de uma indústria, em média R$ 44,8 
saem na forma de imposto. Enquan-
to isso, o comércio arca com 36% 
daquilo que gera de valor em tribu-
tos, o setor de serviços, 23% e o 
agronegócio com apenas 6,4%.

“A cumulatividade é o grande 
erro do sistema tributário brasileiro, 
e quanto maior a cadeia mais grave 
esse erro se torna”, analisa Jorge Ger-
dau Johannpeter, presidente do Con-
selho Superior do MBC. Uma fabri-
cante de papel e celulose, por exem-
plo, soma o recolhimento de impos-
tos, taxas e contribuições do arren-
damento da terra para plantar eu-
calipto até a venda de um caderno 
para uma livraria. A tributação é 

O Brasil participa com apenas 
1% do comércio mundial

feita no transporte da madeira, na 
subcontratação de empresas para 
fazer corte e trituração, na compra 
de aditivos químicos e até mesmo 
na embalagem. A cada etapa, a ba-
se de cálculo aumenta, pois contem-
pla valores agregados. Quando o 
caderno é vendido ao consumidor, 
35% de seu valor final é imposto. “A 
cumulatividade está nas três instân-
cias [federal, estadual, municipal], o 
que estica a carga tributária e causa 
uma burocracia enorme às empresas 
para organizar o pagamento”, apon-
ta Gerdau.

A situação é ainda mais crítica 
em relação às exportações. Quando 
um fabricante de tratores despacha 

A cumulatividade 
é o grande erro do 
sistema tributário 
brasileiro, e quanto maior 
a cadeia mais grave esse 
erro se torna. 

Jorge Gerdau Johannpeter, presidente 
do Conselho Superior do MBC
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uma carga do Brasil para a Europa, 
é preciso elevar o preço do produto 
em 6,2% somente por conta de im-
postos não recuperáveis cobrados 
ao longo do processo, conforme a 
Abimaq. Isso torna o Brasil um país 
que exporta impostos – literalmen-
te. “O Brasil deve perseguir a deso-
neração completa dos investimentos 
e das exportações”, afirma Marche-
san, da Abimaq. Segundo Castro, da 
AEB, as empresas brasileiras acumu-
lam quase R$ 80 bilhões em crédito 
tributário de ICMS que não conse-
guem recuperar. “Significa menos 
capital para investir e mais custo 
sobre os nossos produtos.”

Além de dispendiosa e cumu-
lativa, a matriz tributária nacional 
é confusa e, muitas vezes, anacrô-
nica. Um levantamento de 2018 do 
Instituto Brasileiro de Planejamen-
to e Tributação (IBPT) constatou 
que desde a Constituição Federal 
de 1988 foram editadas 390 mil 
novas normas tributárias. Equivale 
a quase duas novas regras para ca-
da hora útil de trabalho, ao longo 
de 30 anos. Praticamente todas as 
alíquotas subiram, e ainda foram 
criados novos impostos e contri-
buições. São os casos da Contri-
buição de Intervenção no Domínio 
Econômico (Cide), da Contribuição 
para o Financiamento da Seguri-
dade Social (Cofins) e da Contri-
buição Social sobre o Lucro Líqui-
do (CSLL), entre outros.

Indústria 4.0
O Custo Brasil emperra, inclusi-

ve, setores fundamentais para a mo-
dernização do país. É o caso da In-
dústria 4.0, caracterizada pelo uso 
de tecnologias como máquinas in-
teligentes e análise computacional, 
que proporcionam eficiência e agi-
lidade em níveis inéditos. Para avan-

çar nessa agenda, no entanto, é pre-
ciso criar um ambiente com infra-
estrutura digital de qualidade – a 
começar por uma internet que su-
porte a implementação de novos 
padrões tecnológicos. Mas o país 
parece distante dessa realidade.

Empresas desenvolvedoras de 
softwares, por exemplo, ainda so-
frem com a bitributação – resultado 
de uma disputa legal para definir se 
um programa de computador é um 
produto ou um serviço. Por conta 
disso, tramita no Supremo Tribunal 
Federal (STF) uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) movida 
pela Associação Brasileira das Em-
presas de Tecnologia da Informação 
e Comunicação (Brasscom) que con-
testa a incidência de ICMS sobre 
programas comprados online e bai-
xados da nuvem. A cobrança vem 
da época em que os softwares eram 
vendidos em disquetes, há mais de 
duas décadas, mas foi reafirmada 
por uma normativa de 2017 do Con-
selho Nacional de Política Fazendá-
ria (Confaz). A Brasscom alega que, 
a partir do momento que o comér-
cio se torna imaterial, o ICMS perde 
sua razão de existir. Para aumentar 

Melhorar a produtividade e a competitividade da economia brasi-
leira. É com esse objetivo que o Movimento Brasil Competitivo (MBC) 
firmou, no primeiro semestre do ano, uma parceria com a Secretaria 
Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec) do Mi-
nistério da Economia. O trabalho consiste em oferecer apoio técnico 
para a estruturação de um programa de melhoria contínua para reduzir 
o Custo Brasil. Ao longo dos próximos meses, o projeto irá desenvolver 
as seguintes frentes de trabalho: construção de metodologia, formata-
ção de indicadores, avaliação de propostas do setor privado, fixação de 
processos e aperfeiçoamento da governança para a tomada de decisões.

a confusão, as prefeituras conside-
ram a licença de uso do software 
um serviço, e passam a cobrar o Im-
posto Sobre Serviço (ISS).

Outro segmento que depende 
de condições mais favoráveis é o 
farmacêutico – especialmente pa-
ra investir em pesquisa e desenvol-
vimento (P&D). De acordo com 
Reginaldo Arcuri, presidente exe-
cutivo do Grupo FarmaBrasil (as-
sociação da indústria farmacêutica 
de pesquisa e de capital nacional 
brasileiras), a carga tributária sobre 
medicamentos é de 34% no país 
– o que prejudica não apenas os fa-
bricantes, mas também o consu-
midor. “Alguns impostos impactam 
de maneira relevante a área de P&D, 
que é justamente de onde sai a ino-
vação que interessa a todos”, diz 
ele. Para resgatar a competitivida-
de e não perder oportunidades co-
mo as que se abrem com a indústria 
4.0, o Governo Federal e o Congres-
so trabalham, em especial, em du-
as propostas de reforma tributária.

A mais avançada tramita na Câ-
mara dos Deputados e toma como 
base estudos do economista Bernard 
Appy, do Centro de Cidadania Fiscal 

Matriz de prioridades
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(CCIF) – um think tank que discute 
a simplificação tributária brasileira. 
Uma comissão especial foi formada 
em julho para analisar o texto, que 
sugere unificação de Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI), Co-
fins, Programa de Integração Social 
(PIS), ICMS e ISS. A barreira está em 
convencer estados e municípios a 
abrir mão da autonomia para regular 
alíquotas – perdendo, assim, o con-
trole de uma importante ferramen-
ta para políticas locais. Já a propos-
ta trabalhada pela União promete 
lançar ações paralelas nos próximos 
meses. “O país precisa de uma mu-
dança profunda na estrutura tribu-
tária, mas também de medidas de 
curto prazo que facilitem imediata-
mente a vida de quem paga impos-
tos”, reconhece Megale, do Ministé-
rio da Economia. 

O projeto de reforma tributária 
da União tende a ser mais enxuto, 

focado nas contribuições federais – 
ou seja, deixa de fora os tributos es-
taduais e municipais. Desenhada 
pelo secretário especial da Receita 
Federal, Marcos Cintra, a proposta 
agruparia taxas e contribuições num 
Imposto sobre Valor Agregado (IVA), 
que incidiria sobre o preço final do 
produto. O modelo é semelhante ao 
de países europeus e dos Estados 
Unidos. “A proposta ficaria um pou-
co aquém do desejado por não con-
templar tributos estaduais e muni-
cipais, mas pode enfrentar menos 
resistência no Legislativo”, avalia 
Lopes, do IABr. “O importante é que 
alguma mudança aconteça”, insiste.

Sufoco burocrático
O enfrentamento do Custo Bra-

sil é um desafio constante. Algumas 
iniciativas, porém, poderiam ganhar 
maior amplitude. É o caso da aber-
tura de microempresas individuais 

(MEIs), cujo trâmite é feito pela in-
ternet e leva o empreendedor a pa-
gar uma taxa única mensal. Já quem 
quer formalizar um negócio um pou-
co maior, como um restaurante ou 
uma pequena fábrica, precisa ter 
muita paciência. Segundo o Banco 
Mundial, o processo exige a visita a 
cerca de onze órgãos públicos, como 
secretarias e cartórios, consumindo 
ao menos 20 dias de dedicação. Se 
forem exigidas licenças ambientais 
ou Plano de Prevenção e Proteção 
Contra Incêndios (PPCI), a chance de 
entrar numa fila que se arrastará por 
anos aumenta consideravelmente.

A realidade é tão peculiar que a 
Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
calcula que, se o Brasil conseguisse 
agilizar as licenças para novos ne-
gócios, haveria um impacto positivo 
de 5% no PIB ao longo de 15 anos. 
“A imensidão de regras e exi-

Diversos estados brasileiros dificultam um cenário que já é com-
plicado ao lançarem mão de regimes diferenciados de tributação para 
atrair investimentos. A chamada guerra fiscal complica a contabilida-
de corporativa e agrava a insegurança jurídica. Não é incomum que, 
a cada mudança de governo, compromissos firmados por gestões an-
teriores sejam revistos e empresas acabem precisando renegociar in-
centivos. “Uma companhia precisa ter muitos contadores e advogados 
para fazer frente à burocracia e lidar com a insegurança jurídica no 
Brasil. Muitas já preveem custos judiciais, litígios e multas em seu pla-
nejamento, ainda que tenham convicção de que estão seguindo todas 
as regras”, explica Flávio Castelo Branco, gerente de política econô-
mica da CNI. “É como se fosse uma segunda carga tributária.”

Guerra fiscal
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Entenda como a tributação em 
várias etapas da cadeia de 
produção afeta empresas menores 
e trava a competitividade dos 
produtos brasileiros no exterior: 

VERTICALIZAÇÃO: quanto mais empresas 
se envolvem na cadeia de elaboração de um 
produto, maior será o seu custo de 
produção, bem como o preço aplicado ao 
consumidor final. 
 

DISCRIMINAÇÃO: empresas maiores, 
que abarcam mais estágios de produção, 
obtêm vantagens fiscais em relação a 
pequenos e médios negócios, que atuam 
apenas como um elo da cadeia e dependem 
de muitos fornecedores. 
  

PESO NA EXPORTAÇÃO: como o tributo 
incide em todas as etapas do processo, uma 
mercadoria passa por cobranças em cada 
fase de fabricação, chegando ao porto com 
impostos que não serão recuperados – pois o 
governo não reembolsa o exportador. 
 

CONCORRÊNCIA DE IMPORTADOS: 
como na maioria dos países desenvolvidos, o 
imposto recai apenas sobre o consumo, sen-
do isento a quem exporta. A mercadoria es-
trangeira chega ao Brasil muitas vezes mais 
barata que a nacional. O que acaba dando 
fôlego ao produtor brasileiro são as barreiras 
protetoras – que, por sua vez, impõem um 
freio ao livre-comércio. 
 

FALTA DE TRANSPARÊNCIA: não fica claro o 
peso do tributo no preço final da mercadoria, 
pois o dado varia conforme o número de eta-
pas envolvidas na circulação.  
 

SONEGAÇÃO: como o número de contri-
buintes ao longo da cadeia é elevado, surgem 
dificuldades de fiscalização, o que estimula a 
sonegação fiscal. 
 

Fonte: Estudo Não-cumulatividade tributária no 
Brasil e no mundo, de autoria de André Mendes 
Moreira, doutor em Direito Econômico e 
Financeiro pela USP 

LÓGICA PERVERSA 
Foto: PxHere

gências se torna um desincentivo 
para investimentos em novos negó-
cios, que poderiam gerar emprego 
e movimentar a economia”, observa 
José Roberto Tadros, presidente da 
Confederação Nacional do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC). Em pesquisa feita com as-
sociados, a Associação Brasileira da 
Indústria Química (Abiquim) detec-
tou que o setor deixa de investir mais 
de R$ 1 bilhão ao ano pelas dificul-
dades para vencer a burocracia.

No levantamento, que emba-
sou a campanha Desburocratize a 
Química, a entidade identificou os 
64 maiores entraves do setor e 
concluiu que pelo menos 20 pode-
riam ser resolvidos com alterações 
em procedimentos já existentes. Um 
exemplo vem das licenças ambien-
tais, em que cada estado tem regu-
lação própria. Se uma usina de sol-
ventes tiver unidades em três esta-
dos, ela precisará contratar advoga-
dos e engenheiros que dominem três 
legislações. O problema seria resol-
vido com diretrizes universais, como 
padronização de tempo para emissão 
das licenças e prazos de vigência.

Outra proposta da Abiquim é 
que os órgãos estaduais criem um 
portal integrado para receberem 
os pedidos, e que os processos de 
renovação das licenças de operação 
sejam mais ágeis. “Em alguns es-
tados, como o Rio de Janeiro, o ór-
gão ambiental responsável pelo 
processo de renovação demora 
anos para emitir nova licença, sob 
a justificativa de que não possui 
fiscais suficientes para inspeciona-
rem as instalações industriais e 
analisarem os processos de reno-
vação”, relata Marina Mattar, di-
retora de Relações Institucionais, 
Comunicação e Sustentabilidade da 
Abiquim. Segundo ela, em situações 
assim, a empresa fica impossibili-
tada de participar de licitações e 
pleitos de financiamentos ao longo 

Entre os 64 
maiores 
problemas 
enfrentados  
pela indústria 
química, ao 
menos 20 
poderiam ser 
resolvidos 
mudando 
procedimentos 
já existentes
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de todo o período em que tiver ape-
nas o protocolo do pedido.

Primeiro passo
Alguns fatos recentes comprovam 

que cada tijolo removido da muralha 
burocrática resulta em importantes 
avanços ao setor produtivo. Voltemos 
ao caso da Reforma Trabalhista, que 
flexibilizou a contratação de mão de 
obra ao regulamentar o trabalho in-
termitente e a terceirização. Medidas 
assim possibilitam ao empreendedor 
adequar o quadro de funcionários às 
demandas sem arcar com o custo das 
demissões em momentos de dificul-
dade. “Claramente, a Reforma trou-
xe estímulo ao empresário. Os efeitos 
só não são mais claros porque o pa-
ís está crescendo pouco, contratan-
do pouco”, pondera Castro, da AEB. 
Alguns resultados, entretanto, são 
percebidos mais facilmente. De acor-
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Indústria de transformação 
responde por 11,3% do PIB

do com o IBPT, houve uma redução 
aproximada de 70% nas reclamató-
rias trabalhistas. Uma das novas regras 
autoriza que o juiz mande o empre-
gado indenizar o patrão caso o pro-
cesso não reúna provas suficientes. 
“Isso tem desafogado a Justiça de 
demandas sem nexo causal. Por mui-
to tempo, as reclamatórias causaram 
um custo elevado às empresas, que 
obviamente repassavam nos preços 
dos produtos”, avalia João Eloi Oleni-
ke, presidente do IBPT.

Vencida a etapa das amarras na 
contratação de pessoal, o Brasil pre-
cisará apostar na qualificação da mão 
de obra. Um estudo da Fundação 
Getulio Vargas (FGV) divulgado em 
2018 constatou que a produtivida-
de do trabalhador brasileiro equiva-
le a 25% da do trabalhador alemão. 
A pesquisa, que comparou 68 países, 
colocou o Brasil na 50ª colocação e 
mostra que o brasileiro gera em mé-
dia US$ 16,80 por hora trabalhada. 
Enquanto isso, na Alemanha o valor 
chega a US$ 64,40. A eficiência do 

PRODUÇÃO ESTAGNADA  

1º Noruega
US$ 102

5º Alemanha
US$ 64,4

3º Holanda
US$ 65,5

2º Irlanda
US$ 72

4º Suíça
US$ 65,4

6º França
US$ 63,5

22º Japão
US$ 40,1

7º  Estados Unidos 
US$ 63,4

42º  Argentina 
US$ 26,6

50º  Brasil 
US$ 16,8

País / Produtividade 
(PIB / horas trabalhadas) 

Fonte: Ibre/FGV/O Globo (dados de 2014)
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brasileiro também fica atrás da dos 
argentinos (US$ 26,60), dos japo-
neses (US$ 40,10) e dos americanos 
(US$ 63,40). “Além de a produtivi-
dade estar estagnada, os custos sa-
lariais seguem crescendo, o que der-
ruba ainda mais nossa competitivi-
dade”, observa Flávio Castelo Bran-
co, gerente de política econômica 
da CNI. Segundo ele, o aumento de 
salário não seria problema se, na 
mesma proporção, houvesse ganho 
de eficiência. Para reverter o quadro, 
uma sugestão é submeter o país a 
uma reforma educacional. “Talvez a 
reforma mais crítica seja a do Ensino 
Médio, onde é preciso haver capaci-
tação laboral mais direta”, aponta.

Outro ponto destacado pelo exe-
cutivo da CNI é apostar no ensino 
técnico. A saída seria levar mais qua-
lidade à formação do capital huma-
no – se possível, ainda na base. De 
acordo com Megale, da Secretaria 
de Desenvolvimento do Ministério 
da Economia, ainda em 2019 o go-
verno pretende apresentar o Plano 
Nacional de Mão de Obra, uma ini-
ciativa que integra o programa Bra-

sil Mais Produtivo (B+P). A ação le-
vará qualificação aos trabalhadores 
com objetivo de atacar os baixos 
índices de produtividade das peque-
nas e médias indústrias. Já entre as 
organizações de maior porte a rea-
lidade é outra. “A produtividade das 
grandes empresas brasileiras não 
está muito longe do que se vê entre 
os concorrentes estrangeiros. A maior 
defasagem é mesmo nas pequenas 
e médias”, observa Megale. 

Carga parada
Desburocratização, mais incen-

tivos à produção, simplificação tri-
butária: não há dúvidas de que es-
ses são pontos-chave para vencer 
o Custo Brasil. Mas avançar em tais 
frentes não será suficiente se um 
antigo gargalo da infraestrutura 
não for resolvido. Momentos de 
alta na produção evidenciaram co-
mo o país reage quando a econo-
mia acelera. Em 2001, um ano de-
pois de o Brasil crescer mais de 4%, 
as hidrelétricas não suportaram a 
demanda e houve um apagão ener-
gético histórico. Em 2007, o go-

Paralisação dos caminhoneiros, 
em 2018, escancarou a 
dependência do rodoviarismo 

Foto: Thomaz Silva / Agência Brasil

A produtividade 
de um 
trabalhador 
brasileiro 
equivale a 

25%  
da de um 
trabalhador 
alemão

MUITO ASFALTO, POUCO TRILHO 
Como são transportadas as mercadorias produzidas no Brasil e 
em países com dimensões territoriais semelhantes 

PAÍS                FERROVIÁRIO     RODOVIÁRIO     AQUAVIÁRIO / OUTROS

81% 

46%

43%

43%

37%

25%

8% 

43%

53%

32%

50%

58%

11% 

11%

4%

25%

13%

17%

Rússia

Canadá

Austrália

Estados Unidos

China 

Brasil 

Fonte: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) 
e The World Factbook (CIA)

verno lançou o Programa de Acele-
ração do Crescimento (PAC) na ten-
tativa de aplacar as mazelas que 
encareciam o transporte doméstico 
e as exportações. Mas o programa 
passou longe dos resultados espe-
rados, e diversas obras permanecem 
inacabadas. “Nossa infraestrutura 
assusta empresas e investidores 
acostumados a mercados estáveis, 
agravando ainda mais o Custo Bra-
sil”, avalia Pedro Adamy, presidente 
do Instituto de Estudos Tributários 
(IET) e professor na PUCRS.

No recorte do Doing Business 
que avalia o item "logística para 
exportação", o Brasil ocupa apenas 
a 106ª posição. Os maiores pro-
blemas estão nos portos, que pre-
cisam ser modernizados e, mesmo 
assim, cobram taxas tidas como 
altas demais. Isso leva o país a si-
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tuações insólitas: o custo do frete 
de um navio que sai da China car-
regado de aço para o Norte brasi-
leiro é de US$ 40 por tonelada. Se 
a mesma carga for despachada de 
um porto do Sudeste para o Nor-
te, o frete da cabotagem será de 
US$ 120 por tonelada – três vezes 
mais, e para percorrer um caminho 
muito menor.

A alternativa seria o modal fer-
roviário, não fosse o Brasil ter ape-
nas 28 mil quilômetros de trilhos. 
Isso equivale a pouco mais de 12% 
da malha ferroviária dos Estados 
Unidos. A Rússia, por exemplo, tem 
87 mil quilômetros de ferrovias e 
a Argentina, cuja extensão terri-
torial é três vezes menor que a 
brasileira, tem 37 mil quilômetros. 
Os dados são da Associação Na-
cional dos Transportadores Ferro-

viários (ANTF). A saída, quase sem-
pre, acaba sendo o transporte ro-
doviário – que custa mais caro, é 
mais lento e mais perigoso. “Há 
problemas sérios no Brasil para 
proteger a carga, sempre muito 
visada, e isso encarece os proces-
sos de despacho”, observa Arcuri, 
do Grupo FarmaBrasil, cujo seg-
mento lida com produtos de alto 
valor agregado.

Um farol de esperança está na 
evolução do Programa de Parcerias 
e Investimentos (PPI), lançado em 
2016 e mantido pelo atual gover-
no. Até agosto, o PPI havia conce-
dido 148 projetos à iniciativa pri-
vada, com investimentos de R$ 262 
bilhões, e incluído cerca de 60 na 
lista de espera. São rodovias, fer-
rovias, portos, hidrovias, aeropor-
tos e linhas de transmissão – além 

ARGENTINA: 16,08

BRASIL: 19,6 

RÚSSIA: 20,7 

MÉXICO: 21,8 

CHILE: 23,6 

COLÔMBIA: 24,4 

TURQUIA: 28,2 

ÍNDIA: 31,3 

CHINA: 44,9 

(NÃO) ESTAMOS EM OBRAS 
Essencial para melhorar a infraestrutura e ele-
var a produtividade, o índice de investimento 
público e privado do Brasil é menor que em ou-
tros países em desenvolvimento (em % do PIB 
entre 2010 e 2016)

Fonte: Relatório Econômico OCDE 2018

da concessão de reservas de pe-
tróleo e gás. A expectativa da 
União é que as concessões resul-
tem, nos próximos dez anos, em 
investimentos de até R$ 1,57 tri-
lhão. “Se houver regras claras e 
segurança jurídica, temos poten-
cial para atrair investidores para 
ajudar a eliminar nossa depen-
dência do rodoviarismo”, afirma 
Castelo Branco, da CNI.

A realidade deixa claro que a 
retomada do crescimento econô-
mico (e a consequente recuperação 
dos níveis de emprego e renda, além 
da capacidade de investir) passa 
diretamente pelo Custo Brasil. Ou 
melhor: pelo seu enfrentamento. 
São inúmeros os caminhos e solu-
ções. Resta, agora, fazer as mudan-
ças necessárias para, enfim, se che-
gar à efetiva transformação. 

ca
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Novas tecnologias no campo, 
maior qualificação dos agricultores 
e canais de comercialização mais 
modernos: entenda por que o Brasil 
se consolidou como esperança na 
produção mundial de alimentos

Por Paulo César Teixeira

Colheita 
promissora
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e algodão. É também líder nas vendas 
de carne bovina e vice-líder nas de 
frango. Não surpreende que detenha 
quase 6% das operações globais de 
commodities, atrás apenas de Esta-
dos Unidos e da Europa. E esse cres-
cimento não foi apenas em volume, 
já que o valor adicionado da agricul-
tura por trabalhador mais que dupli-
cou entre 2000 e 2015, saltando de 
US$ 4,5 mil para US$ 11 mil.

Além disso, os avanços propor-
cionados pela adoção de novas tec-
nologias podem ser percebidos na 
rotina do campo. Cada vez mais co-
nectados com a era digital, os agri-
cultores têm conseguido impulsio-
nar os índices de eficiência e pro-
dutividade. Tarefas cotidianas ga-
nham rigor e precisão jamais ima-
ginados. É possível, por exemplo, 
aplicar defensivos de maneira mais 
sustentável, levando em conta a si-

tuação nutricional de cada planta 
e as condições do solo. “A tecnolo-
gia ajuda a jogar o produto químico 
só onde precisa e na quantidade 
requerida”, explica Daniel Carrara, 
diretor-geral do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (Senar), vin-
culado à Confederação da Agricul-
tura e Pecuária do Brasil (CNA). 
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a virada do século, 
a Organização das 
Nações  Unidas 
(ONU) previu que, 
até 2050, a produ-
ção de alimentos 
precisaria crescer 
60% para estancar 
a fome global. Na-

quele momento, o mundo passou a 
observar o Brasil como um celeiro de 
esperanças. Fazia sentido. O país car-
regava atributos importantes, como 
dimensões continentais, clima favo-
rável e tradição agrícola. Passadas 
quase duas décadas, os brasileiros 
demonstram vigor para seguir desem-
penhando um papel decisivo no cum-
primento da meta. E o melhor: tudo 
indica que é possível chegar lá sem 
comprometer os recursos naturais.

Ao menos é o que sugerem evi-
dências como o indicador de segu-
rança alimentar, resul-
tado da divisão da pro-
dução anual de grãos 
pelo número de habitan-
tes. Enquanto o patamar 
satisfatório é de 250 
quilos por pessoa ao ano, 
os agricultores brasilei-
ros produzem quatro 
vezes mais – ou seja, 1 
tonelada por pessoa. A 
quantidade é suficiente 
para alimentar quatro países como 
o Brasil. Mas essa condição privile-
giada não foi alcançada por acaso.

De 2000 para cá, o país avançou 
de quinto para terceiro maior expor-
tador agrícola do mundo, consoli-
dando sua liderança em produtos 
como soja, açúcar e café, além de 
ocupar a segunda posição em milho 

N 

Enquanto o indicador global 
de segurança alimentar é de 
250 quilos de grãos por pes-
soa a cada ano, o índice bra-
sileiro chega a 1 tonelada 

47
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elevação de dívidas (motivada pelo 
aumento da taxa básica de juros) 
associada à queda de preços coin-
cidiu com uma supersafra mundial 
– que elevou a oferta a níveis estra-
tosféricos. “Quem não faliu viu-se 
obrigado a investir em gestão e tec-
nologia. Desde então, não há país 
que tenha feito revolução tecnoló-
gica tão espetacular e sustentável 
na agropecuária quanto o Brasil”, 
salienta Rodrigues. O efeito da al-
teração de rota fica visível quando 
se constata que a produção de grãos 
cresceu 295% nos últimos 28 anos, 
enquanto a expansão da área plan-
tada subiu apenas 63%. Significa 
que, caso o Brasil mantivesse o pa-
tamar de produtividade das lavou-
ras do começo dos anos 1990, seria 
forçado a desmatar e semear 88 
milhões de hectares extras para co-
lher a safra de 2018. Isso resultaria 
em evidentes impactos econômicos 
e ambientais. 

Outra razão das boas colheitas 
é o aprimoramento dos recursos 
humanos. Antes, filhos de proprie-
tários com maior potencial de apren-
dizagem saíam para estudar na ci-
dade e não retornavam ao campo. 
“Hoje, ao contrário, o pai escolhe o 
mais esperto para tocar a fazenda”, 

Mas como o agronegócio brasi-
leiro alcançou esse patamar? Uma 
das respostas diz respeito ao ritmo 
ascendente do saldo comercial agro-
pecuário. De 2000 a 2018, as expor-
tações da área saíram de US$ 20,6 
bilhões ao ano para US$ 101,7 bi-
lhões. A escalada tem a ver com a 
explosão de consumo em países nos 
quais o crescimento demográfico 
está acompanhado da elevação do 
nível de renda. Nesses casos, a de-
manda por produtos com origem na 
agricultura, como alimentação e 
vestuário, costuma ganhar impulso. 
Isso se comprova com a alteração 
dos principais destinos das exporta-
ções nacionais.

No início do século, as vendas 
para a China representavam apenas 
2,7% do valor total de produtos agro-
pecuários exportados pelo Brasil. Em 
2018, o índice foi de 35%. Em com-
pensação, destinos tradicionais co-
mo Estados Unidos e União Europeia, 
que correspondiam juntos a 60%, 
reduziram para menos de 25%. “O 
Brasil soube aproveitar as oportuni-
dades que se abriram porque estava 
preparado e contava com três fato-
res que talvez nenhum outro país 
tivesse de forma simultânea: tecno-
logia, gente e terra”, explica o ex-

-ministro da Agricultura Roberto 
Rodrigues, coordenador do Centro 
de Agronegócio da FGV-EESP.

Três revoluções
Rodrigues, que também é em-

baixador para o cooperativismo da 
Organização das Nações Unidas pa-
ra a Agricultura (FAO), diz haver um 
divisor de águas na história da agri-
cultura nacional. Trata-se do Plano 
Collor, que por vias tortas serviu de 
alavanca para o salto de qualidade 
da produção. “Na manhã de 16 de 
março de 1990, os produtores acor-
daram com aumento de 82% no 
valor de suas dívidas [por conta da 
revisão de contratos do Banco do Bra-
sil] e redução de 42% nos preços 
agrícolas. Caíram do cavalo, empur-
rados pelo governo”, lembra ele. As 
medidas adotadas pelo governo re-
sultaram em uma drástica mudança 
de atitude. “Até então, 60% da ren-
da do produtor vinha do overnight 
[aplicações financeiras de curtíssimo 
prazo]. O melhor funcionário da fa-
zenda era o gerente do banco”, sa-
lienta o ex-ministro. 

A pá de cal sobre o modelo im-
produtivo de agricultura que estava 
em vigor veio com o Plano Real, em 
1994, quando uma nova rodada de 

A força do campo

Em 2018, o PIB 
do agronegócio foi de 

R$1,43 

trilhão, 
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a produção 
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O setor 
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anota Rodrigues. Novas gerações, 
mais qualificadas, já assumem o co-
mando das propriedades, o que se 
comprova com o engajamento pro-
gressivo de jovens nos cursos de ci-
ências agrárias e até mesmo em es-
pecializações nas áreas de gestão e 
negócios. Agora, eles não apenas 
voltam como carregam na bagagem 
novas aplicações tecnológicas e mo-
dernas ferramentas gerenciais. 

A abundância de terras também 
influenciou a transformação agríco-
la brasileira. Em janeiro deste ano, 
a fatia de território nacional utiliza-
da pela agropecuária não ultrapas-
sava o índice de 28,7%, totalizando 
244,5 milhões de hectares. Ou seja, 
ainda há muito espaço para cresci-
mento. Caso não se queira expandi-
-la, outra opção é a aplicação de 
técnicas inovadoras na pecuária pa-

ra reduzir a extensão das áreas de 
pastagem. Assim, é possível trans-
formá-las em terras agriculturáveis. 

Nos últimos dez anos, as áreas 
ocupadas por sistemas integrados, 
com cultivo de grãos ou frutas si-
multâneo a pastagens ou plantações 
de florestas, foram ampliadas de 4 
milhões de hectares para quase 14 
milhões. “É uma perspectiva presen-
te e futura de agricultura resiliente 
e sustentável, que abre a possibili-
dade de produzir mais e com mais 
eficiência”, afirma Cleber Oliveira 
Soares, diretor-executivo de Inova-
ção e Tecnologia da Empresa Brasi-
leira de Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa). “Além de incrementar pro-
dutividade e renda, evita que novas 
áreas sejam abertas”, afirma. 

Se Rodrigues remonta ao come-
ço dos anos 1990 para determinar 

um antes e um depois para o setor, 
Soares recua ainda mais no tempo 
e aponta a década de 1970. De lá 
para cá, o Brasil se transformou de 
importador em player do mercado 
global de alimentos, além de se so-
bressair em segmentos derivados da 
agricultura, como polpa de celulose 
e fibra natural de algodão. Ele sa-

Fruticultura: assistência técnica 
é fundamental para elevar 
patamares de produção 
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Há necessidade premente 
de agregar valor aos produtos 
de modo a garantir a 
sustentabilidade do agronegócio.
Durval Dourado Neto, diretor da Esalq/USP 

Foto: Bento Viana Fotografia / CNA
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lienta que nada disso teria aconte-
cido sem uma pauta estratégica pa-
ra a agricultura com base na pesqui-
sa e na inovação, cujos frutos vêm 
sendo colhidos nas décadas recentes. 

Aqui ganham destaque medidas 
como a tropicalização de culturas 
originárias de regiões temperadas. 
São os casos da soja, hoje dissemi-
nada em praticamente todo o ter-
ritório brasileiro, e do trigo, que atu-
almente se espalha pelo Centro-
-Oeste e o Cerrado. Igualmente, a 
tropicalização de frutas permitiu 
façanhas como a do semiárido nor-
destino, no eixo Petrolina-Juazeiro, 
que desafia o clima para exportar 
uva e produzir vinho e espumante. 
Como na agricultura, os investi-
mentos em pesquisa também foram 
decisivos nas cadeias de produção 
animal. Entre outros proveitos, 
houve melhoramentos nos reba-
nhos, que fizeram com que o país 

mas de capacitação técnica e pro-
fissional nas modalidades EAD e 
presencial até ações de integração 
social e melhoria da qualidade de 
vida. “Todos esses formatos de in-
tervenção ajudaram a trazer o país 
para o patamar de produtividade e 
produção que tem hoje”, sublinha 
Carrara, da CNA.

As ações são delineadas de acor-
do com as demandas do perfil das 
propriedades que compõem a pirâ-
mide de geração de riqueza do agro-
negócio. Dos 5 milhões de produtores 
rurais brasileiros, 300 mil ocupam o 
topo do setor e respondem por 84% 
do valor bruto da produção. Para esse 
público, as atividades do Senar con-
centram-se na capacitação tecnoló-
gica e na formação de operadores de 
equipamentos de alta precisão. “São 
propriedades que utilizam máquinas 
e implementos com valor unitário de 
até R$ 1,5 milhão”, observa Carrara. 

Programa CNA Jovem, do Senar, 
aborda novos desafios do campo 

passasse a exportar não apenas a 
carne, mas também o material ge-
nético de raças bovinas populosas, 
como a nelore. Em termos quan-
titativos, entre 1990 e 2018, o cres-
cimento da produção de carnes foi 
de 475% com frango, 250% com 
suínos e 98% com bovinos. “Há 
40 anos, quando o brasileiro con-
sumia frango, um dos dois estava 
doente: a pessoa que bebia canji-
nha ou o galo, cambaleante de ve-
lho, que virava almoço de fim de 
semana”, diz o diretor da Embrapa.

Para a melhoria do ambiente de 
negócio no setor agropecuário tam-
bém contribuíram ações sistemáti-
cas e contínuas de formação e ca-
pacitação, como as que estão sendo 
desenvolvidas desde 1992 pelo Senar. 
Até agora, mais de 72 milhões bra-
sileiros no meio rural passaram pe-
las qualificações da instituição. As 
iniciativas abrangem desde progra-

BOVINO
1990: 
5 milhões de toneladas

2019*: 
10 milhões de toneladas
Aumento de 100%

SUÍNO
1990: 
1,05 milhão de toneladas

2019: 
3,78 milhões de toneladas
Aumento de 250%

FRANGO
1990:
2,36 milhões de toneladas

2019:
13,8 milhões de toneladas
Aumento de 475%

Produção 
brasileira de 
carnes

*Expectativa USDA

Foto: CNA / Divulgação
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Na faixa intermediária, que en-
globa cerca de 800 mil produtores, 
as atenções se voltam para a trans-
ferência de tecnologia com foco em 
aumento de rentabilidade. Uma fa-
tia de 100 mil agricultores já é aten-
dida com plano de negócio, planilha 
de indicadores e acompanhamento 
técnico. E a ideia é multiplicar esse 
número por quatro em pouco tem-
po. Para os demais produtores, que 
constituem uma imensa maioria 
menos assistida, os investimentos 
priorizam ações básicas de capaci-
tação e promoção social. Há também 
a preocupação em atrair novas ge-
rações. “O desafio é conquistar esses 
jovens antes que comprem smart- 
phone e motocicleta e decidam par-
tir em definitivo para a cidade”, des-
taca Carrara. Na base da pirâmide 
do agronegócio, eles apresentam 
nível educacional mais adiantado 
em relação aos pais e avós. 

As ferramentas digitais não es-
tão presentes apenas no plantio e 
manejo da lavoura. Começam a 
despontar também fora da portei-
ra, ao conectar produtores de grãos 
e compradores. Participam desse 
processo desde pequenos pecua-
ristas que utilizam os produtos pa-
ra ração até tradings gigantes, res-
ponsáveis por exportações para 
mercados como a China. É exata-
mente isso que faz a Grão Direto, 
agtech criada em Uberaba (MG) 
em 2017, e apelidada de “Tinder 
do campo” – alusão ao aplicativo 
de relacionamentos amorosos. Por 
meio de algoritmos, a Grão Direto 
identifica a melhor opção de ven-
da para o produtor e o negócio mais 
vantajoso ao comprador. Em troca, 
fica com um percentual das tran-
sações. “O que se busca é gerar 
valor para ambos os lados, tornan-
do o processo mais eficiente”, ex-
plica Alexandre Borges, um dos 
sócios-fundadores. 

Segundo ele, nos últimos 30 
anos, tudo na agricultura se mo-

dernizou, exceto o jeito de comprar 
e vender, que continua obsoleto. 
Se antigamente o produtor usava 
telefone fixo para comercializar 
os produtos, mesmo que hoje re-
corra ao celular, a verdade é que 
na maioria dos casos ele utiliza 
apenas a função “ligar” do apare-
lho. Assim, desperdiça a oportu-
nidade de usufruir dos benefícios 
da economia digital.

Em maio de 2018, a Grão Dire-
to recebeu aporte de R$ 2,6 milhões 
dos fundos Canary e OpenVC e da 
Monsanto – que deixou de existir 
como marca após fusão com a Bayer, 
no ano passado. A verba acelerou 
o processo de expansão da startup. 
Com 5,5 mil produtores cadastra-
dos, a Grão Direto atua em Minas 
Gerais, Goiás e São Paulo, mas a 
intenção é chegar a mais dois ou 
três estados até o final do ano. “Os 
investimentos ajudam, mas o que 
conta é a demanda do mercado – 
está claro que não faz mais sentido 
negociar da forma como se fazia no 
passado”, assinala Borges.

Tecnologia 
além da porteira

Projeção da produção
de alimentos até 2026/2027 (% de aumento da produção)

Brasil
41%

Estados Unidos

10%

Canadá

9%

União
Europeia

12%

Austrália

9%

China
15%

Rússia
7%

Fonte: USDA / EUA
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Agricultura digital
Por um lado, pode-se dizer que 

a era digital é uma realidade no cam-
po. Por outro, novas ações de capa-
citação e treinamento são cada vez 
mais urgentes e necessárias. Ainda 
que possa haver o receio de que o 
avanço da tecnologia agrave a con-
centração de renda na área rural,  
Soares, da Embrapa, está convenci-
do de que as novas tecnologias re-
presentam uma mudança de para-
digma. Segundo ele, o acesso ten-
derá a se expandir com naturalida-
de entre os mais diferentes elos da 
cadeia agrícola nacional. 

Boa parte desse vasto território 
digital é povoado pelas agtechs, co-
mo são conhecidas startups como a 
Agrosmart. A empresa desenvolveu 
uma ferramenta para monitorar va-
riações ambientais como quantidade 
de chuva e umidade do solo, permi-
tindo ao agricultor saber com exati-
dão qual a quantidade de irrigação 
necessária para a plantação. Com 
isso, ficou para trás o tempo em que 

acabam por aumentar o custo da pro-
dução e perdem competitividade.

Longo prazo
Solucionar gargalos é imprescin-

dível para que o Brasil seja competi-
tivo não apenas nas operações de 
commodities. A ideia é que o país se 
destaque, também, como fornecedor 
de itens mais elaborados. “Há neces-
sidade premente de agregar valor aos 
produtos de modo a garantir susten-
tabilidade ao agronegócio. O ganho 
de maior competitividade no merca-
do global é fundamental para a so-
brevivência das gerações futuras”, 
enfatiza Durval Dourado Neto, dire-
tor da Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz (Esalq) da Universi-
dade de São Paulo (USP). Seria o ca-
so de exportar mais carnes para paí-
ses como a China, que compra milho 
e soja para fabricar ração para frangos 
e suínos. Ou de não se limitar a ven-
der café in natura, e sim o produto 
final – mercado liderado pela Alema-
nha, que não tem plantações de café. 
Neto reconhece que a solução não é 
simples, e deve ser planejada em lon-
go prazo. Ele estima cerca de 40 anos 
para que o Brasil suba de patamar.

Seja como for, as expectativas em 
relação ao Brasil como celeiro do mun-
do ganham cada vez mais visibilidade. 
Enquanto as previsões da ONU acer-
ca da produção global de alimentos 
se projetam no longo prazo, institui-
ções como a Organização para a Co-
operação e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE) e a FAO estão focadas 
no que é preciso fazer em um tempo 
mais curto. Em 2017, elas chamaram 
a atenção para a necessidade de ex-
pandir em 20% a oferta mundial de 
comida em dez anos. Como a maior 
parte dos países produtores não atin-
girá essa marca (a União Europeia, 
por exemplo, deverá crescer 12% e 
Estados Unidos, 10%), há um con-
senso de que caberá ao Brasil ampliar 

o produtor batia com força a bota no 
chão para ter noção do quão seco 
estava o solo. A tecnologia, criada em 
Itajubá (MG) em 2014, está presen-
te em países como Estados Unidos, 
Israel, Colômbia, Argentina, Guate-
mala e Costa Rica. 

“Uma das vantagens da platafor-
ma é romper a barreira da conectivi-
dade na agricultura, já que o sistema 
prescinde do sinal da internet”, con-
ta Guilherme Raucci, diretor de No-
vos Negócios da Agrosmart. Os dados 
são transmitidos por satélite e radio-
frequência. A opção serve de alter-
nativa a um dos maiores obstáculos 
à efetiva digitalização do campo: a 
falta de conectividade que afeta re-
giões mais longínquas. Para solucio-
nar a questão, grandes produtores 
chegam a aplicar recursos do próprio 
bolso para instalar torres e cabea-
mento. “Teoricamente, não é função 
deles, e sim do poder público. E mes-
mo com o investimento, muitas ve-
zes não conseguem ter um serviço 
de qualidade”, afirma Carrara. Assim, 

Pluviômetro da Agrosmart 
monitora variações 

ambientais com exatidão

Foto: Agrosmart / Divulgação
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Liderança brasileira

Fonte: USDA

sua produção em 40%. A projeção, 
aliás, tem o endosso do Departamen-
to de Agricultura dos Estados Unidos 
(USDA). “O mundo pede que assu-
mamos papel proeminente na expan-
são da oferta de alimentos. Se é viá-
vel? Acredito que sim. Se vamos con-
seguir, diria que não. Não temos es-
tratégia”, lastima Roberto Rodrigues. 

Em 2017, após assumir a Cátedra 
de Agronegócios da Esalq/USP, Ro-
drigues deu início à montagem de um 
plano para transformar o Brasil em 
campeão mundial de segurança ali-
mentar até 2030. Para isso, contou 
com ajuda de um time de pesquisa-
dores de primeira linha e apoio de ins-
tituições como Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo (Fiesp), 
CNA, Organização das Cooperativas 
Brasileiras (OCB), USP e Banco San-
tander. Finalizado em agosto de 2018, 
o projeto foi apresentado em audiên-
cia pública na CNA. Publicado no co-
meço de 2019 no livro Agro é Paz – 
Análises e Propostas para o Brasil Ali-
mentar o Mundo, o estudo foi envia-
do aos ministros da Economia, Paulo 
Guedes, e da Agricultura, Tereza Cris-
tina. “Não é um plano para um go-
verno, e sim para pelo menos três”, 
diz Rodrigues. “Abastecer a população 
com alimentos e, com isso, assegurar 
a paz social é indispensável para quem 
deseja preservar as instituições da 
democracia.” 

Cooperativismo 
em alta 

No Brasil, quase metade (48%) do que 
é produzido no campo tem a marca das 
cooperativas, segundo o Censo Agropecu-
ário do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). O cooperativismo agrí-
cola chega a 1,5 mil entidades, somando 
mais de 1 milhão de associados, e está pre-
sente em toda a cadeia produtiva – do for-
necimento de matéria-prima, passando 
pela produção, até chegar à venda e à dis-
tribuição. O segmento também é destaque 
nas exportações: os dados mais recentes 
indicam que, em 2017, o sistema participou 
de 13% das vendas externas do complexo 
sucroalcooleiro, 17% de aves, 13% de ca-
fé, 21% de suínos e 6% de soja. Os mer-
cados com maior interação são China, Ale-
manha, Estados Unidos e Emirados Árabes. 

Embora atuem como empresas, as coo-
perativas possuem DNA diferenciado. “Em 
nosso modelo de negócio, o cooperado tem 
liberdade para se envolver no processo de 
gestão e tomadas de decisão, em um am-
biente em que todos têm voz, o que se cons-
titui em grande atrativo”, afirma Renato 
Nobile, superintendente do Sistema OCB 
(Organização das Cooperativas do Brasil). 
A rede de entidades se aprimora continu-
amente com programas de capacitação e 
desenvolvimento profissional.

Produção (% da produção mundial e posição global em 2017/18)

Suco de
Laranja

62% 
1º lugar

Café

32% 
1º lugar

Soja

32% 
2º lugar

Açúcar 

20% 
1º lugar

Carne 
boi 

16% 
1º lugar

Carne 
frango

14% 
2º lugar

Milho

9% 
3º  lugar

Carne 
suína

3% 
4º lugar

Exportações do 
agronegócio
Em 2000: US$ 20,6 bilhões

Produtos florestais: 21,5%

Complexo soja: 20,4%

Couros e peleteria: 10,5%

Carnes: 9,5%

Café: 8,7%

Complexo sucroalcooleiro: 6%

Fumo e produtos: 4,1%

Cereais: 0,3%

Demais: 19,2%

Em 2018: US$ 101,7 bilhões

Complexo soja: 40,2%

Carnes: 14,5%

Complexo sucroalcooleiro: 7,3%

Produtos florestais: 13,9%

Café: 4,9%

Cereais: 4,7%

Couros e produtos: 1,8%

Fumo e produtos: 2%

Demais: 10,7%

Fontes: Mapa / MDIC / GVAgro

Principais 
destinos
EM 2000

União Europeia: 41,1%
Estados Unidos: 18,3%
China: 2,7%

EM 2018

União Europeia: 17,5%
Estados Unidos: 6,7%
China: 35%
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crise financeira de 
2008 arranhou até 
mesmo a imagem 
das democracias 
mais consolidadas. 
Em especial, a dos 
Estados Unidos. Re-
pentinamente, o 
principal modelo de 

governança do Ocidente entrou no 
epicentro de contestações como o 
movimento Occupy Wall Street, em 
2011. A iniciativa fazia duras críticas 
à incapacidade de autocorreção de 
um liberalismo que não correspon-
dia aos anseios da sociedade. Des-
de então, a derrocada tenta ser ex-
plicada, ao mesmo tempo que sur-
gem novas propostas.

Esse é o ponto de partida de 
Governança Inteligente para o Sé-
culo XXI – Uma via intermediária 

AEm Governança 
Inteligente para o Século 
XXI, Nicolas Berggruen e 

Nathan Gardels 
defendem uma fusão 

entre os modelos 
político e econômico 

dos Estados Unidos e da 
China numa 
"democracia 

constitucional mista" 
para enfrentar os 

desafios da globalização 
 

Por Luiz Eduardo Kochhann 

entre Ocidente e Oriente, escrito 
pelo bilionário Nicolas Berggruen 
e o editor Nathan Gardels. Lança-
do em 2013, o livro analisa virtudes 
e defeitos dos sistemas políticos e 
eleitorais dos Estados Unidos e da 
China. Após uma imersão na rea-
lidade das duas potências, os au-
tores sugerem um modelo híbrido 
de governança – unindo os pontos 
mais fortes dos ideários ocidental 
e oriental para enfrentar a chama-
da Globalização 2.0.  

A combinação proposta leva 
em conta a reorganização política, 
econômica e social observada em 
todo o mundo nas últimas décadas. 
Enquanto o paradigma norte-ame-
ricano e europeu viu enfraquecer 
sua histórica influência sobre de-
zenas de outros países, a China tem 
aproveitado como ninguém os es-

Entre o 
consumo e o 
mandarinato 
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paços que se abrem. Não à toa, 
diversas previsões indicam o país 
como a maior economia do mun-
do em 2030.

Ainda que os autores cheguem 
a comparar a divisão entre Ociden-
te e Oriente aos tempos de Guerra 
Fria, o mérito do livro está em ir além 
da polarização. Na obra, são apon-
tados caminhos que mesclam os 
modelos norte-americano e chinês. 
Assim, a superação da dicotomia é 
o primeiro passo para uma via in-
termediária de governança. “A ques-
tão que se coloca é qual combinação 
de meritocracia e democracia, de 
autoridade e liberdade, de comuni-
dade e de indivíduo pode criar o cor-
po político mais saudável e a forma 
de governança mais inteligente pa-
ra o século XXI”, afirmam.

De um lado, a democracia ame-
ricana de consumo; de outro, o 
moderno mandarinato chinês. E a 
constatação inequívoca: ambos 
possuem atributos que, se forem 
unidos, podem resultar em mode-
los mais preparados para superar 
os desafios da atualidade. 

A partir daí Berggruen e Gardels 
entendem que uma “democracia 
constitucional mista” poderia ofe-
recer melhores respostas às con-
dições atuais de interdependência 
global e de diversidade e ao im-
pacto das novas tecnologias. Ou 
seja: é preciso considerar a adoção 
de ferramentas de democracia par-
ticipativa consolidadas nos Estados 
Unidos e de processos de escolha 
técnica e meritocrática para altos 
cargos políticos adotados na Chi-
na – desde que transparentes e 
submetidos à supervisão popular. 

Caminho do meio 
Para Berggruen e Gardels, a de-

mocracia eleitoral do Ocidente é “dis-
funcional” porque induz os políticos 
a um populismo de curto prazo, on-
de cada ação tem como meta buscar 
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apoios para a próxima votação. Além 
dessa preocupação constante, os go-
vernantes sofrem pressões de grupos 
sociais organizados. Como cada um 
defende os seus próprios interesses, 
é difícil chegar ao bem comum e fal-
tam planos de longo prazo.

É aí que o modelo oriental pode 
contribuir, na opinião dos autores. 
Segundo eles, foi a visão de longo 
prazo do mandarinato chinês que 
tirou centenas de milhões de pes-
soas da pobreza – tudo isso, claro, 
amparado numa expansão econô-
mica sem precedentes. O detalhe é 
que o alicerce deste desenvolvimen-
to está num modelo de governança 
meritocrático. 

No sistema estatal chinês, a me-
ritocracia se baseia no legado mile-
nar em que a liderança política cabe 
às elites eruditas e experientes. Os 
mandarins chegam ao topo apenas 
depois de passarem por um extenso 
ciclo de preparação, com experiên-
cias em gestões públicas menores, 
treinamentos na Escola Central do 
Partido e aprovação pelo Departa-
mento de Organização do Partido. 

Mas o modelo também tem 
seus pontos fracos. Apesar de ter 
promovido o nascimento de uma 
classe média inexistente há 30 

anos, a elite meritocrática chinesa 
não criou mecanismos de partici-
pação popular. Tampouco de trans-
parência na prestação de contas. 
Por isso, a saída sugerida pelos au-
tores é traçar os pilares de uma 
forma híbrida de governança. 

Nela, seria possível selecionar 
líderes por mérito, como faz a China, 
sem perder a chancela do voto po-
pular e de outras liberdades garan-
tidas pela práxis norte-americana. 
O berço das ideias trazidas no livro 
é o Nicolas Berggruen Institute, um 
think tank dedicado à concepção de 
novos sistemas de governança. 

Alguns de seus membros inte-
gram o Conselho para o Século 21 
– uma espécie de “sombra do G-20”. 
Entre eles estão os ex-presidentes 
Fernando Henrique Cardoso, do Bra-
sil, e Nicolas Sarkozy, da França, e o 
ex-primeiro-ministro britânico Gor-
don Brown. “A esperança do Conse-
lho para o Século XXI é de que pos-
sa contribuir, tanto conceitualmen-
te quanto na prática, para o estabe-
lecimento de um novo equilíbrio na 
era da Globalização 2.0, por meio 
de sua própria rede de relacionamen-
tos pessoais, como pela influência 
direta sobre os líderes do G-20”, as-
sinalam os autores. 

FICHA TÉCNICA
Título: Governança Inteligente 

para o Século XXI
Autor: Nicolas Berggruen e 

Nathan Gardels
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Recursos investidos por força de decisões 
judiciais em medicamentos, exames e reservas 

de leitos crescem como nunca no Brasil. 
Embora ajude a sinalizar as novas demandas da 

população, disputa pode desorganizar 
orçamentos e gerar desigualdades no 

atendimento 

Por Naira Hofmeister 

Judicialização 
da saúde:
em busca 

de equilíbrio

56 brasil  agosto de 2019
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stá no artigo 196 da 
Constituição Federal: no 
Brasil, a saúde é direito 
de todos e dever do Es-
tado. Com base nessa 
premissa, cada vez mais 
brasileiros acionam a Jus-
tiça pedindo acesso a 
leitos, medicamentos, 

exames ou cirurgias na rede públi-
ca. Em 2018, o Ministério da Saúde 
foi obrigado a direcionar R$ 1,4 bi-
lhão para acatar decisões judiciais, 
ante R$ 204 milhões em 2009, em 
valores corrigidos, o que represen-
ta uma alta de 700% no intervalo 
de uma década. À primeira vista, a 
ampliação do fenômeno parece ser 
um sintoma da deterioração do Sis-
tema Único de Saúde (SUS).

Independentemente de se po-
sicionarem contra ou a favor das 
decisões dos tribunais, entre os es-
pecialistas ouvidos para esta repor-
tagem existe um consenso de que 
o Brasil vive tempos de “hiperinfla-
ção da judicialização da saúde”. As 
administrações públicas se veem 

em meio a um dilema: respeitar a 
garantia constitucional ou manter 
o equilíbrio no manejo dos recursos. 
Isso porque a enxurrada de ações 
prejudica a previsibilidade e o con-
trole dos gastos estatais – um pro-
blema central em tempos de crise 
fiscal generalizada. 

As causas mais impactantes, de 
modo geral, são aquelas em que 
pacientes requerem individualmen-
te o acesso a tratamentos. O juiz 
federal Clenio Schulze acredita que 
esse tipo de processo se tornou uma 
regra no país. Para ele, a realidade 
é preocupante porque não leva em 
conta o sistema de saúde de forma 
coletiva. “O processo também cau-
sa desigualdade. Quem judicializou 
terá o tratamento concedido, en-
quanto aquele que não entrou com 
ação ficará sem”, diz Schulze, co-
autor de Direito à Saúde – Análise 
à luz da jurisprudência e outros livros 
sobre o assunto. 

A priorização acaba gerando um 
descompasso administrativo que 
afeta o planejamento de destinação 
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de recursos e o próprio fluxo dos de-
mais tratamentos. “Ninguém pode 
ser privilegiado. Deveria ser aplica-
do um modelo transparente, seme-
lhante ao da fila de transplantes”, 
sugere Gabriel Renault, head of 
analytics da consultoria EloGroup. 

Em muitos casos, a ação judicial 
requer que o SUS adquira medica-
mentos recém-lançados pela indús-
tria farmacêutica internacional – 
mesmo que alguns deles ainda nem 
tenham sido incorporados às polí-
ticas públicas brasileiras ou mesmo 
aprovados pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa). 
Além de comprometer a equidade, 
como prega a Constituição, esse 
tipo de demanda é o principal res-
ponsável pelo aumento do valor 
gasto pelos governos com as de-
terminações judiciais. A situação, 
aliás, atinge todas as esferas de po-
der, da União aos municípios. E os 
valores podem ser ainda maiores 
do que aqueles divulgados.  

O Tribunal de Contas da União 
(TCU) constatou isso. Uma auditoria 
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A tragédia do SUS é que 
a judicialização ataca 
muito pouco os defeitos 
na entrega do pacote de 
serviços e se debruça 
sobre o que o pacote 
não contempla.
João Pedro Gebran Neto, 
desembargador do TRF4

gasto do ministério da saúde 
com judicialização / ano 

do órgão, concluída em 2016, veri-
ficou que as secretarias estaduais de 
saúde, juntas, realizam despesas com 
a judicialização muito maiores que 
as do Ministério da Saúde. No rela-
tório final do trabalho constam co-
mo exemplos os gastos somados de 
Minas Gerais, Santa Catarina e São 
Paulo em 2014: R$ 977 milhões. Já 
o Rio Grande do Sul gastou em 2018, 
apenas em medicamentos oriundos 
de decisões judiciais, R$ 436 milhões. 
A quantia investida pelo governo 
gaúcho corresponde a 16% da exe-
cução financeira do orçamento total 
da Secretaria da Saúde, segundo in-
formações da assessoria de impren-

Ano

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

Valor nominal Valor atualizado (IPCA dez/18) 

R$ 120.131.108,86 

R$ 111.793.856,33

R$ 75.815.194,16

R$ 237.515.447,86

R$ 525.144.214,82

R$ 730.858.220,77

R$ 708.188.160,07

R$ 1.290.513.410,09

R$ 1.011.774.970,31

R$ 1.420.833.668,51

R$ 6.232.568.251,78

Fonte: Ministério da Saúde 

R$ 203.809.441,84 

R$ 179.546.590,04 

R$ 114.180.457,24 

R$ 338.949.341,31 

R$ 708.501.888,41 

R$ 925.379.644,35 

R$ 811.646.306,09 

R$ 1.382.444.810,53 

R$ 1.054.289.349,85 

R$ 1.420.833.668,51 

R$ 7.139.581.498,17 

sa da pasta.  
Os recursos desembolsados por 

conta da judicialização são de difí-
cil previsão orçamentária. Se de-
mandados de última hora, acabam 
desorganizando as finanças públicas 
– já que, não raramente, precisam 
ser desviados da função para a qual 
estavam previstos. “A judicialização 
excessiva atropela pactos que exis-
tem e provoca dificuldade adicio-
nal de planejamento e governança 
nas instâncias públicas”, explica o 
médico Alberto Beltrame, presi-
dente do Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (Conass) e 
titular da pasta no Pará. 

Foto: STF / Divulgação
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Segundo o STF, o Estado não 
deve ser obrigado a fornecer 

medicamentos experimentais

Indivíduo 
ou sociedade? 

Uma das origens da judicialização 
da saúde é o tamanho do sistema 
público. Até a Constituição de 1988, 
só estava segurado o cidadão contri-
buinte do sistema previdenciário. 
Eram basicamente pessoas empre-
gadas pelo serviço público e pelo se-
tor privado, além de seus dependen-
tes. Com a nova versão do texto, a 
cobertura do SUS tornou-se univer-
sal. Ou seja, todos os brasileiros pas-
saram a ter garantia de acesso gra-
tuito à saúde, sem exceções. O pú-

blico-alvo, antes formado por 60 
milhões de pessoas, saltou imedia-
tamente para 150 milhões, sem que 
houvesse mudanças substanciais no 
custeio do sistema. Daí o subfinan-
ciamento histórico, que permanece 
apesar de iniciativas como a Contri-
buição Provisória sobre Movimenta-
ção Financeira (CPMF) – cobrada de 
1997 a 2007 sobre quase todas as 
transações bancárias para garantir 
recursos adicionais ao setor da saúde.  

Ao longo da década de 1990, a 
judicialização funcionou como um 
impulso ao SUS. Ou seja, seus impac-
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tos eram mais homogêneos. Duran-
te os anos iniciais de transição, os 
tribunais agiram para sanar as falhas 
de cobertura e os vazios assistenciais 
criados com o acesso universalizado. 
A resposta do poder público foi rá-
pida: o Planalto editou duas leis (a 
8080 e a 8142, ambas de 1990) pa-
ra regulamentar a prestação de ser-
viços de saúde públicos no Brasil 
conforme os direitos assegurados 
constitucionalmente. Depois, houve 
uma fase em que entidades e asso-
ciações cobravam na Justiça a incor-
poração de tratamentos pelo SUS. 
Foi assim, por exemplo, que o Brasil 
criou um dos mais completos pro-
gramas de tratamento da Aids do 
mundo, um marco positivo na his-
tória dos litígios. 

A chegada dos anos 2000 mar-
cou uma mudança no perfil das 
ações judiciais. Os processos pas-
saram a ser protocolados de forma 
individual, mesmo em casos em que 
o questionamento envolvia a falta 
de execução das políticas públicas 
estabelecidas em lei. Pouco a pou-
co, o argumento da garantia de co-
bertura ampla e integral se distor-
ceu e passou a justificar, também, 
demandas consideradas exageradas 
por quem acompanha o assunto. 
São os casos de gestores públicos, 
juristas e médicos. 

“A tragédia do SUS é que, hoje, 
a judicialização ataca muito pouco 
os defeitos na entrega do pacote 
de serviços e se debruça sobre o que 
o pacote não contempla”, afirma o 
desembargador federal João Pedro 
Gebran Neto, parceiro de Schulze 
na autoria de Direito à Saúde. Se-
gundo ele, o foco deveria estar nas 
filas de atendimento, na dificulda-
de de consultar com especialistas 
e na falta de remédios previstos na 
política pública. “Mas estamos dan-
do medicamento que custa R$ 1 
milhão para uma única pessoa. O 

juiz interpreta a ‘integralidade’ do 
SUS não segundo o que diz a lei, 
mas pelo que lê no dicionário. Aí 
fica achando que integralidade é 
tudo, qualquer coisa”, critica.

Os limites entre esses dois pa-
drões, entretanto, não costumam 
ser tão claros. Por isso, torna-se 
difícil uma leitura definitiva da si-
tuação. Um amplo levantamento 
realizado pelo Insper, a pedido do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
analisou as bases processuais de 15 
tribunais estaduais e de três tribu-
nais regionais federais. A conclusão 
foi de que apenas uma pequena 
parcela das ações (3,62%) tinha 
tutela coletiva – considerada a for-
ma ideal de reivindicar melhorias. 
O restante eram processos indivi-
duais. Detalhe: os pesquisadores 
perceberam que muitos desses pro-
cessos movidos individualmente 
atacavam problemas coletivos. 
“Existe uma crença de que, se você 
personifica a demanda judicial, o 
juiz tende a olhar com mais carinho 

R$1,4 
bilhão 

= orçamento 2019 
de Porto Velho (RO) ou 
Novo Hamburgo (RS); 

= total repatriado pela 
Suíça ao Brasil por desvios 
da Petrobras investigados na 
Operação Lava-Jato. 

Desse valor total 
(R$ 1,4 bilhão), 

82% 
(R$ 1,2 bilhão) foram 
aplicados em compras de 
medicamentos que beneficiaram 

1.596 pacientes. 

A média de custo de 
tratamento por paciente 
ficou em 

  R$759    

mil

Entre os 10medicamentos 
mais demandados por via 
judicial em 2018, 3 não tinham 
registro na Anvisa.  

Total gasto pelo 
Ministério da 
Saúde com demandas 
judiciais em 2018

Antes da 
Constituição 
de 1988, havia 
cerca de 60 
milhões de 
segurados pelo 
SUS. Com a nova 
versão do texto, 
a cobertura 
se tornou 
universal, 
abarcando 150 
milhões de 
pessoas
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(DPU) é crítica a quem impõe limites 
orçamentários para o pedido de com-
pra de medicamentos. “Sabemos que 
os recursos são finitos, mas o pacien-
te tem o direito de tentar a cura, é um 
princípio consagrado internacional-
mente. A saúde é um pressuposto 
para a vida, que é o direito maior”, 
assegura Daniel Macedo, defensor 
regional dos Direitos Humanos da DPU 
do Rio de Janeiro.  

Novas necessidades 
Em alguns casos, entretanto, a 

judicialização chama atenção para um 
problema maior. “Muitas vezes, ela 
nos avisa sobre a letargia da incorpo-
ração tecnológica. São medicamentos 

que não estão nas listas do SUS, mas 
deveriam estar”, salienta Ligia Bahia, 
membro da Associação Brasileira de 
Saúde Coletiva (Abrasco). Segundo 
ela, que também é professora de Me-
dicina na Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), alertas assim são 
importantes para fazer com que o sis-
tema adote um ritmo mais adequado 
às necessidades da população.

Essa adequação pode, inclusive, ter 
efeito positivo sobre os preços dos me-
dicamentos. Um exemplo é o Soliris 
(eculizumabe). Usado para tratar uma 
doença que afeta o sistema sanguíneo, 
o remédio foi o campeão de solicitações 
em 2018 e por isso acabou incorpora-
do à lista do SUS em janeiro de 2019. 

o pedido”, explica o economista Pau-
lo Furquim de Azevedo, coordenador 
do trabalho. 

Medicamentos 
ou experimentos 

Em 2018, 82% do total gasto pelo 
Ministério da Saúde com decisões da 
Justiça estavam relacionados à aquisi-
ção de medicamentos. Foi R$ 1,2 bilhão 
em benefício de 1.596 pessoas, o que 
dá uma média de R$ 759 mil por pa-
ciente. Demandas assim são comuns 
em casos de doenças consideradas ra-
ras ou super-raras. Para se enquadrar 
nessas categorias, a enfermidade deve 
atingir apenas 1,3 pessoa em cada 2 mil 
indivíduos, não ter cura e apresentar 
sintomas degenerativos – podendo le-
var o paciente à morte. A medicação 
tem efeito somente no controle do pro-
blema, reduzindo complicações ou im-
pedindo o agravamento. Mesmo assim, 
o preço dos tratamentos costuma ser 
muito elevado – seja pelo fato de os 
produtos envolverem tecnologias avan-
çadas ou pelo pequeno volume de do-
entes que vão utilizá-los. 

Embora as leis tentem impor parâ-
metros sobre custo-benefício de trata-
mentos bancados com dinheiro públi-
co, a Justiça tem determinado a compra 
de medicamentos que prometem re-
voluções no tratamento. O grande pro-
blema, aqui, recai sobre os preços. “Em 
muitas áreas, a evolução tecnológica 
barateia os custos de produção, mas na 
saúde é o contrário”, diz o juiz Schulze. 
Ele conta que em maio, por exemplo, 
foi lançado nos Estados Unidos um re-
médio para tratar a atrofia muscular 
espinhal que custa US$ 2,1 milhões. 
“Uma coisa é que o cidadão queira cus-
tear um tratamento como esse, outra 
é que a obrigação recaia sobre o Estado. 
Esse medicamento, em breve, vai ser 
judicializado no Brasil”, acredita. 

Responsável por acionar a Justiça 
em nome do cidadão que se sente de-
sassistido, a Defensoria Pública da União 

Legislação 
em saúde 
CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA 

>> Art. 6º - “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o traba-
lho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a pro-
teção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição.” 

 >> Art. 196 - “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação.” 

 >> Lei 8.080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspon-
dentes e dá outras providências. 

 >> Lei 8.142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 
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Em 2014, quando nem possuía re-
gistro na Anvisa, o tratamento por pa-
ciente custava mais de R$ 1 milhão 
por ano, segundo o TCU. No ano pas-
sado, foram gastos R$ 368,5 milhões 
com o Soliris, tudo pago pela União. 
No estudo que concluiu por sua incor-
poração pelo SUS, o preço deverá va-
riar entre R$ 186 mil e R$ 324 mil. A 
redução se explica pela aquisição co-
letiva: o frasco individual, que custava 
quase R$ 13 mil, agora vai oscilar entre 
R$ 2,5 mil e R$ 4,3 mil. 

Em maio de 2019, o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) estabeleceu que 
“o Estado não pode ser obrigado a 
fornecer medicamentos experimen-
tais” e que “a ausência de registro na 

Anvisa impede, como regra geral, o 
fornecimento de medicamento por 
decisão judicial”. A tese, derivada de 
uma ação individual que corria nos 
tribunais de Minas Gerais, ganhou re-
percussão e virou norma no Brasil. A 
exceção fica por conta das doenças 
raras ou super-raras. Em todo o caso, 
exige-se que a empresa farmacêutica 
fabricante tenha feito o requerimen-
to de registro no Brasil. Só assim a 
aquisição da droga estará passível de 
autorização pela Justiça. 

Em outra frente, o Ministério da 
Saúde vem debatendo com os labo-
ratórios a autorização de medicamen-
tos ainda não disponíveis pelo SUS, 
mas que têm alta demanda judicial. 

Inspirado em pactos feitos por outros 
países, o poder público adotará as 
medicações sob a condição de com-
partilhamento de risco. Ou seja, o 
tratamento só será pago pelo Minis-
tério da Saúde ao fabricante se for 
comprovada a melhoria do paciente. 

Falta de critério 
O levantamento do CNJ demons-

tra que é comum juízes não agirem 
de maneira criteriosa na hora de de-
cidir pela concessão de medicamen-
tos e tratamentos. Os pesquisadores 
do Insper analisaram os termos con-
tidos em milhares de decisões de 
tribunais brasileiros e concluíram que 
menos de 1% delas cita os órgãos 

TRF4, em Porto Alegre: tribunal é o 
que mais faz referência à Conitec 

Quando comprado 
de maneira 
isolada, o Soliris 
custava quase 

R$ 13 mil. 
Agora, o valor será 
de, no máximo,  

R$ 4,3 mil

Foto: TRF4 / Divulgação
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que embasam cientificamente o 
debate sobre tratamentos médicos 
no Brasil. Um deles é a Comissão 
Nacional de Incorporação de Tec-
nologias no SUS (Conitec), órgão 
técnico especializado responsável 
por calcular a eficácia de novos fár-
macos e o impacto financeiro de 
sua aquisição pelo Estado. 

Nesse sentido, o tribunal que 
mais faz referência ao órgão é o TRF4, 
de Porto Alegre (RS) – com citação 
em 359 decisões, ou 2,28% do total. 
“Isso indica que na região Sul a Jus-
tiça Federal pode estar mais espe-
cializada do que nas duas outras re-
giões, dado o grande volume de ca-
sos que advêm especialmente do Rio 
Grande do Sul”, afirma o relatório 
dos pesquisadores. No Reino Unido, 
por exemplo, é impensável que a 
Justiça decida de forma contrária à 
NICE, sigla em inglês para Instituto 
Nacional para a Excelência da Saúde 
e do Cuidado. “Lá, é a primeira coisa 
que consultam, enquanto aqui é pra-
ticamente como se o órgão técnico 
não existisse”, lamenta Azevedo. 

Há magistrados brasileiros que 
também ignoram recomendações 
dos Núcleos de Assistência Técnica 
(NATs), instituídos pelo CNJ para au-
xiliar na fundamentação das decisões 
jurídicas sobre o assunto. Os NATs 
são formados por enfermeiros e mé-
dicos que reúnem evidências de efe-
tividade clínica para o tratamento de 
doenças, por meio de pareceres que 
deveriam qualificar as decisões judi-

ciais. Trata-se de um instrumento im-
portante, já que no Brasil não há varas 
especializadas em saúde e o Direito 
Sanitário não integra a base curricular 
das faculdades. “Quando o juiz se de-
para com um problema tão complexo 
como esse, era de se esperar que men-
cionasse esse conjunto de informações 
clínicas, especializadas, sobre o assun-
to”, salienta o responsável pelo levan-
tamento encomendado pelo CNJ. 

O Conselho Nacional de Secretá-
rios de Saúde (Conass) já propôs ao 
Judiciário a montagem de comissões 
de suporte aos magistrados. Elas de-
verão incluir universidades e, claro, 
não ter conflitos de interesse. “Ainda 
não existem órgãos assim uniforme-
mente em todo o Brasil. Portanto, é 
um desafio que temos”, afirma Bel-
trame, presidente da entidade. Os 
gestores públicos, por sua vez, também 
podem melhorar as respostas à judi-
cialização. Uma solução seria criar uma 
instância administrativa para solucio-
nar as demandas antes mesmo que 
elas virem processos judiciais. A me-
dida ajudaria no controle de gastos e 
agilizaria as respostas. De quebra, me-
lhoraria a prestação dos serviços. No 
Rio de Janeiro, a atuação da Câmara 
de Resolução de Litígios em Saúde 
(CRLS) é considerada uma referência 
no assunto. A iniciativa da Procura-
doria Geral do Estado (PGE/RJ) reúne 
membros das Defensorias Públicas do 
Estado e da União, além do Executivo 
estadual, e soluciona, em média, 60% 
das necessidades antes que elas sejam 

judicializadas. Estima-se que, a cada 
dia, cerca de 100 pessoas procuram 
a CRLS na capital fluminense.

“Se o que está faltando é exame, 
consulta, fralda, internação ou medi-
camentos da lista do SUS, é mais fácil 
entregar administrativamente do que 
através da Justiça”, diz o defensor pú-
blico Daniel Macedo. Ele explica que, 
quando a tutela é entregue a um juiz, 
o impacto pode ser maior, “porque 
ele não tem o conhecimento suficien-
te, uma visão holística do orçamento”. 
O Ministério da Saúde também fez 
um movimento semelhante em 2017, 
criando a Coordenação Geral de Ges-
tão de Demandas Judiciais em Saúde 
(CGJUD). Assim, tem sido possível as-
segurar o atendimento às decisões, as 
entregas aos pacientes e a checagem 
se o pedido pode ser suprido pelo SUS.

A tecnologia pode ser uma fer-
ramenta valiosa para o controle da 
judicialização. Um exemplo é a par-
ceria firmada entre o Ministério da 
Saúde e o CNJ no fim de 2018 para 
que magistrados recorram a profis-
sionais de saúde do Hospital Albert 
Einstein em casos de urgência com 
risco iminente de morte. Outra so-
lução é a contratação de serviços 
oferecidos por empresas e consul-
torias especializadas, que analisam 
fluxos de dados e propõem soluções 
para melhorar a eficiência de pro-
cessos e atendimentos.  

Existe uma crença de 
que, se você 
personifica a demanda 
judicial, o juiz tende a 
olhar com mais 
carinho o pedido.
Paulo Furquim de Azevedo, 
economista do Insper

A criação de instâncias administrativas 
para solucionar demandas antes que elas 
se tornem ações judiciais ajuda a 
controlar gastos e agiliza o processo de 
respostas da gestão pública à população
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O governo federal deu um passo 
importante rumo à digitalização dos 
serviços públicos. Em 31 de julho, foi 
lançado o portal www.gov.br. A pá-
gina irá unificar todos os canais de 
informação e atendimento ao cida-
dão em esfera federal. Essa é a pri-
meira etapa da migração, que se es-
tenderá até 31 de dezembro de 2020. 

Cerca de 1,6 mil sites ligados à 
União devem ser transferidos para 
o portal nesse período. Embora agru-
padas no mesmo endereço, as pági-
nas continuarão sendo geridas pelos 
órgãos responsáveis – como minis-
térios e secretarias. A mudança deve 
gerar uma economia de R$ 100 mi-
lhões por ano aos cofres públicos. 
Os usuários já podem acessar quase 
3.300 serviços através do site. É pos-
sível, por exemplo, consultar cadas-
tros de CPF e CNPJ, submeter pro-
jetos culturais e esportivos aos me-
canismos de incentivo da União e 
solicitar patentes de produtos, entre 
outras opções. 

A página também disponibiliza 
uma galeria com os principais apli-
cativos do governo federal – como 
o Desenvolve Brasil, que traz infor-
mações sobre o andamento de pro-

jetos de infraestrutura, e o Gestão 
+Brasil, lançado para facilitar a trans-
ferência de recursos entre gestores 
e a Plataforma +Brasil.

O portal gov.br ainda está em 
fase beta e receberá novos recursos 
em breve. Até o fim do próximo ano, 
outros 700 serviços deverão ser di-
gitalizados e incluídos na plataforma. 

gov.br: enfim, tudo em um só lugar

3.295 
é o número de 
serviços digitais 
disponibilizados 
no portal.

Outros 

700 
devem ser incluídos 
até o fim de 2020.

Ao todo, 
o portal 
deve reunir 

1,6 mil 
sites federais.

Toda ordem social é criada por nós. 
O agir ou não agir de cada um contribui 
para a formação e consolidação da 
ordem em que vivemos.

Bernardo Toro, filósofo e educador colombiano

A economia 
estimada 
com a unificação 
é de 

R$ 100 
       milhões 
       ao ano.
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Fôlego novo
O Ministério da Economia co-

meça a articular uma nova medida 
para auxiliar a gestão de estados que 
enfrentam dificuldades financeiras. 
Chamada de Plano de Estabilidade 
Fiscal, a estratégia pretende possi-
bilitar a tomada de empréstimos 
junto a bancos públicos e privados 
e organismos internacionais.

Alavancagens desse tipo torna-
ram-se difíceis para boa parte das 
unidades federativas em razão do 
risco de inadimplência. A solução 
seria a entrada da União como ava-
lista do crédito. Em troca, o governo 
federal exigiria o cumprimento de 
um protocolo de ajuste fiscal que 
ainda será definido. 

Em junho, a Câmara dos Depu-
tados autorizou a formação de uma 
comissão especial para analisar o pro-
jeto. Os estados beneficiados seriam 
aqueles com nota C no ranking do 
Tesouro Nacional. A lista é elaborada 
a partir de critérios como endivida-
mento, poupança corrente e liquidez. 

Já os estados com nota D são 
atendidos pelo Regime de Recupe-
ração Fiscal. Instalada em 2017, a 
medida liberou o pagamento de pres-
tações da dívida com a União por três 
anos – prorrogáveis por mais três.

Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

A privatização no âm-
bito jurídico é o tema abor-
dado pela advogada Alécia 
Bicalho no livro Desesta-
tizações (Ed. Fórum). Ao 
longo da obra, a autora 
aprofunda as diferentes 
ferramentas que possibili-
tam o recuo da presença 
do Estado no mercado – 
como concessões e desin-
vestimentos de ativos. 

Regras para enxugar

A editora Elevação reu-
niu um time de especialis-
tas para tratar da questão 
tributária aplicada à esfera 
das organizações sem fins 
lucrativos. Organizado pe-
lo procurador de Justiça Jo-
sé Eduardo Sabo Paes, Ter-
ceiro Setor e Tributação pos-
sui textos de autores vin-
culados à Universidade 
Católica de Brasília (UCB).

tributos em pauta

Linha direta
Outro caminho para sanar a crise 

fiscal dos estados é a PEC 51/2019. O 
projeto amplia de 21,5% para 26% a 
parcela dos impostos de renda (IR) e 
sobre produtos industrializados (IPI) 
destinada ao Fundo de Participação 
dos Estados e do Distrito Federal (FPE). 
Ou seja, a proposta aumentará a re-
ceita oriunda da arrecadação que che-
ga diretamente para o cofre das uni-
dades federativas. O Senado já apro-
vou previamente a medida, mas ain-
da não definiu a data para a votação 
em segundo turno.

Estados podem 
voltar a ter crédito

Ranking dos estados
Conceito A
Espírito Santo 

Conceito B 
Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, 
Ceará, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, 
Rondônia, Roraima e São Paulo 

Conceito C 
Bahia, Distrito Federal, Goiás, Ma-
ranhão, Mato Grosso, Mato Gros-
so do Sul, Pernambuco, Rio Gran-
de do Norte, Santa Catarina, Ser-
gipe e Tocantins 

Conceito D
Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio 
Grande do Sul
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Apaixonada 
por resultados
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ristina Palmaka 
sempre gostou de 
esportes. Na ado-
lescência, não pen-
sava duas vezes ao 
ser convidada pa-
ra jogar basquete, 
vôlei ou futebol. A 
chegada da vida 

adulta e os compromissos com o 
trabalho, no entanto, reduziram es-
sas atividades. Então começou a 
correr, o que de antemão não lhe 
parecia tão interessante quanto os 
jogos de futebol. “Mas, com a prá-
tica, comecei a gostar e a traçar vá-
rios paralelos da maratona com o 
mundo corporativo”, diz ela. 

O primeiro ensinamento foi que 
maratonas estão longe de ser es-

C

portes solitários. Até estar apto a 
competir, o atleta segue recomen-
dações de técnicos, médicos e nu-
tricionistas, além de treinar ao lado 
dos parceiros de corrida. "A prepa-
ração exige um senso coletivo mui-
to forte", afirma Palmaka, que trei-
na quatro vezes por semana e com-
pete em algumas das mais famosas 
maratonas do mundo – como a de 
Nova York e a São Silvestre. 

Nas empresas não é muito dife-
rente. Para alcançar bons resultados, 
segundo ela, todos os colaboradores 
– e especialmente as lideranças – 
devem reconhecer a si próprios e aos 
colegas como partes indispensáveis 
no processo. Assim como nas corri-
das, é necessário atingir metas e ter 
um grande objetivo em mente. Re-
siliência, disciplina, motivação e ino-
vação constante são atributos in-
dispensáveis, tanto quanto equilíbrio 
físico e mental. São ensinamentos 
assim que ela carrega no dia a dia 
dentro de uma das maiores desen-
volvedoras mundiais de softwares. 

Desde que assumiu a posição de 
CEO da SAP Brasil, em 2013, Cristi-
na Palmaka lidera um amplo pro-
cesso de reformulação dos serviços 
e soluções da empresa. A ideia é ir 
além dos softwares de gestão em-
presarial (ERP, na sigla em inglês): 

disseminar tecnologias disruptivas, 
como serviços em nuvem e análise 
de dados, de modo a acompanhar e 
gerenciar a experiência do cliente. 
Para isso, a SAP foi às compras: fez 
oito aquisições de empresas alinha-
das aos novos anseios. "Temos mui-
to orgulho do ERP,  que segue sendo 
o produto-mãe da SAP. Mas preci-
sávamos ir além, provendo soluções 
complementares e de impacto po-
sitivo na ponta – nos clientes dos 
nossos clientes", diz Palmaka.  

O modelo capitaneado por ela 
tem se revelado tão promissor que 
já é seguido por subsidiárias do ex-
terior. De origem alemã, a SAP tem 
filiais em quase 80 países. 

Obstinação no DNA 
Não seria exagero dizer que a 

paixão pelo trabalho está no san-
gue da CEO da SAP Brasil. Filha e 
neta de poloneses que imigraram 
para o Brasil após a Segunda Guer-
ra Mundial, Palmaka e os irmãos, 
Roberto e Ricardo, nasceram em 
São Paulo. A família cresceu numa 
comunidade de poloneses no bair-
ro do Bom Retiro. O pai, Eugeniuz 
Palmaka, fazia trabalhos manuais 
quando foi contratado para atuar 
na área de finanças de uma mul-
tinacional – onde ficou por 30 anos, 

A capacidade de liderar e atingir 
resultados exponenciais é 

característica marcante na 
trajetória de Cristina Palmaka, 

presidente da SAP Brasil. 
Considerada uma das mais 

talentosas executivas do país, 
ela se divide entre trabalho, 

família e disputas de maratonas  

  Por Leonardo Pujol 
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Apaixonada 
por resultados
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Precisamos fomentar no país 
uma agenda centralizada na 
educação, na inovação e na 
digitalização. Não como 
bandeira política, mas como 
bandeira do Brasil.
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até se aposentar. A mãe, Helena 
Presz Palmaka, dedicou-se à cria-
ção dos filhos. Ser dona de casa, 
porém, não a impedia de agir com 
independência. Mesmo com o con-
servadorismo da época, Helena 
pegava o carro e dirigia sozinha 
pelas ruas da capital paulista. O 
incentivo vinha do marido, que 
também encorajava os filhos a não 
depender dos outros. "Quando en-
trei no mercado de trabalho, eu 
acreditava que o mundo todo en-
tendia essa independência", relem-
bra Cristina Palmaka. 

Ela começou a trabalhar em 
1984, aos 16 anos. Estava no últi-
mo ano de colégio quando a Philips 
abriu uma seleção de estágio na 
escola onde ela estudava. "Eu nem 
sei o que vou fazer, só sei que pas-
sei", disse, empolgada, aos fami-
liares. Enquanto o pai demonstrou 
orgulho pela oportunidade, a mãe 
ficou preocupada. É que a jovem 
teria de sair cedo e só voltaria pa-
ra casa tarde da noite.

Mas não teve jeito. Na Philips, 
uma das maiores indústrias de ele-
trônica do século 20, Palmaka exer-
cia o cargo de assistente adminis-
trativa. Ela conta que, certo dia, 
ainda no começo de seu estágio, 
a empresa comprou um computa-
dor – à época, um equipamento 
cujo manuseio parecia coisa de 
outro mundo para a maioria das 

Fotos: Cristina Palmaka / Arquivo Pessoal

pessoas. Mas não para a estagiária. 
A jovem havia aprendido a manu-
sear computadores com o irmão 
caçula, Ricardo, um entusiasta da 
incipiente tecnologia, que montara 
seu próprio computador na sala de 
casa. A destreza deu a ela visibili-
dade. Somaram-se a isso a inteli-
gência, a perspicácia e a habilidade 
com a língua inglesa. Palmaka cres-
ceu na empresa. Do setor adminis-
trativo, passou às áreas de marke-
ting, vendas e desenvolvimento de 
produtos.

Foram 15 anos dedicados à Phi-
lips. Paralelamente, cursou facul-
dade de Ciências Contábeis e MBA 
com extensão na Universidade do 
Texas, em Austin, nos Estados Uni-
dos. O intercâmbio seria decisivo 
em sua ascensão profissional. Se 
no Brasil a tecnologia da informa-
ção ainda engatinhava, em Austin 
a presença de empresas dessa área 
já era um traço marcante. Foi lá, 
numa das mecas globais do seg-
mento, que Palmaka começou a 
direcionar seu trabalho à TI.

Em janeiro de 2000, ela foi con-
tratada pela HP, outra potência do 
segmento. Ao longo da primeira dé-
cada deste século, Palmaka assumiu 
missões desafiadoras – sempre em 
posições de liderança. Como geren-
te de produto, precisou dar um cho-
que de gestão para aumentar a ren-
tabilidade do setor comercial. Como 

Com colaboradores que pensam de 
maneira parecida, é difícil obter  
o melhor resultado. Até porque os 
clientes não são todos iguais.

O marido, Luiz, e a filha, Katarina: 
os "superparceiros" de Palmaka
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diretora para a América Latina, con-
solidou a HP entre os principais 
players no continente.

Apesar disso, a CEO da SAP não 
hesita em dizer que seu “maior pro-
jeto” é a filha, Katarina, nascida em 
2006. A menina é fruto da relação 
com o engenheiro Luiz Alberto de 
Luca, com quem Palmaka é casada 
há 22 anos. Ao pegar a bebê em seus 
braços, ela sentiu uma emoção  que 
a fez lembrar a reação da mãe quan-
do contou ter conseguido o estágio 
na Philips. "Precisei virar mãe para 
dar razão à minha."

Cristina Palmaka assumiu a 
vice-presidência de vendas para 
pequenas e médias empresas 
(MPEs) da SAP Brasil quando Ka-
tarina tinha três anos. A passagem 
foi rápida. No ano seguinte, em 
2010, foi contratada como direto-
ra de negócios para a indústria de 
computadores na Microsoft. Era a 
sua terceira gigante no ramo da TI. 
Mas ela retornaria à SAP Brasil, 
agora para o cargo de CEO. "Fiquei 
muito honrada com o convite", sa-
lienta.

Desde então, lá se vão seis anos. 
Entre as responsabilidades de Pal-
maka está a de liderar 2,4 mil em-
pregados. Metade deles fica em 
escritórios do eixo Rio-São Paulo. 
Os outros 1,2 mil estão alocados 
no SAP Labs, centro de desenvol-
vimento de softwares localizado 
no Parque Tecnológico da Univer-

sidade do Vale do Rio dos Sinos 
(Unisinos), em São Leopoldo, região 
metropolitana de Porto Alegre. A 
executiva responde pelos serviços 
e soluções que a subsidiária brasi-
leira presta a 13 mil clientes – in-
cluindo 70% das grandes empresas 
em operação no país. 

Palmaka não abre números da 
operação local, mas revela que al-
gumas áreas da SAP registram cres-
cimento de três dígitos a cada tri-
mestre. Reconhecida no país e no 
exterior pela força de sua liderança, 
a executiva foi eleita duas vezes pe-
la revista Forbes uma das melhores 
CEOs do Brasil, além de homena-
geada pelo Grupo de Líderes Em-
presariais (Lide), pela escola de edu-
cação executiva HSM e pelo jornal 
Valor Econômico. 

Influência 
extramuros 

Para a presidente da SAP Brasil, é 
um privilégio participar de congressos 
e reuniões com gestores que estão 
reinventando modelos de negócios e 
setores. Nesse contexto, ela conta que 
o principal desafio é amadurecer os 
níveis de governança corporativa. E 
como isso pode ser feito? Acompa-
nhando de perto a transformação di-
gital. Para ela, é urgente que líderes e 
liderados compreendam as tendências 
e os impactos de tecnologias como 
inteligência artificial, machine learning, 
blockchain e internet das coisas (IoT) 

no cotidiano das empresas e, inclusi-
ve, das pessoas. "O setor privado tem 
apresentado bons exemplos, mas a 
área pública parece estar sempre um 
passo atrás", analisa.

Palmaka compartilha os ideais do 
Movimento Brasil Competitivo (MBC), 
onde atua como conselheira. "Preci-
samos fomentar no país uma agenda 
centralizada na educação, na inova-
ção e na digitalização. Não como 
bandeira política, mas como bandei-
ra do Brasil." Para atingir essa meta 
dentro da SAP, a aposta é em equipes 
multidisciplinares – que valorizam as 
capacidades e habilidades dos indi-
víduos a despeito de gênero, etnia e 
religião. Na empresa são desenvol-
vidas ações de diversidade e inclusão, 
a fim de chegar a soluções com visão 
holística dos problemas. "Com cola-
boradores que pensam de maneira 
parecida, é difícil obter o melhor re-
sultado. Até porque os clientes não 
são todos iguais", afirma.

O compromisso com a igual-
dade de gênero é estendido para 
toda a SAP Brasil. O posicionamen-
to, inclusive, legou à empresa o cer-
tificado Economic Dividends for 
Gender Equality (Edge) – um dos 
mais renomados no mundo sobre 
o assunto. Há dois anos, a operação 
brasileira da SAP atingiu a meta de 
empregar 25% de mulheres em car-
gos de gerência. Hoje, o indicador 
está em 27%. A meta é bater em 
30% até 2022. 

Trajetória na TI 

1984
Ingressa como 

estagiária na Philips. 

Efetivada, ocupa cargos 

de marketing, venda 

e desenvolvimento 

de produtos. 

2000
Assume a

vice-presidência 

da unidade 

de sistemas 

pessoais 

da HP. 

2009
Tem sua primeira 

passagem pela 

SAP Brasil, 

como vice-

-presidente de 

vendas para MPEs. 

2010 
Atua como 

diretora para 

negócios da 

indústria de 

computadores da 

Microsoft. 

2013
É convidada 

para a posição 

de CEO da SAP 

Brasil, onde 

permanece 

até hoje. 
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A própria Palmaka é um exemplo 
dessa diversidade: trata-se da primei-
ra mulher a assumir a função de CEO 
da empresa no Brasil. Ela também 
integra o Conselho da Junior Achie-
vement (ONG mundial com foco na 
educação de jovens) e o Conselho de 
Inovação da empresa de tecnologia 
financeira Cielo. Além disso, é apoia-
dora da SAP Run for Education, um 
evento esportivo que se propõe a 
sensibilizar fundos de investimentos 
para a educação de jovens carentes 
em São Paulo.

Conciliar a agenda atribulada na 
SAP com os trabalhos sociais não é 
fácil. A solução foi adotar uma dis-
ciplina incondicional. A mesma que 
ela emprega em sua preparação pa-
ra maratonas. Tudo na vida de Pal-
maka é programado, e os horários 
são respeitados rigorosamente. Al-
guns compromissos profissionais e 
familiares costumam ganhar prio-
ridade. Se há uma tarefa importan-
te a finalizar, ela tenta encaixar as 
pendências em horários alternativos. 
Evita trabalhar nos fins de semana, 
que é quando gosta de receber ami-
gos, cozinhar com o marido e a filha 
e correr na companhia deles. Mo-
rando no bairro de Moema, em São 
Paulo, a família tem o hábito de fa-
zer esportes no Parque Ibirapuera. 
"Somos superparceiros", diz.

Palmaka não consegue se imagi-
nar longe das corridas. Desde que co-

Foto: SAP Brasil / Divulgação

Pelos resultados na SAP, a executiva foi 
eleita uma das melhores CEOs do Brasil

meçou, há quase 20 anos, perdeu a 
conta de quantas provas participou. 
Entre elas estão as tradicionais ma-
ratonas de Londres, Berlim e Paris. 
Em 2018, na maratona de Washing-
ton, Palmaka atingiu seu melhor 
tempo: 3 horas e 36 minutos. Em abril 
passado, realizou o sonho de comple-
tar uma ultramaratona, de 56 quilô-

metros, em Cape Town, na África do 
Sul. A prova foi disputada ao lado do 
marido, a quem Cristina Palmaka cha-
ma de "companheiro de vida e de cor-
ridas". Foram intensos meses de trei-
namento para alcançar o objetivo. "E 
quando olho para o mundo corpora-
tivo, percebo que a dedicação deve 
ser a mesma", finaliza. 

Não só por bons 
resultados: a executiva 
se destaca pelo estímulo 
a iniciativas de boa 
governança corporativa, 
diversidade e inclusão 
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INOVAÇÃO 
A SERVIÇO DOS 
BRASILEIROS 
A indústria farmacêutica 
nacional  trabalhando pelo 
desenvolvimento do país. 

Lutar por uma indústria farmacêutica 
brasileira altamente inovadora, 
competitiva e capaz de enfrentar os 
desafios globais da saúde é a grande 
causa do Grupo FarmaBrasil. Essa é 
a nossa contribuição para melhorar a 
qualidade de vida da população. 
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somos 
inconformados

E sabemos que para uma real
transformação é preciso mudar. 

Por isso, defendemos a oferta 
de serviços digitais públicos
e processos mais simples. 

Vamos pensar em um país
menos complexo?

Junte-se a nós nessa causa.

 

www.mbc.org.br


