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A dignidade da pessoa humana está prevista no artigo 1º, inciso III da 
Constituição Federal. Como princípio fundamental da democracia, sua fina-
lidade é garantir ao cidadão o mínimo de respeito aos seus direitos. É verda-
de que a reportagem de capa desta nona edição da revista Brasil+ é sobre 
governança, uma bandeira defendida desde sempre pelo Movimento Brasil 
Competitivo. Mas não falamos apenas da importância da governança. 

A pandemia revelou a existência de quase 40 milhões de "invisíveis". São 
trabalhadores que receberam o auxílio emergencial apesar de não estarem 
no CadÚnico, o cadastro governamental. São cidadãos sem CPF, conta em 
banco ou emprego formal. São essas pessoas, e a população de maneira ge-
ral, que terão melhor acesso a serviços públicos quando o conceito de go-
vernança for finalmente assimilado pelo Estado de maneira transversal. 

Apesar dos gargalos existentes, há bons caminhos sendo pavimentados 
nesse sentido. A resposta dada pelo SUS na pandemia é 
um exemplo. O alinhamento do Brasil a boas práticas 
preconizadas pela OCDE também – como fica claro na 
editoria Competitividade, em que explicamos os benefí-
cios da Análise de Impacto Regulatório (AIR), um pode-
roso mecanismo de racionalização e aperfeiçoamento 
do Estado. Em Benchmark Brasil, mostramos como os 
investimentos cruzados podem destravar a malha ferro-
viária, enquanto em Debate avaliamos os prós e os con-
tras do novo Marco Legal do Saneamento Básico. 

Além das reportagens que esmiúçam transformações em curso, outros 
três conteúdos propõem reflexões ao leitor. Um deles, uma entrevista com 
Carlos Da Costa, secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competi-
tividade do Ministério da Economia. Outro você encontra em Perfil, onde 
confere a trajetória de José Eduardo Sabo Paes, procurador do MPDFT e con-
selheiro do MBC. Por fim, não deixe de conferir a matéria de Benchmark 
Mundo, que destaca os diferenciais da liderança feminina no enfrentamento 
da Covid-19 mundo afora.    

 
 

Boa leitura.  

A disseminação do 
conceito de governança, 
a instauração da AIR e a 

adoção de investimentos 
cruzados revelam bons 

avanços no Brasil 

Tatiana Ribeiro 

Diretora executiva do MBC
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Por Emanuel Neves e Ricardo Lacerda

Apesar de a pandemia ainda não estar 
superada, Carlos Da Costa, secretário Especial 
de Produtividade, Emprego e Competitividade 
do Ministério da Economia, enxerga o país 
preparado para um novo ciclo de crescimento 
e já identifica melhoras significativas no 
desempenho de quase todos os setores

de olho na 
retomada
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durante sua cerimônia de pos-
se, ao assumir a Secretaria 
Especial de Produtividade, 
Emprego e Competitividade 
(Sepec), ligada ao Ministério 
da Economia, Carlos Da Cos-
ta deixou claro qual seria sua 
principal missão. "É preciso 
destruir as barreiras à com-

petitividade em nosso país", declarou. Des-
de então, Costa tem liderado movimentos 
nesse sentido. O problema é que, em janei-
ro de 2019, ninguém cogitava a possibili-
dade de uma pandemia. Apesar da crise 
provocada pelo coronavírus, o titular da 
Sepec assegura que há um futuro promissor 
à espera da economia nacional.

A previsão está alicerçada em uma série 
de medidas adotadas pela União – e em es-
pecial ao Ministério da Economia – para 
contornar os impactos da Covid-19. Um dos 
destaques é o uso de ferramentas digitais 
para aproximar o governo das demandas do 
setor produtivo. Outro trunfo é a Medida 
Provisória do Ambiente de Negócios, um 

superpacote de desburocratização dos pro-
cessos vinculados ao empreendedorismo. 
O Sistema Nacional de Garantias de Crédi-
to (SNGC) e o próprio Marco das Startups, 
um novo estímulo aos ecossistemas de ba-
se tecnológica, também integram a lista de 
medidas pensadas para dinamizar a com-
petitividade. 

Ex-executivo da JP Morgan e com pas-
sagem pela Diretoria de Planejamento do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES), Costa aposta nu-
ma renovação da confiança dos empresários 
na capacidade de o país apresentar uma 
forte retomada. As medidas de reação à 
pandemia, aliás, podem ajudar a selar esse 
novo pacto entre o setor corporativo e a 
esfera pública, consolidando uma sinergia 
vital para o crescimento.

Nesta entrevista concedida à Brasil+, 
Carlos Da Costa aprofunda esses e outros 
pontos, além de enumerar fatos, indicado-
res e medidas que colocam a economia na-
cional em marcha de subida na ladeira da 
recuperação. Confira a conversa.

d
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É inegável que a pandemia inter-
rompeu projetos, abortou planos 
e impôs um desafio fiscal ainda 
maior do que já existia antes do 
coronavírus. Nesse contexto, 
quais foram os maiores avanços 
empreendidos pela Sepec? 

A Sepec atuou na linha de fren-
te para mitigar os impactos da pan-
demia. Reorganizamo-nos rapida-
mente e lideramos 12 forças-tarefas. 
Houve um enorme esforço na gestão 
das sugestões que vieram do setor 
produtivo. Recebemos e gerencia-
mos mais de 3 mil contribuições de 
54 setores da economia. No geral, 
49,4% foram atendidas total ou par-
cialmente, graças ao empenho de 
todo o Ministério da Economia e de 
outras áreas do governo. Institucio-
nalizamos essa maneira de trabalhar 
para avançarmos na retomada, re-
duzindo o custo Brasil. Durante es-
se processo criamos o site Vamos 
Vencer, que foi atualizado constan-
temente com perguntas e respostas 
de todas as ações da área econômi-
ca para mitigar o impacto da Co-
vid-19, classificadas por perfil e se-
tor da empresa. Alcançamos mais 
de 300 mil visitantes. Em relação à 
oferta de produtos e insumos críti-
cos ao combate da doença, supera-
mos todos os problemas – o Brasil 
se tornou exemplo com a multipli-
cação da produção de ventiladores, 
álcool gel e EPIs, suprindo toda sua 
necessidade e até mesmo se tornan-
do um exportador.

Que outros avanços o senhor des-
tacaria?

Continuamos acompanhando 
testes e vacinas, dando suporte ao 
Ministério da Saúde com nossa área 
de inovação e indústria. Também 
desenvolvemos o Portal Qualifica-
ções, fazendo curadoria de aproxi-
madamente 1 mil cursos online ofe-
recidos por 46 organizações, com 
recomendações por perfil de traba-
lhador, o que orientou mais de 1,3 

milhão de pessoas para que apro-
veitassem o tempo em casa para se 
qualificar. Realizamos oito demodays 
focados em soluções para a cala-
midade, mobili-
zando 66 startups 
de todo o país – e 
58% afirmaram 
ter avançado com 
clientes ou inves-
tidores. Em rela-
ção ao crédito, 
atuamos forte-
mente na desbu-
rocratização do 
acesso e na facili-
tação das garan-
tias, com a criação 
do Pronampe e a 
estruturação do 
FGI. Criamos tam-
bém o Barômetro 
Setorial, uma ferramenta com atu-
alização regular sobre o nível de ati-
vidade setorial. Outro ponto impor-
tante foi o retorno seguro ao traba-
lho com a organização e alinhamen-
to de várias entidades que formu-
laram protocolos para mais de 90% 
da economia. Superada essa fase, 
já estamos debruçados nas pro-
postas para a retomada econômi-
ca no pós-crise, como a MP do 
Ambiente de Negócios, a MP da 
Construção Civil e diversos outros 
marcos regulatórios.

Sobre a MP do Ambiente de Ne-
gócios, quais devem ser seus pon-
tos prioritários e qual é a expec-
tativa para que seus efeitos sejam 
sentidos na prática?

O objetivo é ser um marco de-
finitivo para a melhoria de ambien-
te de negócios no país a partir da 
desburocratização e simplificação 
de processos associados ao ciclo de 
negócios. Os impactos da MP ter-
minarão por alavancar o Brasil no 
ranking do Doing Business do Ban-
co Mundial. Organizada em capítu-
los conforme a metodologia do Ban-

en
tr
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is
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co Mundial, a MP trará impactos con-
cretos na vida dos empreendedores 
brasileiros em diversos eixos. Um 
deles é a abertura de empresas, com 

a simplificação 
de medidas, a 
unificação de 
processos e uma 
interface mais 
simples para o 
empreendedor. 
Outro é a obten-
ção de alvará de 
construção, com 
a complementa-
ção da Lei de Li-
berdade Econô-
mica no sentido 
de desburocrati-
zar a obtenção 
de alvarás para 
obras de baixo 

risco e a criação da figura do atesta-
dor que descentraliza e agiliza a emis-
são de alvarás. Além disso, há os se-
guintes eixos: Proteção a Investidores 
Minoritários, que adequa a governan-
ça corporativa brasileira aos padrões 
do Banco Mundial; Comércio Inter-
nacional, que estabelece boas práti-
cas regulatórias quanto ao Licen-
ciamento de Importações, determi-
na limites ao poder regulatório do 
Estado e reforça o guichê único pa-
ra o comércio exterior; Execução de 
Contratos, que institui o Sistema 
Brasileiro de Identificação e Recu-
peração de Ativos (SIRA) para inte-
grar as informações de registro e a 
pesquisa de bens do devedor em 
bancos de dados públicos e esta-
belece regras claras para a prescri-
ção intercorrente na execução civil, 
com vistas à redução do tempo e 
ampliação da efetividade na execu-
ção de contratos no Brasil; Contra-
tando com o Governo, que faz alte-
rações na Lei 8.666 com base em 
discussões técnicas com o Banco 
Mundial e dá impulso à digitalização 
de compras públicas no país, inspi-
rado pelo êxito do Comprasnet. Pa-

Desde o começo da 
pandemia, em 
março, a Sepec 
recebeu e 
gerenciou mais de 
3 mil contribuições 
de 54 setores da 
economia. Desse 
total, 49,4% 
foram atendidas

O Portal 
Qualificações fez 
a curadoria de 
cerca de 1 mil 
cursos online, 
orientando mais 
de 1,3 milhão de 
pessoas
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ra além desses temas, também es-
tá sendo preparada uma MP que 
moderniza o Registro de Proprie-
dade e a Obtenção de Crédito no 
Brasil de modo a adequá-los aos 
padrões que o Banco Mundial re-
comenda quanto à desburocrati-
zação do processo de registro imo-
biliário e à criação de um sistema 
único de registro de garantias.

Outro projeto é a criação do Siste-
ma Nacional de Garantias de Cré-
dito, a fim de aumentar o acesso 
de empresários a financiamentos. 
O que já existe nesse sentido e co-
mo o senhor avalia o Pronampe?

A minuta do decreto que cons-
tituirá o SNGC está em tramitação 
no Ministério da Economia e Banco 
Central. A proposta está alinhada 
com as recomendações da OCDE e 
do Banco Mundial no sentido de fa-
cilitar aos pequenos negócios o aces-
so ao crédito por meio da disponi-
bilização das garantias. No mundo 

todo, as empresas de menor fatura-
mento encontram menos oferta de 
crédito quando comparado ao que 
é ofertado para as grandes. Econo-
mias relevantes como as dos Estados 
Unidos, Japão ou Itália contam com 
sistemas de garantias de crédito pa-
ra pequenas empresas. Hoje, para 
uma pequena empresa ter acesso 
aos arranjos de garantia de crédito 
existentes no Brasil, é necessária a 
intermediação do agente que comer-
cializa o crédito em si. Assim, o em-
presário não tem sozinho o poder 
de, em posse da garantia, ir ao mer-
cado prospectar a melhor oferta de 
crédito. A proposta que preparamos 
e está em tramitação é de que o cré-
dito para as MPEs seja mais acessível 
por meio da anuência das garantias 
diretamente aos empreendedores, 
sem a intermediação dos concesso-
res de crédito. O empreendedor, com 
a carta de garantia na mão, terá con-
dições de escolher a melhor oferta. 
O Pronampe é o maior programa de 

crédito já feito para micro e pequenas 
empresas, muito bem-sucedido. Po-
de-se dizer que praticamente 100% 
do potencial de geração de crédito 
do Pronampe foi atingido, com qua-
se 500 mil empresas beneficiadas. 
Há um consenso de que o programa 
alcançou seu objetivo de ajudar as 
empresas na preservação das suas 
atividades e dos postos de trabalho 
que cada uma delas gera. 

O que leva o senhor a acreditar 
que a recuperação da economia 
será em V? Há fatos, ou mesmo 
indícios, apontando nessa direção?  

A economia já retomou em V na A economia já retomou em V na 
grande maioria dos setores. Existem grande maioria dos setores. Existem 
muitos números comprovando este muitos números comprovando este 
crescimento já no pré-pandemia e crescimento já no pré-pandemia e 
alguns até mesmo com resultados alguns até mesmo com resultados 
superiores à crise. A indústria tem superiores à crise. A indústria tem 
revelado pesquisas por meio das revelado pesquisas por meio das 
quais temos muita segurança de que quais temos muita segurança de que 
as medidas tomadas pela Sepec/Mi-as medidas tomadas pela Sepec/Mi-
nistério da Economia e governo fe-nistério da Economia e governo fe-

O projeto de Marco 
Legal das Startups e do 
Empreendedorismo Inovador 
tem por objetivo ser a 
referência para dar maior 
segurança jurídica e melhorar 
o ambiente de negócios em 
que atuam não apenas as 
startups, mas envolver todos 
os  atores dos ecossistemas de 
empreendedorismo inovador. 

Maior programa 
de crédito já feito 

para micro e 
pequenas 

empresas, o 
Pronampe 

beneficiou 500 
mil organizações
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deral foram muito efetivas. Segun-deral foram muito efetivas. Segun-
do a CNI, cerca de 73% das indústrias do a CNI, cerca de 73% das indústrias 
retomaram o nível de emprego e retomaram o nível de emprego e 
70% igualaram ou já superaram o 70% igualaram ou já superaram o 
faturamento e o nível de produção faturamento e o nível de produção 
do início do ano. Temos cinco meses do início do ano. Temos cinco meses 
seguidos de crescimento que já com-seguidos de crescimento que já com-
pensaram a queda de atividade de pensaram a queda de atividade de 
27% acumulada entre março e abril. 27% acumulada entre março e abril. 
A indústria já alcançou crescimento A indústria já alcançou crescimento 
de 0,2% e o final de 2020 promete de 0,2% e o final de 2020 promete 
números surpreendentes. O agro-números surpreendentes. O agro-
negócio segue em ritmo forte por negócio segue em ritmo forte por 
sua alta produtividade e demanda sua alta produtividade e demanda 
mundial. O comércio tem acompa-mundial. O comércio tem acompa-
nhado o ritmo da demanda dentro nhado o ritmo da demanda dentro 
da nova realidade, com a sociedade da nova realidade, com a sociedade 
se adaptando a todos os protocolos se adaptando a todos os protocolos 
de controle sanitário. O setor de ser-de controle sanitário. O setor de ser-
viços, que foi um dos mais impac-viços, que foi um dos mais impac-
tados, retomou por último, mas vem tados, retomou por último, mas vem 
acelerando fortemente nos últimos acelerando fortemente nos últimos 
meses. O mais importante é o cres-meses. O mais importante é o cres-
cimento, na maioria dos setores, da cimento, na maioria dos setores, da 
confiança dos empreendedores na confiança dos empreendedores na 
capacidade de reação forte do Bra-capacidade de reação forte do Bra-
sil após uma das maiores crises de sil após uma das maiores crises de 
incerteza de todos os tempos. Os incerteza de todos os tempos. Os 
empresários brasileiros são reconhe-empresários brasileiros são reconhe-
cidos por sua alta capacidade de re-cidos por sua alta capacidade de re-
siliência, determinação e trabalho siliência, determinação e trabalho 
frente às dificuldades. Isso somado frente às dificuldades. Isso somado 
à confiança da sociedade, o Brasil à confiança da sociedade, o Brasil 
logo ali na frente será considerado logo ali na frente será considerado 
um dos países que melhor lidou com um dos países que melhor lidou com 
a crise. Junto com as reformas e o a crise. Junto com as reformas e o 
ajuste fiscal, necessários para a con-ajuste fiscal, necessários para a con-
tinuidade do crescimento, seguire-tinuidade do crescimento, seguire-
mos no caminho da prosperidade.mos no caminho da prosperidade.

O que se pode esperar do Marco 
Legal das Startups? De que ma-
neira empresas de base tecnoló-
gica podem contribuir para a efe-
tiva digitalização da economia? 

O projeto de Marco Legal das 
Startups e do Empreendedorismo 
Inovador tem por objetivo ser a re-
ferência para dar maior segurança 
jurídica e melhorar o ambiente de 
negócios em que atuam não apenas 
as startups, mas envolver todos os  

atores dos ecossistemas de empre-
endedorismo inovador – como men-
tores, investidores anjos, entidades 
de fomento, aceleradoras e incuba-
dores. Esperamos facilitar e incen-
tivar a realização de investimentos 
privados, bem como expandir a ofer-
ta de capital disponível para inves-
timentos em startups. Para isso, au-
torizaremos, por exemplo, que em-
presas que atuam no setor energé-
tico e são obrigadas por lei a inves-
tir em P,D&I possam direcionar es-
se investimento a startups. Segundo 
a ANP, só no setor de petróleo são 
quase R$ 2 bilhões de investimentos 
de empresas outorgadas a título de 
contrapartidas legais que poderiam 
ser, em parte, aportados em startups. 
Queremos modernizar a forma com 
que o Estado se relaciona com em-
presas inovadoras. O projeto cria as 
bases jurídicas para que sejam criados 
programas de ambiente regulatório 
experimental – o chamado sandbox 
regulatório – por agências e órgãos 
com competências reguladoras, inclu-
sive admitindo programas realizados 
conjuntamente por mais de um órgão. 
Outra medida é a criação de um pro-
cedimento licitatório novo para a ad-
ministração pública lançar desafios 
para testes de soluções inovadoras, 
podendo ser restrito a startups, pre-
vendo a possibilidade de firmar con-
trato de testes e contrato de forneci-
mento sem necessidade de dispensa 
de licitação. Por serem empresas ino-
vadoras natas, startups tendem a de-
senvolver soluções tanto para ganhos 
de produtividade quanto para desafios 
anteriormente insolúveis. 

Uma das apostas para turbinar a 
economia diz respeito a marcos 
regulatórios no setor de infraes-
trutura – historicamente um gar-
galo que limita a competitividade 
do país. É possível esperar grandes 
avanços já em 2021?

Vivemos uma fase de grandes 
transformações nos marcos regula-

tórios dos setores de infraestrutura. 
Vale dar um pequeno panorama das 
quatro principais áreas: telecomu-
nicações, saneamento, energia e lo-
gística. Em 2019, aprovamos um 
novo marco regulatório para o setor 
de telecomunicações, que deu o pon-
tapé inicial para um grande salto de 
modernização do setor. O ano de 
2020 foi marcado pela aprovação 
do decreto 10.402/20, que detalha 
o marco, e pela sanção do decreto 
10.480/20, que dispõe sobre o com-
partilhamento e modernização de 
diferentes redes de infraestrutura. 
Pretendemos aprovar ainda em 2020 
a redução de encargos para a Inter-
net das Coisas (IoT) e para pequenas 
estações terrenas de satélite (VSAT), 
já prevista no PLOA 2021. Todas es-
sas iniciativas preparam o terreno 
para que o setor de telecomunica-
ções proporcione um salto de pro-
dutividade para todos os demais 
setores com o leilão de 5G em 2021. 
No entanto, existem ainda desafios 
que precisam ser endereçados para 
favorecer a implantação de tecno-
logia 5G no país, com a melhoria do 
compartilhamento de infraestrutu-
ra, com destaque para soluções des-
de a organização de postes até a mo-
dernização de legislações municipais 

Segundo a CNI, cerca de 
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73% das 
indústrias retomaram 
o nível de emprego e 

70% igualaram  
ou já superaram o 

faturamento e o nível 
de produção do início 

do ano 

O PLOA 2021 já 
prevê a redução 

de encargos para 
IoT e pequenas 

estações 
terrestres de 

satélites
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que viabilizem a ampliação de redes 
de telecomunicações. O ano foi de 
grandes vitórias para o setor de sane-
amento. Aprovou-se, depois de inten-
sa mobilização no Congresso, a Lei 
14.026/20, que busca promover a uni-
versalização dos serviços a partir da 
remoção das barreiras ao investimen-
to privado e da redução significativa 
dos riscos jurídicos e regulatórios (leia 
mais na página 48). O setor de ener-
gia também está no nosso foco, com 
a expectativa de aprovação da Nova 
Lei do Gás, que permitirá a abertura 
do setor de gás natural a partir da pro-
moção da competição na oferta e na 
comercialização do gás e da facilitação 
à realização de investimentos. Na ener-
gia elétrica, o Congresso discute ini-
ciativas como o PL 1917/15 e o PLS 
232/16, que buscam uma reformula-
ção profunda do setor com vistas à 
liberalização, melhoria de sinais de 
preços, incremento de investimentos 
na expansão e segurança do suprimen-
to e modicidade tarifária. Já no setor 
de logística trabalhamos para aprovar 

o PLS 261, que busca modernizar a 
regulação do setor ferroviário, incen-
tivar o empreendedorismo, facilitar a 
atração de investimento privado e 
ampliar a malha nacional.

A Sepec iniciou a segunda fase do 
projeto custo Brasil, em parceria 
com o MBC. Como o senhor avalia 
o trabalho da primeira etapa e co-
mo será daqui para frente?

Estamos concluindo a primeira 
etapa, que consiste em abertura com-
pleta da mandala, precificação dos 
projetos e levantamento dos proje-
tos mais impactantes financeiramen-
te. A segunda etapa visa montar o 
plano de trabalho para atacar os 
principais, colocando foco nos de 
maior impacto.

Um entrave que pesa no custo Bra-
sil é a alta judicialização e o risco 
trabalhista – muito acima dos pa-
drões de países da OCDE. A Reforma 
Trabalhista de 2017 não foi suficien-
te para mitigar esses problemas?

en
tr
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ta

A reforma trabalhista de 2017 re-
duziu bastante a judicialização traba-
lhista no Brasil e foi um grande avan-
ço na direção de reduzir a incerteza 
jurídica. Além disso, desestimulou 
a criação de processos sem subs-
tância, ao determinar que o proces-
so se inicie com mais dados do que 
anteriormente, elevando o custo de 
se judicializar uma ação na qual a 
causa é perdida.

A pandemia alterou profundamen-
te o cotidiano corporativo mundo 
afora. Há mais home office, maior 
flexibilização, maior digitalização 
do trabalho. Ao mesmo tempo, abre-
-se uma série de brechas para uma 
enxurrada de novos processos, não?

O setor público tem trabalhado 
para buscar uma maior segurança 
jurídica para o home office a fim de 
viabilizar esta nova forma de traba-
lho, garantindo a segurança jurídica 
e o bem-estar dos trabalhadores, 
atrelado sempre ao aumento da pro-
dutividade. 
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Nos trilhos  
do futuro
Renovações antecipadas de concessões 
ferroviárias preveem “investimentos cruzados” 
em novas malhas e obras de interesse público 
sob responsabilidade das próprias empresas 
para acelerar expansão do setor no Brasil 

Por Sérgio Ruck Bueno
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vertida na Lei 13.448/17, para acelerar 
a expansão da infraestrutura de trans-
porte ferroviário, rodoviário e aeropor-
tuário diante das restrições orçamen-
tárias do governo federal. A avaliação 
é que o dinheiro das outorgas pode ser 
aplicado mais rapidamente se não tiver 
que transitar por dentro do Orçamen-
to Geral da União (OGU). Além disso, 
acredita-se que as concessionárias te-
nham experiência e qualificação para 
realizar os projetos com mais eficiência.

Mas não é só isso. Além de assumir 
a responsabilidade e os riscos da exe-
cução dos investimentos cruzados, as 
operadoras se comprometem a melho-
rar os indicadores de qualidade dos ser-
viços já prestados e a investir na mo-
dernização e no aumento da capacida-
de das suas malhas. Em compensação, 
a garantia do alongamento das con-
cessões por mais um período permite 
a elas antecipar projetos que exigem 
desembolsos bilionários e com amor-
tização em prazos muito longos.

ma lei promulgada 
em 2017 começa a 
dar novo fôlego aos 
investimentos no 
setor ferroviário no 
Brasil. Trata-se da 
autorização para a 

renovação antecipada das conces-
sões firmadas entre 1996 e 1998. Em 
troca da extensão dos contratos por 
mais três décadas, além dos 30 anos 
originais, o governo pode agora de-
terminar que uma parte ou a tota-
lidade da outorga devida pelas con-
cessionárias seja aplicada diretamen-
te por elas. E o rumo desses inves-
timentos segue por dois caminhos: 
melhorias de interesse público nas 
próprias malhas ou a construção de 
novas linhas em outras regiões para 
futuras concessões – os chamados 
“investimentos cruzados”.

Essas duas formas de contrapar-
tida foram previstas na Medida Pro-
visória 752, de 2016, depois con-

U
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Dezenas de bilhões 
Segundo Tarcísio Freitas, minis-

tro da Infraestrutura, a estimativa 
é que as prorrogações injetem R$ 
36,9 bilhões no modal nos próximos 
anos, incluindo a construção da Fer-
rovia de Integração do Centro-Oes-
te (FICO) pela Vale em troca da re-
novação da concessão da Estrada 
de Ferro Vitória-Minas (EFVM). So-
madas as obras da Ferrovia de In-
tegração Oeste-Leste (FIOL), toca-
das pela estatal Valec na Bahia, e a 
concessão para implantação da 
Ferrogrão, entre o Mato Grosso e 
o Pará, ele prevê que o valor possa 
chegar a R$ 64 bilhões.

“A inovação trazida pela lei per-
mite a realização de novos investi-
mentos na malha, a ampliação da 
capacidade de produção ferroviária, 
a execução de obras para resolução 
de conflitos urbanos (problemas 
causados pela circulação de trens 
nas cidades), a modernização con-
tratual e a melhora antecipada no 
nível de serviço”, explica. Segundo 
o ministro, quando a renovação é 
feita ao fim do contrato não há tais 
vantagens. “Frente a um cenário de 
restrição fiscal, é totalmente opor-
tuna a possibilidade de entrega à 
sociedade de uma infraestrutura 
ampliada e moderna”, acrescenta.

Para Alexandre Porto, superin-
tendente de Transporte Ferroviário 
da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT), a estimativa é 

de um montante ainda maior de 
investimentos em função das reno-
vações dos contratos: R$ 43,6 bi-
lhões, de 2020 a 2026. A soma é 
quase o dobro do que seria aplica-
do no mesmo período sem o novo 
modelo. “Caso não houvesse as 
prorrogações antecipadas, estima-
-se, com base no que historicamen-
te vinha sendo investido pelo setor, 
valores próximos a R$ 24,4 bilhões”, 
compara. Conforme a Associação 
Nacional dos Transportadores Fer-
roviários (ANTF), a malha concedi-
da atual no país soma 29,1 mil qui-
lômetros, mas pouco mais de um 
terço dela não é utilizado porque 
as concessionárias não consideram 
os trechos economicamente viáveis. 
No entanto, com a construção da 
FICO, que terá 383 quilômetros, 
mais as concessões da FIOL (580 
quilômetros) e da Ferrogrão (980 
quilômetros), ambas com leilões 
previstos para o primeiro trimestre 
de 2021, a rede ganhará 1,9 mil qui-
lômetros nos próximos anos. 

Redução de custos 
e de poluentes

A antecipação de investimentos 
a partir da renovação dos contratos 
deverá contribuir, juntamente com 
os novos projetos em andamento, 
para elevar a participação do setor 
ferroviário na movimentação de 
cargas no Brasil, conforme previsto 
pelo Plano Nacional de Logística 
(PNL) da Empresa de Planejamen-
to e Logística (EPL), aprovado em 
2018. O estudo projeta uma alta 
para 31% em 2025, próximo dos 
37% observados na China e o do-
bro dos 15% estimados em 2015. 
Além de gerar uma redução apro-
ximada de 16% no custo total do 
transporte (considerados todos os 
modais), as alterações reduziriam 
em 14,3% as emissões de dióxido 
de carbono na atmosfera.

As propostas de renovação an-
tecipada das concessões passam 
por audiências públicas e são ana-

Frente a um cenário de restrição fiscal, é 
totalmente oportuna a possibilidade de entrega 
à sociedade de uma infraestrutura ampliada e 
moderna.    

Tarcísio Freitas, ministro da Infraestrutura

Entre obras 
previstas e 
prorrogações de 
concessões, os 
investimentos no 
setor ferroviário 
brasileiro podem 
chegar a R$ 64 
bilhões
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lisadas pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU) antes da assinatura 
dos termos aditivos entre as con-
cessionárias e a ANTT. Cabe ao tri-
bunal conferir os números apre-
sentados nos planos de negócios 
das empresas e avaliar a chamada 
“vantajosidade” das propostas. Sig-
nifica verificar se, do ponto de vis-
ta do poder concedente, das polí-
ticas públicas de transporte e da 
regulação do sistema, é mais ba-
rato, mais rápido e mais eficiente 
prorrogar os contratos do que fa-
zer novas licitações. 

A Rumo, concessionária da Ma-
lha Paulista, foi a primeira a assinar 
a prorrogação, em maio de 2020. 
E a Vale deve firmar o contrato até 
dezembro, depois que a ANTT fizer 
os ajustes recomendados pelo TCU. 
Outras duas estão em fases distin-
tas de negociação. A renovação da 

Concessionária da Malha Sudeste, a MRS detém cerca de 
16% da frota ferroviária nacional – incluindo mais de 18 

mil vagões e quase 800 locomotivas  

A ANTT prevê investimentos de  
R$43,6 bilhões no setor até 2026

As propostas de renovação antecipada 
passam por audiências públicas

Cabe ao TCU verificar se renovações 
antecipadas atendem aos interesses do país
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Malha Sudeste, da MRS Logística, 
deve ser encaminhada ao Tribunal 
no primeiro trimestre de 2021, en-
quanto o processo da Ferrovia Cen-
tro-Atlântica (FCA), controlada pe-
la VLI Logística, ainda precisará ser 
submetido a audiência pública a 
partir do segundo trimestre de 2021, 
conforme estimativa de Natália 
Marcassa, secretária de Fomento, 
Planejamento e Parcerias do Minis-
tério da Infraestrutura.

Avanços contratuais 
Relator do processo da Vale no 

TCU, o ministro Bruno Dantas diz 
que a vantajosidade da renovação 
ficou demonstrada nos casos já ana-
lisados pelo Tribunal devido à pre-
visão de “maciços investimentos” 
no transporte ferroviário e na re-
dução de conflitos urbanos – além 
da definição de regras de compar-
tilhamento das vias com outras 
concessionárias ou operadores. Ele 

entende ainda que há avanços con-
tratuais, pois a ANTT ampliou a 
relação de infrações previstas e 
estabeleceu critérios mais objeti-
vos para cálculo das multas apli-
cadas pelo poder concedente, 
quando for o caso.

O objetivo das novas normas é 
“reaquecer de forma rápida” o 
setor de transportes no 
país, conforme Mar-
cassa. Em es-

MRS: INTERESSE PÚBLICO PRIORIZADO

Com 1,6 mil quilômetros de ferrovias no Sudeste, a MRS Logística está finalizando o plano de negócios e investimentos para 
a renovação antecipada da concessão de 2026 até 2056. A ideia é enviá-lo ao TCU no começo de 2021. Estimativas iniciais indi-
cam investimentos de R$ 7,5 bilhões em valores de 2017, concentrados nos primeiros dez anos. Segundo Rafael Hipólito, gerente 
geral do projeto, R$ 4,4 bilhões correspondem à outorga prevista e serão convertidos em obras de interesse público – entre elas, 
a separação de linhas de passageiros e de cargas em São Paulo, a construção de terminais multimodais e a redução dos impactos 
provocados pela circulação das composições em centros urbanos. Os demais R$ 3,1 bilhões serão aplicados no aumento da ca-
pacidade e melhoria de desempenho da malha, com aquisição de novos vagões e locomotivas, remodelação das ferrovias e cons-
trução e ampliação de pátios de manobra, estacionamento e reparos. Os aportes na própria rede permitirão à concessionária 
dobrar o transporte de carga geral dos 67 milhões de toneladas para 130 milhões em 2056. Com isso, a participação desses pro-
dutos sobre o volume total movimentado passará dos atuais 30% (os outros 70% correspondem ao carregamento de minério) 
para 52%, o que amplia a competitividade do modal ferroviário. Sem a renovação antecipada, diz Hipólito, esses investimentos 
deixariam de ser feitos pela empresa devido ao longo prazo necessário para amortização. O risco de engenharia nas intervenções 
de interesse público também é da MRS, mas o executivo reconhece que a prorrogação do contrato é vantajosa, pois garante a 
continuidade da operação e permite antecipar novos projetos.

Obras previstas

91 km de ferrovia entre Rio Grande da Serra e Jundiaí, em São Paulo, passando pela capital, para 
segregar a malha compartilhada pela MRS e pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). As 
obras vão liberar linhas para os trens de passageiros e espaço para o Trem Intercidades (TIC) entre São Paulo e 
Campinas. Também serão eliminadas as restrições para o transporte de cargas na região.

Terminais multimodais em Igarapé e Queimados, nas regiões metropolitanas de Belo Horizon-
te e do Rio de Janeiro, respectivamente, e na Mooca e na Lapa, em São Paulo. As estruturas vão receber e distri-
buir cargas e contribuirão para reduzir o tráfego de 6 milhões de caminhões por ano entre as três cidades. 

Mitigação de conflitos urbanos entre trens e comunidades, que beneficiarão 51 municí-
pios com a construção de viadutos, passarelas para pedestres, vedação de linhas férreas e novas sinalizações.
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pecial, o modal ferroviário, que 
“enfrenta dificuldades indiscutíveis 
seja no tocante ao atraso tecno-
lógico, seja em função de sua bai-
xa capacidade operacional”. Segun-
do a secretária, os investimentos 
cruzados em novas malhas, por 
indicação do poder concedente e 
fora das redes operadas pelas em-
presas, assim como os aportes em 
outros projetos de interesse públi-
co, permitirão modernizar o dese-
nho regulatório e garantirão que 
os recursos vinculados à prorroga-
ção sejam efetivamente aplicados 
no setor.

“É um avanço regulatório im-
portante”, concorda o advogado 
Rafael Garofano, especialista em 
concessões e parcerias público-
-privadas (PPPs). Na opinião dele, 
a nova lei considera não apenas 
cada contrato isoladamente, mas 
o desenvolvimento da infraestru-
tura e a política de transportes do 
país como um todo. Além disso, 
fortalece o papel do regulador, já 
que a ANTT, bem como o TCU, ava-
lia se é “melhor, mais barato e mais 
vantajoso” prorrogar as concessões, 
em vez de esperar que elas termi-
nem para fazer novas licitações. 
Garofano lembra que as novas re-
gras chegaram a ser questionadas 
pela área técnica do TCU, mas as 
contestações foram superadas em 
função dos benefícios decorrentes 
das prorrogações e das medidas de 
proteção aos interesses do poder 
concedente recomendadas pelo 
próprio Tribunal. “O modelo é no-
vo e por isso gera curiosidade, aten-
ção, até desconfiança, e tem tam-
bém muitos desafios, mas estou 
otimista porque é uma solução 
potencial inclusive para outros seg-
mentos da área de infraestrutura.”

Segurança jurídica 
A previsão legal de investimen-

tos cruzados e as intervenções de 
interesse público dão mais segu-
rança jurídica para que os investi-
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RUMO: CAPACIDADE DUPLICADA

Em maio de 2020, a Rumo Logística se tornou a primeira opera-
dora a assinar a renovação antecipada de uma concessão ferroviária 
com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) com base 
na Lei 13.448/17. Com o acordo, a empresa garantiu a manutenção 
por mais 30 anos (até 2058) dos 2 mil quilômetros da Malha Paulis-
ta, que corta o estado de São Paulo desde a divisa com o Mato Gros-
so do Sul até o porto de Santos. Como contrapartida, a concessioná-
ria se comprometeu a executar R$ 6,1 bilhões em investimentos, 
além do pagamento de R$ 2,9 bilhões em outorga destinada ao Or-
çamento Geral da União – dos quais R$ 2,8 bilhões já foram quitados. 
Conforme Guilherme Penin, diretor de assuntos regulatórios e insti-
tucionais da Rumo, os aportes permitirão atingir até 2025 a meta de 
mais do que dobrar a capacidade de movimentação de carga da ma-
lha, de 35 milhões para 75 milhões de toneladas ao ano. Esses 40 
milhões de toneladas adicionais correspondem a 8,1% dos 493 mi-
lhões de toneladas transportadas em todas as ferrovias brasileiras 
em 2019, de acordo com a ANTF. O aumento será possível graças a 
obras como a reativação de mais de 500 quilômetros de ramais fer-
roviários, a duplicação e modernização de trechos e a construção e 
ampliação de pátios de manobra e estacionamento. Segundo o exe-
cutivo, a Malha Paulista é o mais importante eixo de conexão entre 
as ferrovias brasileiras, pois está ligada à Malha Norte que vai até 
Rondonópolis (MT) e está prestes a se ligar à Malha Central da Fer-
rovia Norte-Sul, até Porto Nacional (TO), ambas também sob res-
ponsabilidade da Rumo. A rede paulista também é a mais diversifi-
cada do país, pois carrega soja, milho, açúcar, combustíveis, fertili-
zantes, celulose, minérios e contêineres, e forma com a Malha Nor-
te o “principal corredor de exportação do agronegócio brasileiro", 
ligando o Centro-Oeste ao porto de Santos.

Obras previstas

Reativação de mais de 500 km de ramais fer-
roviários entre as cidades de Colômbia e Pradópolis e 
entre Panorama e Bauru (no estado de São Paulo), duplicação e 
modernização de trechos entre Itirapina, Boa Vista Velha e Pere-
quê (SP) para ampliar a capacidade de carga.

Construção e ampliação de pátios de cruzamento, 
manobra, estacionamento e formação de composições. Trens de 80 
vagões e capacidade de 8,8 mil toneladas poderão ser substituídos 
por outros com 120 vagões, que levam 14,4 mil toneladas.

Intervenções para mitigar o impacto da circulação 
de trens em regiões urbanas que somam 5,3 milhões de habitan-
tes. Obras incluem desde a construção de viadutos e passarelas 
até contornos ferroviários nos municípios de Catanduva e São 
José do Rio Preto (em São Paulo).

Entre outros 
diferenciais, o 
modelo de 
investimento 
cruzado 
considera a 
política de 
transportes 
sob uma visão 
macro
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VALE: R$ 14 BI EM CONCESSÕES RENOVADAS

Como contrapartida à renovação até 2057 das concessões da Estrada de Ferro Carajás (EFC) e da Estrada de Ferro Vitória-
-Minas (EFVM), a Vale vai injetar R$ 2,7 bilhões para a construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (FICO), com 383 
quilômetros entre as cidades de Água Boa e Mara Rosa (GO). Além disso, vai comprar os trilhos para a conclusão das obras do 
segundo trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), em execução pela estatal Valec, com 485 quilômetros entre 
Barreiras e Caetité (BA) – o custo estimado da aquisição é de R$ 400 milhões. Os investimentos cruzados e mais R$ 14,2 bi-
lhões em aportes nas próprias ferrovias em troca da renovação antecipada das operações da Vale foram aprovados em julho 
pelo TCU, e os contratos devem ser assinados com a ANTT ainda em 2020, após ajustes. A FICO será construída pela Vale e, 
após a conclusão das obras, leiloada à operação privada. O montante superior a R$ 3 bilhões em investimentos cruzados se-
rá descontado dos R$ 4,9 bilhões estipulados como outorga a ser paga ao governo pela operação das estradas de ferro. As 
duas ferrovias da Vale somam quase 2 mil quilômetros entre as minas da empresa na Serra dos Carajás (PA) e no interior de 
Minas Gerais e os portos de Ponta da Madeira (MA) e de Tubarão (ES). Conforme o gabinete do ministro Bruno Dantas, relator 
do processo da concessionária no TCU, os ajustes recomendados resultarão no aumento de R$ 500 milhões na outorga paga 
pela Vale por conta da revisão do cálculo dos tributos sobre a operação das duas concessões renovadas, enquanto o custo 
estimado da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste caiu cerca de R$ 400 milhões. Significa um ganho de R$ 900 milhões ao 
governo graças à outorga maior e ao abatimento menor por conta do investimento na FICO.

Obras previstas

Construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (FICO), com 383 quilômetros de 
extensão entre os municípios de Água Boa e Mara Rosa (GO), com investimento cruzado de R$ 2,7 bilhões, descon-
tados do valor da outorga.

Aquisição dos trilhos para a finalização das obras do segundo trecho da Ferrovia de Integração Oeste-
-Leste (FIOL), em construção pela estatal Valec, com 485 quilômetros entre as cidades de Barreiras e Caetité (BA). 
O investimento cruzado, neste caso, é estimado em cerca de R$ 400 milhões, mas depende da definição, por parte 
da Valec e do Ministério da Infraestrutura, dos volumes, prazos e especificações técnicas do material a ser adquirido. 

R$ 14,2 bilhões em investimentos nas próprias concessões renovadas, sendo R$ 6 bilhões 
na EFVM e R$ 8,2 bilhões na EFC. O valor inclui R$ 600 milhões em soluções de impactos urbanos provocados pelo 
trânsito dos trens em 55 municípios.

A renovação antecipada 
permitirá um volume de 
aportes sem paralelo mesmo 
em comparação com o ciclo 
inicial pós-privatização, no fim 
dos anos 1990.    
Fernando Simões Paes, diretor da ANTT

dores promovam melhorias em 
suas malhas ou desenvolvam novos 
projetos greenfield – ou seja, a par-
tir do zero. Quem diz isso é Fer-
nando Simões Paes, diretor-exe-
cutivo da ANTF, para quem a re-
novação antecipada dos contratos, 
validada pelo TCU e pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF), permitirá 
um volume de aportes “sem para-
lelo” mesmo em comparação com 
o ciclo inicial pós-privatização do 
setor, no fim dos anos 1990.

Conforme o executivo, desde 

o início das concessões as empre-
sas associadas à ANTF já investiram 
o equivalente a R$ 113 bilhões, em 
valores atualizados até dezembro 
de 2019, em sua maioria, na me-
lhoria e recuperação das linhas, 
compra e reforma de material ro-
dante (vagões e locomotivas), aqui-
sição de novas tecnologias e capa-
citação de pessoal. Com a aproxi-
mação do terço final dos contratos, 
no entanto, os valores começaram 
a diminuir ano a ano, caindo de R$ 
7,7 bilhões em 2015 para R$ 3,4 bi-
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lhões em 2019. Agora, entretanto, 
a curva tende a ser revertida. 

Paes cita como exemplo de efei-
to positivo das novas normas o au-
mento de 35 milhões para 75 mi-
lhões de toneladas por ano na ca-
pacidade da Malha Paulista, pre-
visto na renovação da concessão 
da Rumo. Com base em estudo da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), ele 
explica que esse volume de carga, 
ao migrar da rodovia para a ferro-
via, reduz os custos do transporte 
em cerca de 30% e reduz em 8,8 
milhões de toneladas a emissão de 
dióxido de carbono – o equivalen-
te ao plantio de 1,8 milhão de ár-
vores. Além disso, o executivo da 
ANTF prevê que a expansão dos 
investimentos terá efeitos benéfi-

Contratos da Rumo Malha Paulista 
já foram avaliados e renovados 
antecipadamente 

cos em outros setores da economia 
por conta da demanda de equipa-
mentos, insumos e serviços, com 
potencial de geração de 700 mil 
postos de trabalho.

O Movimento Brasil Competi-
tivo (MBC) também contribui com 
os processos de renovação anteci-
pada das concessões, auxiliando 
com a governança e a estruturação 
dos projetos. Segundo Porto, da 
ANTT, o trabalho é fruto de um 
acordo de cooperação firmado en-
tre a instituição, a agência regula-
dora e o Programa de Parcerias e 
Investimentos (PPI) do governo 
federal para que especialistas do 
setor auxiliem na modelagem téc-
nica e de engenharia dos projetos 
de prorrogação.  

O modelo é novo e por isso 
gera curiosidade, atenção, até 
desconfiança, e tem também 
muitos desafios, mas estou 
otimista porque é uma solução 
potencial inclusive para outros 
segmentos da área de 
infraestrutura.    
Rafael Garofano, advogado especialista  
em concessões e PPPs
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Construindo um mundo inteligente e totalmente conectado

253 EMPRESAS DA
LISTA FORTUNE 500
JÁ ESCOLHERAM A
HUAWEI COMO 
SUA PARCEIRA DE
INOVAÇÃO PARA
TRANSTRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL.
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Construindo um mundo inteligente e totalmente conectado

253 EMPRESAS DA
LISTA FORTUNE 500
JÁ ESCOLHERAM A
HUAWEI COMO 
SUA PARCEIRA DE
INOVAÇÃO PARA
TRANSTRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL.
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As melhores  
da classe
A pandemia vem testando a capacidade de resposta de governantes mundo 
afora. Nesse contexto, um detalhe chama atenção: vários países liderados por 
mulheres estão à frente de algumas das mais bem-sucedidas estratégias de 
combate à pandemia de coronavírus 

Por Cadu Caldas, de Oslo, Noruega

Foto: Social Good Brasil

Erna Solberg, primeira-ministra da 
Noruega, e equipe: pulso firme e muito 

diálogo no enfrentamento à Covid-19

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
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blemas pudessem aderir ao layoff 
– como é chamada a suspensão dos 
contratos ou redução do período 
normal de trabalho. 

Precisava, contudo, que a popu-
lação apoiasse o plano para que as 
medidas impostas pudessem ser sus-
pensas no menor prazo possível. A 
Noruega somava, então, 991 casos 
e uma morte por coronavírus. "Com 
diálogo, é muito mais fácil convencer 
as pessoas, pois é quando elas en-
tendem o porquê de tais medidas e 
se sentem parte da força-tarefa de 
combate ao vírus", diz Bent Høie, mi-
nistro da Saúde e dos Serviços de As-
sistência da Noruega. "As crianças 
fazem parte da sociedade e também 
sofrem as consequências do distan-
ciamento social. Nada mais justo que 
também nos direcionarmos a elas."

A estratégia deu certo. No mes-
mo dia, as ruas da capital Oslo fica-
ram desertas e permaneceram assim 
por semanas. Graças à velocidade 
na tomada de decisão e a políticas 
públicas alinhadas, a Noruega figu-
rava até o fechamento desta edição 
(em novembro) na lista de nações 
com menores números de óbitos 
pela pandemia – inclusive propor-
cionalmente. Ao seu lado estão os 
vizinhos Dinamarca, Finlândia e Ale-
manha, bem como a Nova Zelândia. 
Ainda que estejam lidando com as 
consequências econômicas do iso-
lamento social, as lideranças públi-
cas desses países conseguiram, de 
fato, achatar a curva de contágio. 

Questão de gênero?
Um estudo do Fórum Econômi-

co Mundial (WEF, na sigla em inglês) 
e do think tank Center for Economic 
Policy Research apontou um fator 
em comum entre os países que se 
saíram melhor na primeira fase da 
pandemia: a maioria deles é coman-
dada por mulheres. O estudo inti-
tulado Liderando a luta contra a 
pandemia: Gênero ‘realmente’ im-
porta? sugere que a diferença pode 

o começo de março, os 
representantes das prin-
cipais economias mundiais 
ainda olhavam confusos 
para a escalada de mortes 
causada pela Covid-19 na 
Itália. Ninguém parecia 

entender exatamente os efeitos de 
uma pandemia que já havia se es-
palhado por três continentes. Na-
quele mesmo mês, a primeira-mi-
nistra da Noruega, Erna Solberg, foi 
à televisão falar para as crianças em 
cadeia nacional. Em uma coletiva de 
imprensa exibida na principal emis-
sora do país, na hora do almoço, ela 
respondeu com linguagem simples 
a perguntas de meninos e meninas 
de cinco a 12 anos. "Posso fazer uma 
festa de aniversário?", "Quando vou 
poder voltar a ver os meus amigos?", 
"Quanto tempo leva para fazer uma 
vacina?" foram algumas das questões 
enviadas, através de uma rede social, 
a respeito das ainda novas regras de 
distanciamento social.

Em outro lugar, uma atitude as-
sim poderia ser vista como irrele-
vante – ou até interpretada como 
autopromoção. Dentro do sistema 
político norueguês, no entanto, a 
ação fez todo o sentido. Erna Solberg 
estava sendo pragmática. Uma das 
mais experientes políticas do Parti-
do Conservador, a parlamentar sabia 
que seria preciso buscar o consenso 
e o apoio da população para que as 
duras medidas adotadas tivessem 
sucesso. Naquele momento, a pri-
meira-ministra já havia determina-
do o fechamento de aeroportos, es-
colas, museus, lojas e restaurantes, 
e cancelado qualquer evento que 
reunisse mais de cinco pessoas den-
tro de um mesmo ambiente – in-
cluindo casamentos, festas de ani-
versário e eventos estudantis. Já ti-
nha também introduzido regras de 
distanciamento no transporte pú-
blico, liberado crédito para pequenos 
empreendedores e facilitado condi-
ções para que empresas com pro-
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A Noruega tinha apenas  

991 casos
quando adotou  

medidas de 
 isolamento social
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ser explicada pelas respostas políticas 
proativas e coordenadas adotadas 
pelas governantes durante as primei-
ras semanas de crise. Entre as possí-
veis explicações para essa diferença 
no desempenho, apontam as pesqui-
sadoras responsáveis pelo estudo, 
estaria o contraste dos estilos de li-
derança de homens e mulheres. 

Enquanto homens tendem a li-
derar de forma "orientada para ta-
refas", mulheres costumam adotar 
um estilo mais participativo e ten-
dem a ter melhores habilidades de 
comunicação. Outra razão plausí-
vel seria a maior aversão mascu-
lina a perdas financeiras, que teria 
levado a decisões relativamente 
tardias de determinar o confina-
mento. De fato, em quase todos 
os casos, elas optaram pelo lockdown 
antes dos seus pares masculinos 
em circunstâncias similares, segun-
do a pesquisa, que comparou 194 
nações. Embora isso possa ter im-
plicações econômicas em longo 
prazo, não há dúvidas de que aju-
dou esses países a reduzirem dras-
ticamente a taxa de mortes. 

Inicialmente, a análise foi con-
centrada no primeiro trimestre da 
pandemia, entre março e maio. O 
interesse, naquele momento, es-
tava em compreender as respostas 
imediatas dos líderes para uma 
emergência global. Depois, o es-
tudo foi estendido até agosto, che-

gando à conclusão de que os re-
sultados seguiam os mesmos: paí-
ses comandados por mulheres con-
tinuavam a ter um desempenho 
superior ao de países comparáveis 
governados por homens. 

As responsáveis pela pesquisa 
foram as professoras Supriya Gari-
kipati, do departamento de Econo-
mia da Universidade de Liverpool, 
no Reino Unido, e Uma Kambham-
pati, da Universidade de Reading, 
também no Reino Unido. Elas le-
varam em consideração variáveis 
como PIB, população total, densi-
dade populacional, proporção de 
idosos residentes e gastos anuais 
com saúde per capita. Como atu-
almente apenas 19 dos quase 200 
países são liderados por mulheres, 
as autoras também criaram os cha-
mados países "vizinhos mais próxi-
mos" para compensar o tamanho 
da amostra. Assim, Alemanha, No-
va Zelândia e Bangladesh, por exem-
plo, foram comparados diretamen-
te com Reino Unido, Irlanda e Pa-
quistão – liderados por homens. 
"Ficamos especialmente surpresas 
com o quão sistemáticos e consis-
tentes foram os resultados que en-
contramos", conta Garikipati. Ago-
ra, a professora se dedica a uma 
nova pesquisa, em que busca men-
surar as diferentes abordagens ado-
tadas pelos líderes mundiais para 
enfrentar a pandemia. 

Agilidade para decidir
Do outro lado do globo e tam-

bém do espectro político, a primei-
ra-ministra da Nova Zelândia, Jacin-
da Ardern, adotou medidas similares 
à colega norueguesa e alcançou re-
sultados semelhantes. Da mesma 
forma, a parlamentar de centro-es-
querda, reeleita em outubro, optou 
por um rigoroso plano de isolamen-
to desde o primeiro momento e or-
denou o fechamento de fronteiras 
para achatar a curva de contágio. A 
vantagem geográfica – já que o pa-
ís é uma ilha – permitiu que as au-
toridades locais isolassem e testas-
sem todas as chegadas em portos e 
aeroportos com um rigor que poucos 
países conseguiram. Os recém-che-
gados precisam ainda passar duas 
semanas de quarentena e eventuais 
casos de transmissão doméstica le-
vam a bloqueios pontuais para evi-
tar a disseminação do vírus. 

Foi o caso de Auckland, centro 
financeiro do país, que voltou ao  
lockdown em agosto depois de mais 
de 100 dias com regras de isolamen-
to flexíveis. Em outubro, Ardern anun-
ciou o fim do segundo lockdown na 
cidade após um surto de 179 casos 
ter sido controlado. "Vencemos o 
vírus novamente", disse ela em en-
trevista a emissoras de televisão. 
Os bons resultados registrados na 
Nova Zelândia acabaram por dar 
projeção internacional à primeira-
-ministra. Considerada um dos ros-
tos mais populares em meio à pan-
demia, viralizou nas redes sociais 
um vídeo em que a parlamentar 
tranquiliza crianças e assegura que 
o Coelhinho da Páscoa e a Fada dos 
Dentes seriam considerados traba-
lhadores essenciais durante o perí-
odo de confinamento.

Além do fechamento imediato 
do comércio e de escolas (entre as 
primeiras medidas de isolamento 
e o lockdown completo foram ape-
nas quatro dias), o governo neoze-
landês buscou o apoio da comuni-

Homens têm 
maior aversão a 
perdas financeiras, 
o que prejudica a 
tomada de 
decisão mais ágil 

Apenas 19 países, 

entre 194 
analisados, são 

liderados por 
mulheres

Estudo desenvolvido pelo Fórum Econômico Mundial 
em parceria com o Center for Economic Policy 
Research constatou que países governados por 
mulheres tiveram resultados "sistematicamente e 
significativamente melhores" no combate à Covid-19 
em sua etapa inicial. Foram os casos de Noruega, 
Dinamarca, Finlândia, Alemanha e Nova Zelândia
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dade científica local para comba-
ter a propagação do vírus. Cientis-
tas e professores universitários 
foram encorajados a dar entrevis-
tas e compartilhar com a popula-
ção informações sobre a doença. 
O objetivo era evitar a dissemina-
ção de notícias falsas. "Aqui, rara-
mente vemos ministros falando 
com a imprensa sem a presença 
de um funcionário competente do 
Ministério da Saúde para falar so-
bre o assunto", explica o professor 
Len Cook, da Universidade Victoria 
de Wellington. Segundo ele, os es-
pecialistas acadêmicos também 
têm sido amplamente vistos na 
mídia. "Mas a existência de grupos 
antivacinação, de algumas igrejas ra-
dicais e de pessoas que duvidam que 
a Covid-19 seja verdadeira tem sido 

um pequeno problema", pondera. 
Com mais de 50 anos de car-

reira, o estatístico é considerado 
uma das principais autoridades em 
saúde pública da Nova Zelândia. 
Entre suas especialidades está co-
mo utilizar dados estatísticos pa-
ra alavancar a confiança da popu-
lação na aplicação de políticas pú-
blicas. "Sem dúvida, a abertura 
completa de nossas fronteiras trará 
mais riscos, assim como a possibi-
lidade de uma partida nacional de 
rúgbi se tornar um evento de super-
disseminação do vírus", avalia.

Na Dinamarca, eventos espor-
tivos e viagens internacionais co-
meçaram a ser retomados bem 
mais cedo. Ainda em abril, menos 
de um mês após a imposição das 
primeiras medidas para restringir 

a circulação de pessoas, a primei-
ra-ministra Mette Frederiksen deu 
os primeiros passos para flexibilizar 
as regras de isolamento e não dei-
xar que a economia esfriasse se-
veramente. Creches e escolas pri-
márias foram reabertas para per-
mitir que pais de crianças pudessem 
retornar ao trabalho.

"Naquele momento, entende-
mos que era importante não man-
ter a Dinamarca fechada por mais 
tempo que o necessário. Ainda tí-
nhamos muita capacidade, tanto 
em termos de leitos comuns, leitos 
de UTI e ventiladores", explica Mag-
nus Heunicke, ministro da Saúde 
da Dinamarca. Segundo ele, os mo-
vimentos precisaram ser cautelo-
sos. "Caso contrário, correríamos 
o risco de que as infecções aumen-
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Atuação na 
pandemia 

aumentou a 
popularidade de 

Jacinda Ardern, 
recém-reeleita 

primeira-ministra 
da Nova Zelândia
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Com 40 anos de idade, Jacinda Ardern é uma das líderes 
mundiais mais jovens do mundo.  
O pulso firme e os bons resultados no controle da 
Covid-19 deram projeção internacional  à parlamentar 
de centro-esquerda, que foi reeleita em outubro.

PRINCIPAIS MEDIDAS:
• Fechamento imediato de fronteiras: em 2 de fevereiro, 
um homem nas Filipinas se tornou a primeira pessoa fora 
da China a morrer de Covid-19. No dia seguinte, o 
governo neozelandês começou a proibir a entrada de 
qualquer estrangeiro vindo da China.  
Em março, antes mesmo que a região tivesse registrado a 
primeira morte, as fronteiras foram inteiramente fechadas.
• Ciência e dados como guia: já nas primeiras semanas, 
Jacinda Ardern implementou uma extensa operação de 
testagem e rastreamento de infectados. Mais de 10 mil 
testes chegaram a ser realizados a cada dia.
• Parceria com cientistas: pesquisadores e professores de 
universidades locais foram incentivados a conceder 
entrevistas e compartilhar com a população informações 
sobre a doença, a fim de combater fake news e evitar 
desorientação.

ÓBITOS POR COVID-19 ENTRE MARÇO E  
SETEMBRO: 25

A experiente parlamentar de centro-direita Erna Solberg 
tem atuado em duas frentes simultâneas desde o início 
da pandemia. Ao mesmo tempo que determinou uma 
rígida política de isolamento na Noruega, também 
adotou medidas para facilitar a liberação de crédito para 
empresas afetadas pela crise.

PRINCIPAIS MEDIDAS:
• Flexibilização do layoff: com uma das legislações 
trabalhistas mais rígidas do mundo, a Noruega tem 
afrouxado uma série de regras durante a pandemia. 
Facilitou, por exemplo, as condições para que as 
empresas pedissem layoff . Durante esse período, o 
governo bancou dois terços dos salários, uma iniciativa 
que garantiu maior apoio dos empresários ao lockdown.
• Foco na comunicação pública: Solberg e técnicos do 
governo realizaram entrevistas coletivas diárias com a 
imprensa. Todas elas exibidas ao vivo pelas emissoras 
públicas de televisão e rádio do país.
• Fomento ao transporte público: mesmo com as 
ruas quase desertas, o governo garantiu subsídio às 
empresas de transporte e manteve todas as linhas de 
ônibus, metrô, trem e bondes operando normalmente.  
O objetivo era garantir o fácil deslocamento de 
profissionais considerados essenciais e permitir que as 
pessoas pudessem manter a distância de pelo menos um 
metro dentro dos veículos.

ÓBITOS POR COVID-19 ENTRE MARÇO E  
SETEMBRO: 274 

NOVA ZELÂNDIA 
40.9006° S, 174.8860° E

POPULAÇÃO 
4.886 MILHÕES

Cinco países em que a liderança feminina vem fazendo a diferença

NORUEGA 
60.4720° N, 8.4689° E

POPULAÇÃO 
5.328 MILHÕES

28 brasil  DEZEMBRO DE 2020



29

Desde janeiro, Angela Merkel já preparava a Alemanha para enfrentar uma possível 
pandemia. Além de investir em pesquisa científica, a chanceler trabalhou com 
líderes de países vizinhos para tentar desacelerar o avanço do vírus na Europa.

PRINCIPAIS MEDIDAS:
• Testagem em massa: logo após pesquisadores chineses publicarem a descoberta da 
sequência genética da Covid-19, em janeiro, os alemães começaram a trabalhar no 
desenvolvimento do primeiro teste para coronavírus do mundo. Mesmo antes do 
primeiro caso no país, os laboratórios locais faziam estoque de testes. Isso permitiu que 
o governo realizasse um rastreamento muito mais eficiente da doença.
• Isolamento dos assintomáticos: a grande quantidade de testes facilitou o 
isolamento de pacientes sem sintomas, enquanto os mais debilitados recebiam 
tratamento nos estágios iniciais da doença. A terapia antecipada ajudou a reduzir o 
número de mortes.

ÓBITOS POR COVID-19 ENTRE MARÇO E SETEMBRO: 9.571 

ALEMANHA 
51.1657° N, 10.4515° E

POPULAÇÃO 
83 MILHÕES

Mais jovem primeira-ministra da história da Dinamarca, Mette Frederiksen foi uma das 
primeiras lideranças mundiais a impor regras de distanciamento social. Com o número de 
contaminados em queda, a parlamentar de centro-esquerda também foi ágil para 
determinar a reabertura gradual do país.

PRINCIPAIS MEDIDAS:
• Rede integrada de hospitais: o sistema de saúde dinamarquês é gratuito e a rede de hospitais 
bastante interligada, o que permitiu ao governo priorizar e reorganizar em tempo recorde 
departamentos médicos, enfermarias de isolamento e leitos hospitalares para tratar pacientes.
• Customização de restrições: com um rastreamento eficiente de todos os infectados, o 
governo passou a adotar medidas pontuais para conter o avanço do vírus e, ao mesmo 
tempo, evitar o bloqueio da economia. As ações de controle são baseadas no perfil das pessoas 
contaminadas.

ÓBITOS POR COVID-19 ENTRE MARÇO E SETEMBRO: 650

DINAMARCA
56.2639° N, 9.5018° E

POPULAÇÃO 
5.806 MILHÕES

tassem acentuadamente e nos obri-
gassem a impor um novo bloqueio."

A retomada gradual das ativi-
dades econômicas foi bem-suce-
dida até meados de setembro, 
quando o número de infectados 
voltou a crescer. Desde então, res-
trições pontuais voltaram a vigorar 
em Copenhagen, capital do país. 
Como um em cada cinco novos pa-
cientes tem entre 20 e 29 anos, o 
foco tem sido limitar a vida notur-
na. Bares e restaurantes, por exem-
plo, fecham as portas às 22 horas. 
O número de espectadores permi-
tidos em jogos de futebol também 
foi reduzido para 500. A adoção 
de restrições menos rígidas pela 
primeira-ministra dinamarquesa 
está diretamente ligada à pressão 
econômica. Como saída,  ela e sua 
equipe aumentaram o diálogo com 
partidos de oposição, em busca de 
apoio para a implementação de me-
didas de proteção. 

Para Oliver Stuenkel, professor 
de Relações Internacionais da Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV), essa 
busca por unidade pode ter sido 
o grande diferencial dos países que 
tiveram relativo êxito no primei-
ro estágio da pandemia. "A adoção 
de políticas bem estruturadas, 
tanto para controlar o alastramen-
to da doença quanto para atenu-
ar os impactos econômicos, foi 
importante", diz ele. Por outro la-
do, o professor da FGV acredita 
que muitos países perderam tem-
po, especialmente nas primeiras 
oito semanas, com o que ele clas-
sifica como vaidades e disputas 
pessoais. "Isso acabou paralisando 
governos e atrasando a construção 
de planos de contingência e a to-
mada de decisões."

Com uma segunda onda de 
contaminação no horizonte e sem 
a certeza de uma vacina, líderes 
mundiais estão sendo colocados 
à prova mais uma vez. Chega a 
hora de conferir quem aprendeu 
a lição da fase inicial. 
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A primeira-ministra Sanna Marin, de 34 anos, preferiu adotar medidas diferentes para 
cada região do país e investiu parte dos recursos disponíveis na testagem de pessoas e 
no rastreamento de infectados. O Ministério de Assuntos Sociais e Saúde trabalhou com 
o Parlamento para agilizar adaptações necessárias na legislação.

PRINCIPAIS MEDIDAS:
• Preparação antecipada: o país foi um dos poucos a ter um plano de contingência 
contra pandemias pronto, que incluía desde estoque de alimentos a equipamentos 
hospitalares. Antes mesmo da explosão do coronavírus na China, o Parlamento 
finlandês havia aprovado uma lei que obrigava o Estado a financiar quem perdesse o 
salário em caso de isolamento obrigatório.
• Parceria com influenciadores digitais: anúncios do Ministério da Saúde foram 
editados para o formato de mídias sociais e distribuídos para uma rede de 1,5 mil 
influenciadores digitais. O objetivo era apoiar o compartilhamento de informações 
confiáveis em todos os canais possíveis.

ÓBITOS POR COVID-19 ENTRE MARÇO E SETEMBRO: 344

FINLÂNDIA 
61.9241° N, 25.7482° E

POPULAÇÃO 
5.518 MILHÕES
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Luis Felipe Monteiro    
é secretário de Governo Digital do 

Ministério da Economia

Foto: Arquivo pessoal

Página de 2020 virada, encer-
ramos um ano que será recordado 
por décadas e até mesmo séculos 
pelos desafios que impôs à huma-
nidade. Para nós, brasileiros, o ano 
trouxe a pandemia e uma experiên-
cia adicional em meio à crise: a per-
cepção de que precisávamos acele-
rar ainda mais a transformação di-
gital para o enfrentamento dos im-
pactos negativos da Covid-19.

Já vínhamos desde o começo de 
2019 intensificando esse processo 
com a priorização dos serviços do 
Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS). A clareza de que a população 
precisa resolver suas demandas com 
o governo sem deslocamentos des-
necessários nos permitiu em 2020 
reunir equipes, ferramentas e ener-
gia suficientes para transformar ser-
viços muito mais rapidamente, às 
vezes em menos de 48 horas. Foi o 
caso da Notificação de Brasileiro 
com Voo Cancelado no Exterior, 
quando surgiu a pandemia e as pes-
soas precisavam voltar ao nosso 
país, e do Auxílio Emergencial. 

O resultado desse esforço é que 
superamos em outubro a meta de 

digitalizar mil serviços no biênio 
2019-2020. O desafio da pandemia, 
aliado à necessidade de qualificar 
os serviços prestados ao cidadão, 
testou a capacidade de transforma-
ção digital do Estado. A crise remo-
veu a ideia de que o digital era uma 
opção, algo que poderia ser deixa-
do para mais tarde. Mostrou a todos 
a realidade de que o digital é para 
agora por ser, muitas vezes, a única 
alternativa. Os acontecimentos dos 
últimos meses exigiram que a cul-
tura burocrática fosse rapidamente 
adaptada no governo, que precisou 
acompanhar os anseios da popula-
ção. Entregamos mais de 500 novos 
serviços digitais desde o começo do 
enfrentamento à pandemia no país. 

Impacto massivo
Com a impossibilidade de par-

te da população de sair de casa ou 
receber atendimento presencial em 
agências ou unidades do governo, 
revimos os cronogramas de entre-
gas e priorizamos aqueles serviços 
que, digitalizados, evitariam mais 
aglomerações e beneficiariam os 
públicos mais necessitados. É o ca-

Um novo  
ecossistema para o 
cidadão brasileiro 
no mundo digital
Acelerado pela urgência da pandemia, o 
governo federal alcançou em outubro a 
meta de digitalizar mil serviços à população 
durante o biênio 2019-2020
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na identificação digital são a verifi-
cação biométrica, acesso a serviços 
públicos ou privados, compartilha-
mento de dados no âmbito da Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD), 
e o recebimento de mensagens e aler-
tas do governo.

A transformação empreendida em 
nosso país já rendeu o reconhecimen-
to da Organização para a Cooperação 
e o Desenvolvimento Econômico (OC-
DE) – grupo formado por algumas 
das nações mais desenvolvidas do 
mundo, que classificou o Brasil na 16ª 
posição em seu Índice de Governo 
Digital. Ficamos acima da média dos 
países da OCDE e superamos nações 
como Alemanha, Estônia, Países Bai-
xos, Áustria e Irlanda.

Já na Pesquisa ONU Governo 
Eletrônico 2020, o Brasil avançou 
para o nível ‘muito alto’ de desen-
volvimento de governo eletrônico. 
Continuamos avançando na oferta 
de serviços online, agora o Brasil é 
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so da prova de vida do INSS. Con-
cretizamos a solução por reconhe-
cimento facial em aplicativo do go-
verno para que os aposentados a 
realizassem, desta vez sem precisa-
rem sair de casa. E monitoramos um 
grupo deles por intermédio da área 
de Experiência do Usuário, aperfei-
çoando o reconhecimento facial. É 
uma mudança que se perpetua pós-
-Covid, visa beneficiar todos os apo-
sentados do país e ajuda a eliminar 
de vez as filas de atendimento.

A prova de vida com reconheci-
mento facial, a assinatura eletrônica 
regulamentada por Decreto Presiden-
cial, a carteira de trabalho digital e a 
carteira digital de trânsito, entre tan-
tos outros serviços de impacto mas-
sivo, tudo isso nos permite hoje es-
boçar um novo ecossistema do cida-
dão brasileiro no mundo digital. Demos 
passos essenciais rumo ao serviço 
prioritário para o cidadão brasileiro: 
a identidade digital. Estamos traba-
lhando desde 2019 nessa solução, que 
não será mera reprodução virtual de 
documentos em papel, mas uma for-
ma segura de garantir que o cidadão 
é quem ele diz ser no mundo digital. 

Esse projeto agora chega ao que 
consideramos a etapa final. É, sem 
dúvida, uma das mais importantes 
metas contidas na Estratégia de Go-
verno Digital 2020-2022. Para con-
templar os brasileiros com a iden-
tidade digital, concentramos esfor-
ços na Identificação Civil Nacional 
(ICN) e na parceria com o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), que já rea-
lizou o cadastramento biométrico 
de 121 milhões de pessoas no país. 

Estamos gerando de forma co-
laborativa, com múltiplos poderes 
e entes federados, uma solução mo-
derna de identificação na qual as 
pessoas encontrarão facilidade e 
agilidade para o seu dia a dia. É um 
projeto que fortalece o conceito do 
governo como ‘plataforma ao alcan-
ce do cidadão’. Algumas das possi-
bilidades que pretendemos reunir 

o 20º entre 193 nações, e o 1º lugar 
nesse quesito na América do Sul e 
2º nas Américas, à frente de nações 
como Canadá, Chile e Uruguai e atrás 
somente dos Estados Unidos.

Após o choque da pandemia, de-
vemos deixar para trás o pessimismo. 
O Brasil deve se unir, sociedade e go-
verno, e confiar na capacidade de ino-
vação de todo brasileiro e na capaci-
dade de o governo responder às de-
mandas da sociedade. Em 2020, nos 
tornamos mais fortes, mais tecnoló-
gicos, mais capazes de responder aos 
grandes desafios da população com 
políticas públicas baseadas em dados 
e evidências. O digital aproximou o 
governo do cidadão e o cidadão do 
governo. A partir de agora, passaremos 
a enxergar todas as políticas e o aten-
dimento dos serviços públicos sob a 
lente da tecnologia. Passado 2020, 
não seremos mais os mesmos, sere-
mos muito melhores, muito mais 
digitais. 
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Inovando 
sempre para 
moldar o futuro 
que queremos.

Na Gerdau, temos buscado desenvolver novos métodos e formas de levar mais produtividade 
para a indústria da construção, evitando desperdícios e mitigando impactos ambientais.

A leveza, resistência e flexibilidade do aço, unidos a um ecossistema de inovação, entregam 
soluções com eficiência e sustentabilidade. Exemplo disso é a construção modular dos 
centros de tratamento de combate à Covid-19, em São Paulo/SP e Porto Alegre/RS, que 
entregaram 160 novos leitos no período da pandemia em tempo recorde na história da 
indústria da construção brasileira, e que ficarão de legado para a sociedade.

Em tempos de incerteza, acreditamos que, com união e colaboração, superaremos 
esse momento delicado.

Essa é a nossa contribuição para moldar o futuro e construir novos sonhos 
e possibilidades para as pessoas.

Centro de tratamento à Covid-19, 
em São Paulo, construído em parceria 
com a Ambev e Hospital Albert Einstein.
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Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida    
é diretor da Câmara dos Deputados

Foto: Arquivo pessoal

Os últimos anos serão lembrados 
como um período de grandes desafios 
para o Brasil, em especial, após o ad-
vento da pandemia da Covid-19. A 
crise fiscal sem precedentes e o clamor 
da sociedade para que o Estado en-
tregue serviços públicos de melhor 
qualidade impõem à administração 
pública brasileira a necessidade de 
profundas mudanças.  Nesse cenário, 
é inegável o papel do Poder Legisla-
tivo brasileiro na construção de solu-
ções duradouras e que contribuam 
para a recuperação econômica do 
país. O Parlamento brasileiro, por meio 
da Câmara dos Deputados, deu um 
salto em busca da transformação do 
serviço público, trazendo em sua pro-
posta de reforma administrativa no-
vos paradigmas, compatíveis com o 
mundo moderno e com a realidade 
de nosso país.  

O trabalho realizado a várias mãos 
por servidores da Câmara dos Depu-
tados teve o patrocínio do Presidente 
da Casa, Deputado Rodrigo Maia, e 
contou com a parceria decisiva do 
Movimento Brasil Competitivo – MBC 
– e da competente Consultoria Fal-
coni. Da proposta emergem valores 
como reconhecimento fundamenta-
do no mérito, eficiência administra-

tiva, economicidade e transparência, 
que são elementos basilares em qual-
quer proposta de reforma que busque 
ser sustentável. É preciso pensar em 
uma instituição mais ágil, mais iden-
tificada com a modernidade e, so-
bretudo, mais eficaz. Mecanismos 
claros que possibilitem a mensuração 
e o acompanhamento de suas ações 
pela sociedade significam um salto 
de qualidade. 

Um novo desenho institucional, 
baseado no enxugamento da estru-
tura administrativa, evidenciada pe-
la redução de seis para somente três 
níveis hierárquicos, além de extinção 
e racionalização de diversos órgãos, 
torna-se possível a partir de um ce-
nário de forte automação, da elimi-
nação de produtos dispensáveis e da 
revisão de processos de trabalho, re-
sultando numa economia significa-
tiva para os cofres públicos. Frise-se 
aqui que a Casa consome cerca de 
80% do seu orçamento de R$ 6 bi-
lhões com pessoal e encargos, além 
de despesas previdenciárias.

Serviços essenciais
Contudo, qualquer que seja a pro-

posta de reforma administrativa apro-
vada ao cabo do processo de apre-

O Parlamento, por meio da Câmara dos 
Deputados, deu um salto em busca da 
transformação do serviço público, trazendo 
em sua proposta de reforma administrativa 
paradigmas compatíveis com o mundo 
moderno e com a realidade de nosso país
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Reforma da  
Câmara: o caminho 
para o futuro
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petências comuns, além daquelas es-
pecíficas requeridas para algumas 
funções, levará a perfis mais versáteis, 
capazes de atuarem em diversos pro-
cessos de trabalho e de se adaptarem 
melhor às mudanças requeridas por 
um novo modelo de gestão. Como 
resultado dessa visão, a Câmara 
deixará de contar com 26 catego-
rias, passando a apenas oito. Além 
disso, seu quadro de pessoal será 
bastante reduzido, extinguindo-se 
cerca de mil cargos. 

Nesse sentido, a política de for-
mação dos servidores também preci-
sa se adaptar a fim de respaldar essa 
visão, tornando-se essencial para o 
sucesso do modelo. Além disso, os 
novos processos e ferramentas de tra-
balhos serão, sem dúvida, fator de es-
tímulo para esses servidores, na me-
dida em que trabalhos enfadonhos e 
repetitivos devem ser automatizados. 

A reforma também propõe uma 
carreira mais longa para os servidores, 
saindo de 10 para 25 níveis, com re-
muneração de ingresso substancial-
mente menor, a serem galgados de 
acordo com um inovador sistema de 
avaliação de desempenho, que per-
mita a progressão anual, pautada em 
uma avaliação periódica, segundo cri-
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ciação pelos deputados, ela deve pre-
servar os serviços essenciais ao Par-
lamento e buscar o aprimoramento 
dos serviços, a partir da integração de 
processos de trabalho que permitam 
oferecer um suporte técnico especia-
lizado, cada vez mais qualificado, aos 
debates e trabalhos parlamentares. 

A nova organização administra-
tiva deverá apresentar conformação 
transversal e não mais em “caixinhas” 
estanques, como estamos acostuma-
dos a ver nos modelos burocráticos 
tradicionais, o que induz, normalmen-
te, à rigidez e à ineficiência. A inovação 
deve ser a bússola das ações e trans-
formações decorrentes do novo mo-
delo. A Mesa Diretora deverá desem-
penhar papel fundamental no novo 
modelo de governança. Suas diretrizes 
guiarão a administração na elaboração 
de um “plano de ações”, estruturado 
em ciclos bienais, que integrarão o 
modelo de avaliação de desempenho 
organizacional e individual. 

No tocante às carreiras dos ser-
vidores da Casa, priorizou-se a cons-
trução de ferramentas motivacionais, 
buscando uma lógica que trate de 
reconhecer o trabalho desempenha-
do e o comprometimento com a ins-
tituição. Exigir conhecimento e com-

térios de desempenho individual e 
atingimento de metas setoriais, pre-
viamente pactuados com a adminis-
tração, de acordo com diretrizes es-
tratégicas a serem apontadas pela 
Mesa Diretora. Ressaltamos, por fim, 
que o caminho acima leva a uma pro-
posta moderna e bastante equilibra-
da. Ela não retira direito dos servido-
res públicos, agentes tão importantes 
e necessários para cumprimento do 
papel do Estado como garantidor de 
direitos e oportunidades.

Nas sociedades em desenvolvi-
mento, como a nossa, não seria lícito 
ao Estado se omitir em seu papel de 
promover a redução do abismo que 
existe entre ricos e pobres, por meio 
da prestação de serviço público de 
qualidade, o que se faz contando com 
servidores públicos aptos e motivados. 
Assim sendo, a proposta busca valo-
rizá-los ainda mais, na medida em que 
se permite diferenciar e premiar os 
mais destacados, ao passo que pro-
move ajustes necessários em tempos 
austeros como o que vivemos. 

A transformação do Estado Bra-
sileiro é um papel de todos, devendo 
ser feita de forma coletiva, em sinto-
nia com os tempos atuais e pautada 
pelos anseios da sociedade.  
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70% desses informais têm renda má-
xima mensal de R$ 1.254, o que in-
viabiliza formar reservas financeiras 
para tempos de escassez. “A pandemia 
está nos forçando a enfrentar pro-
blemas e dilemas que estavam ocul-
tos para dar mais dignidade aos ci-
dadãos”, afirma o empresário Jorge 
Gerdau Johannpeter, presidente do 
Conselho Superior do Movimento 
Brasil Competitivo (MBC). Para ele, 
é essencial, também, dar atenção 
máxima à saúde e à educação.

De fato, a pandemia evidenciou 
a importância de um Estado mais bem 
preparado, capaz de atender com efi-
ciência às demandas da sociedade. 
Entre junho e agosto, o país perdeu 
4,3 milhões de postos de trabalho, 
elevando o total de desempregados 
para 13,8 milhões. Conforme estudo 
do Instituto Mundial das Nações Uni-
das para a Pesquisa Econômica do 
Desenvolvimento (UNU-Wider), uma 
consequência do coronavírus pode 
ser a entrada de até 14,4 milhões de 
brasileiros na classificação de pobre-
za – parâmetro estabelecido pelo 
Banco Mundial para cidadãos que 

A crise do coronavírus escancarou a ausência 
completa de vínculo entre dezenas de milhões de 
brasileiros e o Estado. Mais do que nunca, é preciso 
ideias, vontade política e iniciativas efetivas para 
transformar a gestão pública e recolocar o Brasil 
na rota do crescimento 

Por Grazieli Binkowski e Ricardo lacerda

pandemia de corona-
vírus revelou a existên-
cia de uma massa de 
brasileiros até então 
invisível aos olhos ofi-
ciais. Consequente-
mente, todos viviam à 

margem das políticas de inclusão 
social empreendidas ao longo de dé-
cadas. Um levantamento da Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV) estima que 
38 milhões de pessoas de baixa ren-
da, escolaridade mínima e ocupadas 
em atividades informais só foram 
“descobertas” por conta da crise sa-
nitária – quando solicitaram o auxílio 
emergencial. Esse contingente repre-
senta 61% dos indivíduos que rece-
beram a primeira parcela dos R$ 600 
e seus nomes não constam no Ca-
dastro Único para Programas Sociais 
do governo federal. 

Ainda que não sejam tão pobres 
a ponto de se enquadrarem como 
beneficiários do Bolsa Família, são 
pessoas extremamente vulneráveis 
às variações da economia, que não 
têm proteção trabalhista nem cober-
tura previdenciária. Nada menos que 
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vivem com menos de US$ 5,50 por 
dia. Na tentativa de estancar um gar-
galo ainda mais profundo, o governo 
federal respondeu com relativa cele-
ridade. Graças a essa movimentação, 
66 milhões de pessoas se habilitaram 
a receber o auxílio emergencial, e pe-
lo menos 113 mil empresas recorre-
ram ao Programa de Suporte a Em-
pregos para financiar a folha de pa-
gamento e evitar fechar as portas. 
“Pelas circunstâncias, não havia como 
escapar do auxílio. A questão é que 
daqui para frente cresce a necessi-
dade de o governo estabelecer polí-
ticas sociais claras e de longo prazo, 
com fontes de financiamento bem 
estabelecidas”, aponta Fábio Barbo-
sa, membro do Conselho da Fundação 
das Nações Unidas e consultor sênior 
da Gávea Investimentos.

O custo do Orçamento de Guer-
ra usado pela União deve chegar a R$ 
700 bilhões ao fim de 2020. Trata-se 
de um recurso extraordinário, que se-
para do orçamento corrente do go-
verno os gastos para combater a pan-
demia. Um apoio como esse já cus-
taria caro para economias sólidas, com 
máquinas públicas mais enxutas e 
capazes de transformar a arrecadação 
de impostos em políticas públicas efi-
cazes. Para o Brasil, onde a atividade 
econômica não cresce sequer 1,5% 
ao ano desde 2013 e a dívida pública 
só aumenta, fazer a conta fechar é 
tarefa das mais difíceis. 

A projeção do Tesouro Nacional 
é de que a combinação de gastos cres-
centes com o encolhimento da eco-
nomia eleve a dívida pública de 75,8% 
do Produto Interno Bruto (PIB) em 

Foto: Adenir Britto/CMSJC

O país errou no timing das 
reformas. O governo deveria ter 
aproveitado o clima positivo que 
se criou após a aprovação da 
reforma da Previdência e 
apresentado um programa 
agressivo, a começar pela 
reforma administrativa. 
Fernando Schüler, cientista  
político e professor no Insper

Segundo o Ministério da Cidadania, o auxílio emergencial 
chegou diretamente a 67,8 milhões de pessoas
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2019 para 98,2% em 2020. A conta 
atinge em cheio a capacidade (que já 
era mínima) do país para fazer os in-
vestimentos necessários. Antes mes-
mo da pandemia, estimava-se que 
esses recursos seriam equivalentes a 
0,7% do PIB. “Cidadãos e empresas 
arcam com um custo extremamente 
alto para sustentar a máquina públi-
ca, ainda que o retorno fique muito 
aquém do que deveria”, avalia Paulo 
Hartung, que governou o Espírito San-
to três vezes e atualmente é presiden-
te-executivo da Indústria Brasileira de 
Árvores (Ibá).

Além do aumento expressivo nos 
gastos, entra nesse contexto a queda 
na arrecadação, impactada pelo fe-
chamento de empresas e pela redução 
do consumo desde o começo da pan-
demia. Conforme a Receita Federal, 
o Brasil arrecadou 15,2% menos im-
postos nos primeiros sete meses de 
2020 em comparação com o mesmo 
período do ano anterior. A situação 
da economia, que já era complexa, 
agora está diante de um divisor de 
águas. Mais do que nunca, é preciso 
melhorar a qualidade do serviço 
público e buscar soluções para au-
mentar a capacidade de fazer in-
vestimentos. Em outras palavras, 
fazer mais com (bem) menos. “O 
caminho para resolver esta equação 
se chama governança”, sentencia 
Augusto Nardes, ministro do Tri-
bunal de Contas da União (TCU). 
Significa adotar, de maneira maci-
ça, um conceito de gestão focado 
na qualidade do planejamento e na 
execução de políticas mais asser-
tivas e transparentes. “É deixar de 
lado a prática da improvisação pa-
ra adotar um modelo que melhore 
as entregas do Estado como um to-
do”, explica. Há muita coisa a ser 
mudada – e o bom é que alguns mo-
vimentos que fortalecem o concei-
to de governança vêm sendo feitos. 
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Menos é mais
Há uma avaliação recorrente en-

tre especialistas de que o Estado bra-
sileiro tem excesso de burocracia, 
baixa produtividade e pouca trans-
parência. Acrescentem-se aí fatores 
como máquina pública pesada e in-
flexível, infraestrutura logística defi-
ciente e sistema tributário intrincado. 
O que se tem, na soma desses ele-
mentos, é o que se convencionou 
chamar de custo Brasil. Esses gargalos 
custam aos empreendedores R$ 1,5 
trilhão por ano, o equivalente a 22% 
do PIB, conforme estudo realizado 
pelo governo federal em parceria com 
o MBC. Esse conjunto de problemas 
faz com que o país fique apenas na 
124ª posição entre as 190 nações 
avaliadas conforme o seu ambiente 
interno de negócios pelo relatório 
Doing Business 2019, do Banco Mun-
dial. Apesar da carga de impostos que 
consome 35,7% do PIB (indicador 
que bateu recorde em 2019), não há 
melhora significativa nas condições 
de vida dos cidadãos. E a gravidade 
da situação não é de hoje. Em 2018, 
por exemplo, o Brasil tinha 6,5% da 
população vivendo abaixo da linha 
da extrema pobreza – com menos de 
US$ 1,90 por dia. Conforme a Sínte-
se de Indicadores Sociais do IBGE, foi 
o pior índice em sete anos.

O custo Brasil trava o crescimen-
to do país, freia a arrecadação e cobra 
seu preço em frentes essenciais, co-

O Brasil precisa se concentrar sobre as metas decisivas. 
Resolvendo as questões macro, o resto anda junto. 
Jorge Gerdau Johannpeter, presidente do Conselho Superior  
do Movimento Brasil Competitivo (MBC)

mo a educação e a saúde. Na mais 
recente edição do Programa Interna-
cional de Avaliação de Estudantes 
(Pisa), realizado em 2018 e com da-
dos divulgados em 2019, os estudan-
tes brasileiros da rede pública ficaram 
nas últimas colocações entre 80 pa-
íses em leitura, matemática e ciências. 
“Não é possível falar em igualdade 
de oportunidades se o Brasil não con-
segue oferecer educação de qualida-
de aos seus jovens”, alerta Claudia 
Costin, diretora do Centro de Exce-
lência e Inovação em Políticas Edu-
cacionais (Ceipe), ligado à FGV. A 
baixa eficácia das ações sociais se 
repete na oferta de condições para 
que empresas prosperem e gerem 
melhores empregos. O relatório Com-
petitividade Brasil 2019-2020, da Con-
federação Nacional da Indústria (CNI), 
coloca o país como penúltimo colo-
cado entre 18 nações de característi-
cas econômicas semelhantes. No 
ranking, liderado por Coreia do Sul e 
Canadá, o Brasil perde também para 
a Índia e a Colômbia, e fica à frente 
apenas da Argentina. O estudo com-
para indicadores como infraestrutura, 
logística, qualidade da mão de obra, 
tecnologia e tributação. “O Brasil tem 
empresas com posições de qualidade, 
gestão e eficiência multinacionais, e 
não são poucas. Como se explica que 
nos temas governamentais estejamos 
tão mal avaliados? É deficiência de 
governança”, aponta Jorge Gerdau.

Os gargalos 
que compõem 
o custo Brasil 
consomem  
R$ 1,5 trilhão 
ao ano

O Brasil ocupa 
o penúltimo 

lugar em 
relatório de 

competitividade 
lançado pela 

CNI
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A importância de mudar regras na administração está 
em melhorar a estrutura do serviço público, em 
reconhecer os melhores servidores e estimulá-los a 
entregar serviços de qualidade superior à população.
Paulo Hartung, ex-governador do Espírito Santo

Empreendedor excessivo
Brasil lidera com folga ranking de estatais, 
muito à frente até de nações da antiga URSS

BRASIL 511

HUNGRIA 370

ÍNDIA 270

REPÚBLICA CHECA 133

LITUÂNIA 128

POLÔNIA 126

ESLOVÁQUIA 113

PORTUGAL 84

MÉXICO 78

Disseminar a cultura da gover-
nança não é tarefa simples. Há dé-
cadas Gerdau e outras lideranças 
empresariais e do próprio setor pú-
blico levantam essa bandeira. Para se 
chegar a um Estado mais enxuto e 
eficiente, é necessário força política 
para empreender mudanças nas es-
truturas administrativas – de modo a 
manter o foco no que é mais impor-
tante. Na visão do cientista político 
Fernando Schüler, professor do Insper, 
a concepção do ente federativo na 
Constituição de 1988 previu uma ad-
ministração central inchada e com 
pouca dinamicidade – o que fica evi-
dente em regras como estabilidade 
plena de servidores, lei das licitações 
e rigidez orçamentária. Isso levou à 
expansão da máquina em todos os 
níveis. Para se ter ideia, em 2020, o 
país somava 205 estatais federais e 
306 estaduais, número acima da imen-
sa maioria dos países, de acordo com 
o Ministério da Economia. “O Brasil 
precisa sair das costas do cidadão e 
dar mais espaço ao setor privado, co-
mo ocorreu com o Marco Regulatório 
do Saneamento Básico”, afirma Schü-
ler. Ele se refere à proposta aprovada 
recentemente e que abre mais opor-
tunidades para que empresas façam 
obras de abastecimento de água e 
serviços de esgoto (leia mais em re-
portagem na página 50).

O governo federal tem demons-
trado apetite para se desfazer de es-
tatais. São 13 na lista de leilões a se-
rem realizados até o fim de 2021, 
incluindo Trensurb, Correios e Tele-
bras. O projeto de desestatização do 
Ministério da Economia pretende 
arrecadar cerca de R$ 190 bilhões, o 
suficiente para construir 1,9 milhão 
de casas populares. 

Modernizar a  
administração

Um levantamento da CNI junto 
a 70 países mostra que o Brasil tem 
o sétimo maior gasto com funciona-

Fonte: Ministério da Economia (janeiro de 2020)

Estatais
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lismo, destinando a essa categoria 
13,4% do PIB. As distorções aparecem 
em todos os poderes. Enquanto na 
França cada parlamentar tem apenas 
cinco assessores, no Brasil os depu-
tados chegam a empregar 25. É mais 
que o dobro do Chile, onde cada de-
putado tem 12 assessores. Por aqui, 
há senadores com mais de 80 cola-
boradores, o mesmo que uma em-
presa de médio porte. “Nosso Con-
gresso é o segundo mais caro do 
mundo, e só o nosso Judiciário custa 
quase 1,5% do PIB. Há algo muito 
errado”, diz Schüler. O enfrentamen-
to dessa realidade passa por uma re-
forma administrativa que atinja não 
apenas privilégios, mas que melhore 
a qualidade dos atuais quadros e re-
conheça os bons servidores. Atual-
mente, muitas normas que regem 

promoções e bonificações estão mais 
associadas ao tempo de casa do que 
à entrega do serviço prestado.

Quando há reconhecimento por 
desempenho, é comum haver metas 
pouco desafiadoras e a inclusão de 
categorias inteiras – relegando a se-
gundo plano esforços individuais. Le-
vantamento do Banco Mundial veri-
ficou que 164 das 187 carreiras com 
bonificações na União tiveram pelo 
menos 90% dos servidores contem-
plados em 2017. Embora não haja 
estatística semelhante no setor pri-
vado, é usual que a remuneração por 
resultados seja destinada apenas aos 
melhores profissionais, como forma 
de motivar as equipes. “O governo 
precisa olhar para a iniciativa privada 
e copiar práticas que trazem maior 
produtividade”, sugere Barbosa. Para 

Foto: Shutterstock

Em setembro, o governo entregou ao Congresso uma ampla proposta de reforma administrativa

No governo, normalmente há um 
descompasso em ter uma visão do 
conjunto dos desafios e a 
capacidade de coordenação. A 
governança pública é a base para 
que o país supere  isso e mude  
de patamar.
Reginaldo Arcuri, presidente do Grupo FarmaBrasil
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ele, que foi presidente do Santander 
Brasil e da Federação Brasileira dos 
Bancos (Febraban), o norte para uma 
melhor governança está na merito-
cracia, na busca incessante por efici-
ência e no controle mais acurado so-
bre as remunerações.

Seria essencial, por exemplo, a 
revisão de normas dissonantes da re-
alidade do restante da sociedade. São 
os casos das licenças-prêmio remu-
neradas a cada cinco anos, reajuste 
automático por tempo de serviço, au-
mentos retroativos e aposentadoria 
compulsória – punição disciplinar em 
que a pessoa é afastada do cargo e 
continua a receber seu salário de acor-
do com o tempo de serviço. “A impor-
tância de mudar regras na adminis-
tração está em melhorar a estrutura 
do serviço público, em reconhecer os 
melhores servidores e estimulá-los a 
entregar serviços de qualidade supe-
rior à população”, ressalta Hartung.

Dados do Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) e do Tesouro Nacional 
mostram que o governo federal dedi-
ca ao funcionalismo valores similares 
aos de estados ou municípios. O de-
talhe é que a União emprega um ter-
ço da força de trabalho dos governa-
dores e quase um sexto da dos pre-
feitos. “Alterar desequilíbrios nas car-
reiras do funcionalismo pode fazer 
sobrar mais recursos para enfrentar 
problemas que se agravaram com a 
pandemia”, afirma Barbosa.

Diante desse contexto, no come-
ço de setembro de 2020, o governo 
entregou ao Congresso uma propos-
ta de reforma administrativa válida 
aos futuros servidores do Executivo, 
Legislativo e Judiciário. Ainda que in-
clua as três esferas de poder, a pro-
posta deixou de fora parlamentares, 
magistrados, promotores, procurado-
res e militares. Em seu cerne, o proje-
to pretende colocar fim à estabilidade 
para a maior parte do funcionalismo 

Máquina inchada
Gastos de diferentes países com servidores 
públicos ativos (em % do PIB em 2018)

África do Sul

França

Brasil

Alemanha

Noruega

Itália

Suécia

Colômbia

Chile

Fonte: CNI a partir de dados do FMI

e terminar com uma série de pen-
duricalhos. Além disso, prevê maior 
flexibilidade para o Executivo rema-
nejar a mão de obra de autarquias 
e fundações, o que permitiria forta-
lecer equipes para tocar políticas 
públicas estratégicas. 

Planejamento é lei
Alterar regras para servidores 

costuma ser a ponta mais aparente 
de uma reforma de Estado almejada, 
mas há desafios igualmente impor-
tantes para promover essa mudança. 
Entre eles, a dificuldade de os gover-
nos estabelecerem metas de longo 
prazo e falta de mecanismos para 
avaliação e revisão das políticas eco-
nômicas e sociais. Entraves assim 
tornam o país pouco resiliente. Dois 
exemplos recentes são a rediscussão 

sobre o uso dos recursos do Fundeb, 
fundo que financia a educação bási-
ca, e a tentativa de furar o teto dos 
gastos, estabelecido em 2016 e con-
siderado um marco para frear o su-
perendividamento da União.

No caso do Fundeb, o governo 
considerou retirar parte do dinheiro 
repassado aos municípios a fim de 
manter creches e escolas para irrigar 
um novo programa social. O recuo 
veio depois de críticas de prefeitos e 
entidades educacionais. Situações 
assim denotam falta de sequência no 
que deveriam ser políticas de longo 
prazo, com diagnóstico, plano de ação, 
acompanhamento de resultados e 
avaliação. “Sem metas e rumos cla-
ros, a sociedade não entende para 
onde o país vai e fica mais difícil co-
locar esse trem para andar”, lamenta 

14,6%

14,3%

13,4%

12,7%

12,1%

9,5%

7,5%

6,4%

6,9%
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Hartung. Para complicar, não rara-
mente ocorre o inverso: o país gera 
uma enxurrada de leis e normatiza-
ções que não conversam entre si e 
se sobrepõem constantemente. Bas-
ta considerar a existência de 522 no-
vas normas publicadas a cada dia, 
segundo o Instituto Brasileiro de Pla-
nejamento e Tributação (IBPT). 

Nos últimos anos, o TCU se de-
dicou a um detalhado projeto que 
sugere a adoção de práticas que co-
loquem o Brasil num patamar mais 
elevado de governança. Construído 
a partir de diretrizes da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimen-
to Econômico (OCDE), o Projeto In-
tegrar recomenda planejamento es-
tratégico para cinco anos, comitês 
formados por diferentes poderes 
para analisar e aplicar políticas pú-
blicas e mecanismos para medir 
constantemente os resultados. As-
sumindo esse papel de “bastião da 
governança”, o TCU propõe a cria-
ção de Centrais de Governo na União 
e nos estados. Elas integrariam di-
ferentes autarquias, ministérios e 
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GUIA PARA  
A BOA GESTÃO
Sete medidas fundamentais 
para melhorar a governança 
da máquina pública*

*Fonte: Referencial para Avaliação da Governança do 
Centro de Governo, do Tribunal de Contas da União (TCU)

Planejamento estratégico de médio prazo  
(cinco anos), construído após consulta junto  
aos diferentes poderes e à sociedade civil.

Criação de um Centro de Governo para integrar 
órgãos e elaborar políticas públicas para os 
problemas-chave definidos no planejamento.

Formar uma comissão com Executivo, Legislativo, 
partidos, estados, empresas, ONGs e sociedade 
civil para prover apoio às políticas públicas.

Definição, para cada objetivo estratégico, de 
linhas de ação e indicadores de desempenho que 
guiarão a ação de ministérios e demais órgãos.

Monitoramento das políticas, com avaliação do 
desempenho, de modo a alterar ações ou 
orçamento caso os objetivos não sejam alcançados.

Formação de uma Unidade de Entrega com função 
de monitorar a integridade e o foco nas ações 
realizadas pelo governo.

Capacidade de identificar e gerenciar riscos que 
ultrapassam os limites dos ministérios, em uma 
perspectiva integrada de governo. O objetivo é 
reduzir a chance de que os programas sejam 
interrompidos por imprevistos.

1

2

3

4
5

6

7

Só com um modelo de 
governança claro, que 
chegue aos 15 milhões 
de servidores no Brasil, 
poderemos construir 
um projeto de 
desenvolvimento que 
independa de quem 
esteja no poder.
Augusto Nardes, ministro do TCU
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secretarias para orquestrar os in-
vestimentos sociais. Também su-
gere criar Unidades de Entregas que 
analisem periodicamente a eficácia 
das políticas sociais. O programa, 
que já é experimentado pelo pró-
prio TCU e em tribunais de contas 
estaduais, entrou em sua terceira 
e última etapa em 2020 – que en-
volve a aplicação de projetos pilo-
to e um guia a ser distribuído aos 
agentes públicos. “Só com um mo-
delo de governança claro, que che-
gue aos 15 milhões de servidores 
no Brasil, poderemos construir um 
projeto de desenvolvimento que 
independa de quem esteja no po-
der”, defende Nardes.

Saúde: oportunidades  
à vista

A coordenação entre equipes e 
o uso de métodos de gestão organi-
zados mostram que podem gerar 
bons resultados. Basta ver o que hou-
ve recentemente com a saúde. Após 
um início de pandemia conturbado, 

com falta de leitos em estados como 
Amazonas e Pernambuco, o Sistema 
Único de Saúde (SUS) reagiu. Mesmo 
cercado por turbulências na política 
e pelas trocas de comando no Minis-
tério da Saúde, o SUS conseguiu am-
pliar o atendimento nas Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs) e unificar 
informações em diferentes estados. 
Também ganhou elogios de entida-
des como a Associação Médica Bra-
sileira (AMB) por equipar e recompor 
com celeridade as equipes nos hos-
pitais públicos. Graças a um mode-
lo de governança já iniciado, foi pos-
sível manter a capilaridade da atu-
ação mesmo em municípios peque-
nos e até mesmo organizar campa-
nhas nacionais de vacinação.

O ponto forte do SUS, que com-
pletou 30 anos em 2020, está em 
sua gestão técnica e na repartição 
clara de responsabilidades e investi-
mentos. O atendimento aos pacien-
tes inicia-se pelas Unidades Básicas 
de Saúde (UBS), geridas pelas prefei-
turas. Enquanto isso, os estados as-

Foto: Américo Santos/SEI

Apesar das turbulências políticas envolvendo o 
Ministério da Saúde, há consenso quanto à boa 

resposta dada pelo SUS na pandemia

Ferramentas 
como as PDPs 

devem ser 
ampliadas para 

fortalecer as 
políticas de 

saúde no Brasil

sumem casos mais complexos, como 
tratamentos oncológicos ou diagnós-
ticos mais avançados. Já à União ca-
be o custeio da maior parte das ope-
rações e elaborar e fiscalizar as polí-
ticas públicas. “A saúde no Brasil é 
um benchmark de coordenação”, 
avalia Reginaldo Arcuri, presidente da 
Associação da Indústria Farmacêuti-
ca de Capital Nacional e de Pesquisa 
(Grupo FarmaBrasil). 

O Ministério da Saúde possui fer-
ramentas que agilizam a compra de 
medicamentos e conta com parcerias 
com a iniciativa privada para atender 
demandas que, sozinho, não conse-
guiria. É o caso das Parcerias de De-
senvolvimento Produtivo (PDPs), que 
aproximam laboratórios públicos e 
privados para produzir medicamentos 
que ainda são importados. Graças a 
esse projeto, começaram a ser fabri-
cados em solo nacional os anticorpos 
monoclonais – cópias sintéticas de 
proteínas essenciais para o tratamen-
to do câncer, que são vendidas a pre-
ço de ouro pelos laboratórios estran-
geiros. Os medicamentos, aliás, vêm 
sendo testados para tratar pacientes 
com Covid-19. “Isso mostra como 
uma aproximação entre governo e 
empresas pode ajudar o país a domi-
nar uma tecnologia, reduzir preços e 
gerar empregos de alta qualidade”, 
afirma Arcuri.

Agora, é necessário ir adiante. E 
as novas tecnologias são o segredo 
para que o sistema público melhore 
a qualidade e dê maior agilidade aos 
atendimentos e tratamentos. São es-
ses dois pontos que, na opinião de 
especialistas, ainda deixam a desejar. 
“Apesar de muitos bons resultados, 
o SUS está longe de ofertar acesso e 
qualidade a todos, como preza a Cons-
tituição”, reconhece João Gabbardo 
dos Reis, ex-secretário-executivo do 
Ministério da Saúde. As oportunida-
des estão em melhorar a integração 
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entre consultórios e hospitais públi-
cos e privados, com prontuários ele-
trônicos e dados informatizados so-
bre histórico dos pacientes em con-
sultas, vacinação, alergias, internações 
e exames. Com ferramentas de ar-
mazenagem de dados em nuvem e 
melhores condições de acesso à in-
ternet em pequenas cidades, o país 
poderia dar um salto para um sistema 
mais dinâmico e eficaz.

Na opinião de Gabbardo, um ca-
minho para melhorar o atendimento 
seria a implementação de softwares 
que detalhem a qualidade dos hos-
pitais. O movimento ajudaria os ges-
tores públicos a entender onde são 
entregues os melhores serviços, per-
mitindo direcionar recursos aos mais 
eficientes e fechar instituições com 
muito gasto e pouca entrega. “Po-
demos ter uma atenção primária 
forte apoiada por telemedicina e 
mecanismos de regulação clínica, 
garantindo alta qualidade assisten-
cial mesmo para localidades mais 
distantes”, diz Gabbardo. “Mas é pre-
ciso ter políticas públicas que apon-
tem para esta direção.”

Educação: momento de 
investir

O contexto da saúde pode inspi-
rar mudanças em outra área funda-
mental: a educação. A última edição 
do Pisa, que analisa 600 mil estudan-
tes de 80 países, evidencia o oceano 
que separa a qualidade de ensino das 
escolas públicas e privadas no país. 
Enquanto as notas isoladas dos co-
légios de elite colocariam o Brasil na 
quinta posição em leitura, as das es-
colas geridas pelo poder público o 
deixaram na 65ª colocação. Em ci-
ências e matemática, os estudantes 
brasileiros de ensino particular têm 
média semelhante à de países como 
Nova Zelândia e Reino Unido, enquan-
to os de escolas públicas ficam nas 

PAÍS LEITURA MATEMÁTICA CIÊNCIAS

China* 555 591 590

Vietnã 505 496 543

Rússia 479 488 478

Chile 452 417 444

México 420 409 419

Colômbia 412 391 413

Brasil 413 384 404

Argentina 402 379 404

Ficando para trás
Situação do Brasil em relação a outros emergentes no Programa 
Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA)

Fonte: OCDE 2018 / *Pequim, Xangai, Jiangsu e Guangdong

últimas colocações. “Não há uma 
crise genérica na educação do Brasil, 
e sim uma crise na oferta de educação 
feita pelo Estado”, analisa Schüler.

O cenário preocupa ainda mais 
em razão da revolução no perfil dos 
empregos para o futuro. Um estudo 
da McKinsey Global Institute prevê 
que 800 milhões de postos de tra-
balho serão extintos ao redor do mun-
do até 2030, substituídos por tarefas 
mais associadas a conhecimentos em 
tecnologia e matemática, por exem-
plo. “Não conseguimos entregar as 
competências mais básicas e teremos 
de lidar com conhecimentos mais 
avançados nos próximos anos”, aler-
ta Claudia Costin. Ainda que o Brasil 
tenha avançado em governança edu-
cacional nos últimos anos, a ex-dire-
tora sênior para Educação no Banco 
Mundial acredita que há uma urgên-
cia por mais transformações. 

Ela avalia que o Ministério da Edu-
cação teve pouco protagonismo no 
estabelecimento de soluções peda-

gógicas na rede pública durante o 
avanço da pandemia e o fechamento 
das escolas – perdendo muito tempo 
com discussões ideológicas e pouco 
com ações concretas. É o tipo de si-
tuação que, em sua visão, teria sido 
mais bem resolvida se houvesse pi-
lares sólidos de governança na pasta, 
com articulação, metas e planos de 
ação. “Ao contrário dos outros países 
que atravessam com mais organiza-
ção a pandemia, o MEC entendeu que 
não era sua atribuição coordenar jun-
to às secretarias estaduais uma res-
posta à Covid-19”, critica.

A tecnologia, mais uma vez, abre 
uma janela importante para impul-
sionar a governança. No Brasil, qua-
tro em cada dez estudantes da rede 
pública tiveram dificuldades em aces-
sar plataformas de ensino por ausên-
cia de conexão durante a pandemia, 
conforme a pesquisa TIC Educação. 
Em muitos casos, os jovens mais po-
bres perderam o ano e ficaram alija-
dos das chances de entrar em uma 
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faculdade. “O Brasil tem um or-
çamento enorme para a educação. 
É preciso aproveitar uma parte 
desses recursos para conectar as 
escolas e distribuir tablets aos alu-
nos para se prepararem para o 
mundo digital em que estamos 
vivendo”, defende Fábio Barbosa. 
Em 2018, os investimentos feitos 
pelo Ministério da Educação so-
maram R$ 107 bilhões, segundo 
o Portal da Transparência.

A virada na educação também 
passa pela melhor formação e o 
incentivo às carreiras de professor. 
A OCDE mostra, na pesquisa Edu-
cation At a Glance 2020, que o edu-
cador brasileiro recebe a metade 
do que ganham seus pares em pa-
íses ricos e 13% a menos do que 
na média das demais nações da 
América Latina. Tamanha desvalo-
rização mina a atratividade aos 

melhores profissionais e torna ain-
da mais crítica a manutenção de 
bons docentes em cidades ou bair-
ros mais pobres e violentos. “Faz 
muito sentido haver uma ação afir-
mativa que eleve a remuneração dos 
professores e também os recursos 
para escolas em regiões de maior 
vulnerabilidade, justamente onde os 
alunos podem ter mais dificuldades 
de aprendizado”, avalia Costin. 

Ela cita o Maranhão como refe-
rência, onde são pagos os maiores 
salários aos professores da rede es-
tadual no Brasil. As escolas mara-
nhenses mais afastadas recebem os 
melhores laboratórios e infraestru-
tura, de modo a evitar a evasão e 
elevar o padrão educacional. Os do-
centes também contam com incen-
tivo para dar aula em zonas perifé-
ricas. Para fazer com que sobrem 
recursos, o governo promoveu um 
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Pandemia jogou milhões de crianças e jovens no ensino a distância – mas as dificuldades de acesso a tecnologias aumentam a disparidade social no Brasil

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
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processo de municipalização do En-
sino Fundamental a partir de 2012, 
tornando a rede estadual mais en-
xuta e focada no Ensino Médio. Os 
resultados não tardaram a aparecer. 
Desde 2013, o Maranhão ganhou 
0,9 ponto nas três últimas edições 
do Ideb, o quarto maior crescimen-
to de uma rede estadual nos exames.

Como se pode ver, já existe uma 
amostragem dos caminhos para a 
implementação efetiva de novas 
políticas de governança – com lide-
rança, planejamento, olhar estraté-
gico e coordenação. Cabe ao poder 
público se munir de disposição e 
replicar em escala iniciativas que 
levem a um país melhor, mais digno 
e sustentável. “Este é o caminho 
mais eficaz para ampliar a compe-
titividade do Estado brasileiro e en-
tregar serviços de qualidade à so-
ciedade”, sublinha Nardes.  
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DESEMPENHO
DE ESCALA

O software e as cargas de trabalho usadas nos testes de desempenho podem ter sido otimizadas para desempenho apenas em microprocessadores Intel®. Testes de desempenho, como SYSmark* e MobileMark*, são medidos usando sistemas de computador, componentes, software, operações e funções específicos. Qualquer modificação
em qualquer um desses fatores pode provocar variação nos resultados. Consulte outras informações e outros testes de desempenho para ajudá-lo a avaliar por completo as suas compras, incluindo o desempenho desse produto quando combinado com outros produtos. Para obter mais informações, acesse o site www.intel.com/benchmarks.
Os resultados de desempenho são baseados em testes realizados nas datas mostradas na configuração e podem não refletir todas as atualizações de segurança disponíveis publicamente. Para obter detalhes, consulte a publicação da configuração. Nenhum produto ou componente pode ser totalmente seguro. Os recursos e benefícios
das tecnologias Intel® dependem da configuração do sistema e podem exigir ativação de hardware, software ou de serviços. O desempenho varia de acordo com a configuração do sistema. Nenhum produto pode ser totalmente seguro. Os testes documentam o desempenho de componentes em um teste em particular, em sistemas específicos. 
Diferenças no hardware, software ou configuração afetarão o desempenho real. Aviso sobre otimização: os compiladores da Intel podem ou não otimizar com o mesmo grau microprocessadores não Intel® para otimizações que não são exclusivas dos microprocessadores Intel®. Essas otimizações incluem os conjuntos de instruções SSE2, SSE3 e 
SSSE3, e outras otimizações. A Intel não garante a disponibilidade, funcionalidade ou efetividade de qualquer otimização em microprocessadores não fabricados pela Intel. Otimizações deste produto dependentes de microprocessadores são destinadas para uso com microprocessadores Intel®. 
Algumas otimizações não específicas da microarquitetura Intel são reservadas para microprocessadores Intel®. Consulte os Guias de Referência e do Usuário do produto aplicáveis para mais informações sobre os conjuntos de instruções específicas abrangidos pelo presente aviso. Revisão do aviso nº 20110804. Os resultados de referência podem 
precisar de revisão quando testes adicionais forem realizados. Os resultados dependem das configurações específicas da plataforma e das cargas de trabalho utilizadas no teste, e podem não ser aplicáveis aos componentes, ao sistema de computador ou às cargas de trabalho de um usuário específico. Os resultados não necessariamente 
representam outras referências, e outros resultados de referência podem mostrar um impacto maior ou menor das atenuações. A Intel não controla nem audita dados de referência comparativos de terceiros ou os sites citados neste documento. Visite o site citado e verifique a precisão dos dados mencionados

1 Desempenho da IA até 30x melhor com o Intel® Deep Learning Boost (Intel DL Boost) .em comparação com o processador Intel® Xeon® Platinum 8180 (julho de 2017). Testado pela Intel em 26/02/2019. Plataforma: 2 soquetes Dragon rock Intel® Xeon® Platinum 9282 (56 núcleos por soquete), HT ATIVADO, turbo ATIVADO, 768 GB (24 slots/32 
GB/2933 MHz) de memória total, BIOS: SE5C620.86B.0D.01.0241.112020180249, CentOS* 7 Kernel 3.10.0-957.5.1.el7. x86_64, Estrutura de aprendizado profundo: Intel® Optimization for Caffe* versão: https://github.com/intel/caffe d554cbf1, ICC 2019.2.187, MKL DNN versão: v0.17 (hash de confirmação: 
830a10059a018cd-2634d94195140cf2d8790a75a), modelo: https://github.com/intel/caffe/blob/master/models/intel_optimized_models/int8/resnet50_int8_full_conv.prototxt, BS=64, sem DummyData de camada de dados: 3x224x224, 56 instâncias/2 soquetes, Datatype: INT8 em comparação com teste da Intel em 11 de julho de 2017: CPU 2S 
Intel® Xeon® Platinum 8180 a 2,50 GHz (28 núcleos), HT desativado, turbo desativado, regulador de escalonamento definido como “desempenho” via driver intel_pstate, 384 GB DDR4-2666 ECC RAM. CentOS* Linux* versão 7.3.1611 (Intel® Core™), Linux* kernel* 3.10.0-514.10.2.el7.x86_64. Unidade de estado sólido: SSD Intel® série DC S3700 (800 GB, 
2,5 polegadas SATA 6 Gb/s, 25 nm, MLC). Desempenho medido com: variáveis do ambiente: KMP_AFFINITY=’granularity=fine, compact‘, OMP_NUM_THREADS=56, CPU Freq habilitado com desempenho cpupower frequency-set -d 2.5G -u 3.8G -g. Caffe: (https://github.com/intel/caffe/), revisão f96b759f71b2281835f690af267158b82b150b5c. 
Inferência medida com o comando “caffe time --forward_only”, treinamento medido com o comando “caffe time”. Para topologias “ConvNet”, foi usado um conjunto de dados provisório. Para outras topologias, os dados foram armazenados no armazenamento local e salvos em cache antes do treinamento. Especificações de topologia em 
fromhttps://github.com/intel/caffe/tree/master/models/intel_optimized_models (ResNet-50). Compilador Intel C++ versão 17.0.2 20170213, pequenas bibliotecas Intel® Math Kernel Library (Intel® MKL) versão 2018.0.20170425. Caffe funciona com “numactl -l”.

2 Dobre a largura de banda da memória com 12 canais de memória por CPU e 24 canais de memória por módulo de computação, em comparação com a família de produtos CLX-SP com 6 canais de memória por CPU.

3 Melhoria de até 3,5 vezes no desempenho de atualização de 5 anos na densidade da VM em comparação com o processador Intel® Xeon® E5-2600 v6: 1 nó, 2x E5-2697 v2 em Canon Pass com 256 GB (16 slots/16 GB/1600) de memória total, ucode 0x42c em RHEL7.6, 3.10.0-957.el7.x86_65, 1x drive de SO da SSD Intel* de 400 GB, 2x PCIe* P4500 
de 4 TB, porta dupla de Ethernet 2*82599, benchmark de virtualização, VM kernel 4.19, HT ativado, Turbo ativado, pontuação: densidade da VM = 74,  testado pela Intel em 15/01/2019. Em comparação com 1 nó, 2x 8280 em Wolf Pass com 768 GB (24 slots/32 GB/2666) de memória total, ucode 0x2000056 em RHEL7.6, 3.10.0-957. el7.x86_65, 1x 
drive de SO da SSD Intel* de 400 GB, 2x PCIe* P4500 de 4 TB, porta dupla de Ethernet 2*82599, benchmark de virtualização, VM kernel 4.19, HT ativado, Turbo ativado, pontuação: densidade da VM = 21, testado pela Intel em 15/01/2019.

© Intel Corporation. Intel, o logotipo Intel, Intel Optane e Xeon são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos EUA e/ou em outros países.
*Outros nomes e marcas podem ser propriedade de outras empresas.

Experimente até 30 vezes o desempenho da IA¹ em comparação com a 
geração anterior do processador, com um desempenho otimizado e recursos 
de plataforma que permitem mais percepções com mais rapidez.     

ACELERAÇÃO
DE PERCEPÇÕES 

Melhorias de desempenho em toda a plataforma com:

• Até 112 núcleos de processador em um sistema de 2 soquetes

• Até o dobro da largura de banda da memória² em relação à geração anterior

• Até 3,5 vezes mais VMs³ por servidor (melhoria de atualização de 5 anos)

• Suporta a revolucionária memória persistente Intel® Optane™ DC     

SEGURANÇA
MELHORADA 

Os recursos de proteção de dados integrados ajudam a proteger 
melhor as plataformas e os dados.
Fornece entrega de serviços confiável e criptografia acelerada.   

ACELERAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO
DOS NEGÓCIOS CENTRADA EM DADOS 
Os processadores escaláveis Intel® Xeon® da 2ª Geração
proporcionam desempenho,agilidade e escalabilidade   

https://github.com/intel/caffe
https://github.com/intel/caffe/blob/master/models/intel_optimized_models/int8/resnet50_int8_full_conv.prototxt
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polarização do de-
bate público é um 
fenômeno global 
contemporâneo e 
costuma estar asso-
ciada à dinâmica das 
redes sociais. Abas-
tecidas por disputas 
políticas que minam 

a possibilidade de diálogos constru-
tivos, as bolhas de opinião têm ter-
reno fértil no Brasil. Inclusive o am-
biente acadêmico e econômico é 
afetado pelo antagonismo de ideias, 
freando a busca por pontos de con-
vergência em favor da retomada do 
crescimento. Em O Valor das Ideias 

A
– Debate em tempos turbulentos, o 
presidente do Insper, Marcos Lisboa, 
e o professor Samuel Pessôa, da Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV), pro-
põem a superação das divergências 
para abrir uma discussão plural e 
profícua sobre temas urgentes ao 
país. Para tanto, os economistas re-
tomam uma série de debates publi-
cados em veículos da imprensa na-
cional, como a revista Piauí e o jor-
nal Folha de São Paulo. 

A compilação tem 23 artigos de 
13 pensadores de matizes políticos 
variados. Entre eles, Ruy Fausto, Mar-
celo Coelho, Fernando Haddad, Cel-
so Rocha de Barros, Helio Gurovitz e 
Luiz Gonzaga Belluzzo. As reflexões 
se debruçam em especial sobre a po-
lítica econômica de três gestões fe-

FICHA TÉCNICA
Título: O Valor das Ideias – Debate em 

tempos turbulentos
Autores: Marcos Lisboa e Samuel Pessôa

Editora: Companhia das Letras
Ano: 2019

Páginas: 464

O PODER DO 
DIÁLOGO

derais, iniciando em 1995 e indo até 
2016. Lançada em 2019, a obra está 
estruturada em quatro partes: os ca-
minhos e descaminhos da esquerda; 
o balanço das ideologias dos dois par-
tidos hegemônicos; a crise da demo-
cracia; e as diferenças entre as esco-
las heterodoxa e ortodoxa. É a partir 
de múltiplas interpretações de erros 
e acertos que o livro aponta rumos 
viáveis. “No fundo, talvez aquilo de 
que o Brasil precise seja unificar pro-
jetos que em certos momentos se 
tornaram – tragicamente – antagô-
nicos”, resume o professor Renato 
Janine Ribeiro, ex-ministro da Educa-
ção, no prefácio.

Em busca de consensos
Marcos Lisboa e Samuel Pessôa 

apresentam uma interpretação par-
ticular para a recessão econômica. 
Para eles, o problema é fruto da apos-
ta nacional-desenvolvimentista ado-
tada depois da crise financeira de 2008 
e caracterizada pela concessão de 
benefícios a setores específicos. A es-
tratégia teria causado uma inflexão 
para uma gestão heterodoxa da eco-
nomia, levando ao desperdício de re-
cursos. Para Pessôa, até então havia 
uma continuidade benéfica ao país, 
com a preservação do equilíbrio das 
contas públicas, utilização da políti-
ca econômica e monetária para con-

Em O Valor das Ideias, os 
economistas Marcos 

Lisboa e Samuel Pessôa 
buscam caminhos para o 
futuro do Brasil por meio 

de reflexões de pensadores 
de campos opostos no 

espectro político 
 

Por Luiz Eduardo Kochhann 
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trolar a inflação e a expansão dos 
gastos sociais. Segundo ele, o tripé 
macroeconômico – responsabilidade 
fiscal, metas de inflação e câmbio 
flutuante – representava um esboço 
ideal de política econômica.

Apesar das visões opostas, é da 
troca de argumentos entre intelec-
tuais de espectros tão antagônicos 
quanto Pessôa e o filósofo Ruy Faus-
to que emergem inesperadas apro-
ximações. Não há dúvidas, por exem-
plo, que os programas sociais e pro-
jetos como as cotas raciais para o 
ensino superior são pontos conver-
gentes entre os pensamentos liberal 
e de esquerda. Na visão de Fausto, é 
preciso abandonar o excesso de re-
tórica sobre o pensamento político 
e adicionar doses de racionalidade: 
“De imediato, o que devemos buscar 
é a sobrevivência ou a reimplantação 
de um estado de bem-estar social”. 
Ao condenar o acúmulo de capital 
nas mãos de poucos, ele sugere uma 
reforma tributária que ataque a so-
negação fiscal e a desigualdade de 
renda. A sugestão de um sistema 
progressivo de tributos, em que pa-
ga mais quem ganha mais, é endos-
sada por Pessôa.
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Embora Fernando Haddad dis-
corde das razões que levaram à crise, 
ele concorda com a importância do 
tripé macroeconômico e das políticas 
de valorização do salário mínimo. 
Além disso, propõe um enfrentamen-
to daquilo que considera uma peri-
gosa interseção entre política e poder 
econômico. “No patrimonialismo, o 
poder político e o poder econômico 
sentam-se em mesa-redonda. Não 
se distinguem os lados. Em um con-
texto como esse, não há vítimas, a 
não ser os que não estão à mesa; há 
negócios”, critica. Já para Lisboa o 
Brasil precisa fazer uma escolha: ou 
abraça o nacional-desenvolvimentis-
mo, associado por ele ao patrimo-
nialismo criticado por Haddad, ou 
resgata uma socialdemocracia pau-
tada em ampliação de programas 
sociais, redução dos subsídios, estí-
mulo da concorrência, melhora do 
ambiente de negócios com interven-
ções setoriais localizadas e avaliação 
do desempenho de políticas públicas. 
“Essa agenda enfatiza o papel do se-
tor público em promover serviços 
universais, como saúde e educação, 
além de cuidar dos grupos mais vul-
neráveis”, escreve Lisboa.

Ainda que as discussões sobre 
economia e sociedade perpassem O 
Valor das Ideias, a preocupação com 
a estabilidade da democracia não é 
deixada de lado. Esse é o tema do 
debate de Pessôa e Lisboa com o 
sociólogo Celso Rocha de Barros na 
terceira parte da publicação. As re-
flexões orbitam o conceito de auto-
contenção cunhado pelos cientistas 
políticos Steven Levitsky e Daniel 
Ziblatt no livro Como as Democra-
cias Morrem. Pelo princípio, adver-
sários políticos devem respeitar as 
regras do jogo, evitando utilizar todos 
os recursos institucionais para atacar 
o lado oposto. Já na última etapa da 
obra, o acerto de contas entre as 
abordagens heterodoxa e ortodoxa 
na economia brasileira é resgatado 
a partir das críticas de Pessôa e Lis-
boa ao primeiro grupo. Com a par-
ticipação de figuras como os profes-
sores Luiz Fernando de Paula e Elias 
Khalil Jabbour; José Luis Oreiro e 
Paulo Gala; Pedro Paulo Zahluth Bas-
tos e Luiz Gonzaga Belluzzo, o “em-
bate civilizado” que fecha o livro 
mostra, mais uma vez, que é pela 
força do diálogo que o Brasil encon-
trará seus caminhos. 

Brasília (DF): Livro discute 
os caminhos – e 

descaminhos – das 
políticas econômicas das 

últimas gestões do 
governo federal
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Brasil desenvolveu tec-
nologia para produzir 
sofisticados aviões que 
cruzam os céus do pla-
neta ou para extrair pe-
tróleo no mar a profun-
didades de até 2 mil me-
tros. Além disso, implan-
tou avanços tecnológi-

cos e de gestão no campo, que pro-
piciaram ao agronegócio do país 
assumir 6% das operações de com-
modities do mercado internacional, 
atrás apenas de Estados Unidos e 
Europa. Em contraponto, quando o 
tema é saneamento básico, não há 
motivos para comemorar. Ocupamos 
vergonhoso 105º lugar no ranking 
mundial do setor, de acordo com o 
Panorama da Participação Privada 
no Saneamento de 2019, publicação 
da Associação Brasileira das Conces-
sionárias Privadas de Serviços Públi-
cos de Água e Esgoto (ABCON).

A esperança de reverter esse dra-
mático quadro, que afeta diretamen-
te a saúde e a qualidade de vida da 
população, além do meio ambiente, 

ganhou fôlego com a aprovação do 
novo Marco Legal do Saneamento 
Básico do país. Aprovada pelo Con-
gresso em 24 de junho de 2020 e 
sancionada pela Presidência da Re-
pública um mês depois, a legislação 
tem como objetivo criar as condições 
necessárias para que, até 2033, 99% 
dos brasileiros tenham acesso à água 
potável e 90% ao tratamento e à 
coleta de esgoto. “A atualização do 
Marco Regulatório vai garantir se-
gurança jurídica, além de maior com-
petitividade e sustentabilidade ao 
sistema, com atração de novos in-
vestimentos para universalizar e qua-
lificar a prestação dos serviços”, afir-
ma Pedro Maranhão, titular da Se-
cretaria Nacional de Saneamento, 
órgão vinculado ao Ministério do 
Desenvolvimento Regional.

Desperdício em alta
Atualmente, 100 milhões de bra-

sileiros, ou quase metade da popu-
lação do país, não são atendidos 
pelo sistema de coleta de esgoto 
sanitário, de acordo com o levanta-
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mento mais recente, de 2018, do 
Sistema Nacional de Informações 
sobre Saneamento (SNIS). Além dis-
so, 35 milhões de habitantes não 
contam com acesso a abastecimen-
to de água potável. No caso da des-
tinação final dos dejetos, multipli-
cam-se os lixões a céu aberto. 

De acordo com a ABCON, o de-
sempenho brasileiro no setor é pior 
do que o de países vizinhos, com 
economias menos robustas, como 
Chile, Bolívia e Peru. Mesmo no ca-
so do fornecimento de água potá-
vel, que atinge percentual maior de 
beneficiados, os índices de perdas 
são preocupantes: em vez de dimi-
nuir, o desperdício vem aumentan-
do nos últimos tempos. Em 2015, 
o percentual era de 36,7%. Hoje, a 
estimativa é de que 38,5% da água 
distribuída se perca pelo caminho 
antes de chegar às torneiras de re-
sidências ou empresas.

“Em alguns locais, a porcenta-
gem é de 70%. Qual companhia pri-
vada aceitaria esse grau de perdas? 
Imagina o impacto que teria sobre 

Ao estimular a participação do capital privado, Marco Legal do 
Saneamento acende esperanças de correção de déficit histórico do 
setor – mas ainda não há data para entrada em vigor das novas regras  

Por Paulo César Teixeira
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o faturamento”, diz Wagner Cardo-
so, gerente-executivo de Infraestru-
tura da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). “Se levarmos em 
conta que 94% dos mais de 5,5 mil 
municípios do país são atendidos por 
empresas estatais na área de sane-
amento básico, chegaremos à con-
clusão de que esses indicadores ne-
gativos não podem ser mera coin-
cidência”, acrescenta ele.

Para universalizar o saneamento 
e criar condições adequadas de for-
necimento do serviço até 2033, se-
rá preciso elevar substancialmente 
os aportes de recursos no setor. Cal-
cula-se que, se for mantido o atual 
ritmo de investimentos, as metas 
estabelecidas só poderão ser atin-
gidas em 2055. A estimativa é de 
que, nos próximos 13 anos, será ne-
cessário investir R$ 753 bilhões – ou 
R$ 57,9 bilhões ao ano, valor quatro 
vezes superior aos R$ 13,2 bilhões 
aplicados em 2018, conforme estu-
do da consultoria KPMG feito para 
a ABCON. 

O que fazer para acelerar o pas-

so? “Permitir que haja concorrência 
no setor é prioridade para que agen-
tes mais capacitados possam con-
tribuir na expansão do atendimento”, 
destaca o estudo Saneamento 2020: 
Agenda para avançar, elaborado pe-
la CNI. Conforme o texto, a amplia-
ção de investimentos e o consequen-
te aumento da cobertura dependem 
da abertura do setor para a iniciativa 
privada. “Em média, as estatais con-
somem 52% do faturamento para 
pagar despesas com pessoal, inves-
tindo apenas 17% da receita opera-
cional”, anota Carlos Eduardo Lima 
Jorge, presidente da Comissão de In-
fraestrutura da Confederação Brasi-
leira da Indústria da Construção (CBIC).

Contudo, a abertura do merca-
do para o setor privado não é con-
senso. Um levantamento realizado 
pelo Instituto Transnacional da Ho-
landa (TNI) afirma que, entre 2000 
e 2019, 312 cidades em 36 países se 
viram obrigadas a reestatizar servi-
ços públicos básicos, entre eles o de 
abastecimento de água e de redes 
de esgoto. Mais de 80% dos casos 

teriam sido registrados na última 
década. A lista inclui metrópoles co-
mo Atlanta, Berlim, Paris, Budapes-
te, Buenos Aires e La Paz. Entre as 
razões para o recuo figura o não cum-
primento de contratos e de metas 
de investimentos, expansão e uni-
versalização dos serviços, principal-
mente em áreas periféricas e mais 
carentes, além de reajustes abusivos 
de tarifas. Conforme o deputado fe-
deral Glauber Braga, por exemplo, a 
busca do lucro por parte das compa-
nhias privadas pode gerar um “ciclo 
vicioso”, no qual a população não 
consegue arcar com o aumento das 
tarifas e, em consequência, “a arre-
cadação para as obras e a ampliação 
dos serviços fica comprometida, afas-
tando ainda mais a universalização”.  

Licitação obrigatória 
Há também quem tenha recla-

mado da demora para a aprovação 
do novo Marco Legal do Saneamen-
to Básico, levando em conta a ur-
gência da aplicação das novas regras 
– o Projeto de Lei 4.162/2019, de 
autoria do senador Tasso Jereissati, 
ficou um ano em tramitação no Con-
gresso. Contudo, esse tempo per-
mitiu amadurecer a discussão em 
várias audiências públicas, das quais 
participaram todos os atores envol-
vidos no setor, avalia o economista 
Pedro Scazufca, pesquisador do Ins-
tituto Trata Brasil. 

Segundo ele, uma das principais 
virtudes da atualização do Marco 
Legal é a segurança jurídica, essen-
cial para atrair investidores privados, 
criada pelo fortalecimento da Agên-
cia Nacional de Águas (ANA) como 
entidade responsável pela regulação 
do setor. Atualmente, existem mais 
de 70 agências, entre estaduais, in-
termunicipais e municipais, com 
atuação no saneamento básico. “A 
ANA não vai substituí-las, e sim tra-
zer normas de referência para har-

Com apenas 5,2% do mercado, as 
concessões privadas mantêm média 
igual ou superior a 20% do total de 
investimentos do setor de 
saneamento básico.
Fonte: Panorama da Participação Privada  

no Saneamento 2019 (ABCON)

Entre 2000 e 
2019, 312 cidades 
em 36 países 
tiveram que 
devolver ao 
Estado serviços 
públicos básicos – 
como 
saneamento

O PL 
4.162/2019 

ficou um ano 
em tramitação 
no Congresso 

antes de ser 
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monizar o trabalho desse conjunto 
de agências. Desse modo, será pos-
sível implantar um nível homogêneo 
de cobrança para a qualidade dos 
serviços prestados em um território 
extenso como o do Brasil”, assinala 
Carlos Motta, coordenador do Gru-
po de Trabalho do Saneamento Bá-
sico da ANA. 

Outro avanço significativo é a 
proibição de novos contratos de pro-
grama, instrumento firmado entre 
estados e municípios com os pres-
tadores do serviço que dispensa li-
citação. “Com a vedação de assina-
tura de novos contratos de progra-
ma, na prática, toda a contratação 
de terceiros para fins de saneamen-
to será feita por licitação. Em outras 
palavras, a licitação passará a ser 
obrigatória a partir das novas con-
tratações”, diz o pesquisador do Tra-
ta Brasil. Ele adianta que a legislação 
obriga a promoção de chamamentos 

Foto: BRK Ambiental / Divulgação

públicos após o encerramento dos 
atuais contratos. Nessas chamadas, 
será possível a participação tanto de 
companhias públicas quanto priva-
das, em igualdade de condições, sen-
do obrigatório para elas atestar ca-
pacidade econômico-financeira pa-
ra cumprimento de metas. Haverá 
também estímulo à atuação regio-
nalizada de um único contratante 

em blocos de municípios – caso, por 
exemplo, das regiões metropolitanas 
das capitais –, mais um ponto posi-
tivo do novo Marco Legal. “Essa me-
dida atende às características regio-
nais, o que viabiliza uma prestação 
integrada dos serviços. Ao mesmo 
tempo, quando você tem ganho de 
escala, consegue praticar custos me-
nores”, destaca Scazufca.

Estação de tratamento da BRK Ambiental em 
Uruguaiana: avanço na prestação de serviços 

de água e esgoto melhorou a qualidade de 
vida na cidade da fronteira gaúcha

A atualização do Marco Regulatório vai garantir 
segurança jurídica, além de maior competitividade  
e sustentabilidade ao sistema, com atração de 
novos investimentos para universalizar e  
qualificar a prestação dos serviços.
Pedro Maranhão, secretário Nacional de Saneamento
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Os passos da  
regulamentação  

O novo Marco Legal do Sanea-
mento foi sancionado com 12 vetos 
pelo Executivo em 15 de julho de 
2020. Para o representante da CNI, 
os vetos devolveram boa parte da 
consistência da proposta original, 
que teria sido desidratada por meio 
de emendas derivadas de acordos 
dos parlamentares com prefeitos e 
governadores. Entre os vetos, um 
dos mais importantes é o que inde-
feriu o artigo que possibilitava a 
prorrogação dos contratos de pro-
grama em vigor pelo prazo de até 
30 anos. Essa postergação seria pos-
sível mediante acordo entre as par-
tes, desde que fosse firmada até 31 
de março de 2022. 

Na prática, a alteração abria es-
paço para escapar da exigência de 
licitação para a contratação dos ser-
viços. Não há prazo regimental pa-
ra a apreciação dos vetos presiden-

ciais no Congresso – quem deter-
minará a data é o presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre. Enquan-
to isso, todos os segmentos envol-
vidos seguirão numa espécie de lim-
bo, à espera da definição. “Por essa 
razão, estamos adotando um oti-
mismo moderado, com pés no chão. 
Ainda não dá para soltar foguetes”, 
afirma o porta-voz da CNI.

Fora isso, antes de entrar em 
vigor, as novas regras ainda precisam 
ser regulamentadas por decretos do 
Executivo, com exceção do que ins-
titui o Comitê Interministerial de 
Saneamento Básico (Cisb), criado 
em julho. Esse comitê atua na co-
ordenação, integração, articulação 
e gestão do Plano Nacional de Sa-
neamento Básico (Plansab), além 
de gerir os investimentos do setor. 
Já o decreto que regulamenta apoio 
técnico e financeiro da União para 
adaptação dos serviços à nova le-
gislação, com foco na regionalização, 

Unidade da Sabesp no Butantã: empresa de 
economia mista tem ações na B3 e opera em 

mais de 360 municípios de São Paulo

encontra-se em fase final de discus-
são em diferentes áreas do governo. 
Por fim, a regulamentação dos pon-
tos relativos à capacidade econômi-
co-financeira das empresas está em 
discussão no âmbito do Ministério 
de Desenvolvimento Regional, com 
participação de representantes da 
sociedade civil e entidades das áre-
as de saneamento.

Desafio ao setor  
privado 

Com o olhar no horizonte, ad-
mitindo-se a superação de todas as 
etapas para a entrada em vigor do 
novo Marco Legal do Saneamento, 
fica a pergunta: o setor privado está 
preparado para participar dos esforços 
para o cumprimento das metas esta-
belecidas até 2033? “O mercado es-
tá ávido para encarar o desafio”, diz 
Wagner Cardoso, gerente-executivo 
de Infraestrutura da CNI. Ele destaca 
vários segmentos que serão benefi-
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Não há dúvida de que as con-
cessões privadas de saneamento 
melhoram os indicadores de efici-
ência do sistema – elas são respon-
sáveis por 20% do total de investi-
mentos das operadoras do setor, 
embora detenham apenas 5,2% do 
mercado. O grupo Águas do Brasil, 
que opera a concessionária de água 
e esgoto de Niterói (RJ), por exemplo, 
conseguiu reduzir as perdas de água 
de 50% para algo entre 16% e 18% 
nas duas últimas décadas. Além de 
combater ligações irregulares (em 
dois anos, 150 mil pessoas que não 
pagavam pelo serviço foram incor-
poradas ao sistema), a empresa in-
vestiu em tecnologia e equipamentos, 
como novos hidrômetros. 

Já Limeira (SP), que possui uma 
das mais antigas concessões privadas 
de abastecimento de água e coleta 
e tratamento de esgoto (em operação 
há 25 anos), também reverteu índices 
que antigamente superavam a média 
nacional de desperdício. Operada pe-
la BRK Ambiental, a companhia Água 
Limeira registra 15,5% de perdas de 
água, equiparando-se aos melhores 
indicadores da Europa e se aproxi-
mando aos do Japão.

Impactos em educação 
e saúde 

A melhoria dos serviços de sa-
neamento deverá causar impacto no 
sistema de educação, apostam os 
especialistas. Os dados do Censo Es-
colar de 2019 do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) mostram que, 
de modo geral, é mais fácil ter aces-
so à internet do que a um banheiro 
em condições adequadas nas escolas 
brasileiras. Na pré-escola da rede 
pública, as crianças se conectam à 
web em 61% dos casos, enquanto 
apenas 36% das instituições estão 
ligadas à rede de esgoto. O levan-
tamento do Inep demonstra ainda 
que o desempenho no Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem) de 
alunos de escolas com saneamento 
básico é superior ao de estudantes 
sem acesso aos serviços – nota 
531,73 contra 482,09. 

Em paralelo, a saúde pública tam-
bém deverá se beneficiar da amplia-
ção dos serviços de saneamento bá-
sico. Para se ter ideia, entre janeiro 
e março de 2020, o Brasil registrou 
103.876 internações no SUS devido 
a doenças causadas pela precarieda-

ciados com a abertura para a iniciati-
va privada, como construção, quími-
co e indústria de máquinas e bombas. 

Na própria legislação aprovada 
pelo Congresso já existe previsão 
para alocação de recursos concedi-
dos a fundo perdido pelo BNDES 
para a modelagem das novas con-
cessões por parte de estados e mu-
nicípios. “Com poucas exceções, os 
entes públicos não possuem condi-
ções financeiras para formatar as 
licitações. Será preciso contratar 
consultorias para elaborar a mode-
lagem dos contratos”, observa o 
gerente-executivo de Infraestrutura 
da CNI. De outra parte, o BNDES 
disponibilizará também linhas de 
crédito para alavancar os investi-
mentos que deverão ser feitos pelas 
empresas ganhadoras das licitações.  

Segundo Carlos Eduardo Lima 
Jorge, da CBIC, o setor da construção 
vem atravessando uma grave crise 
por conta da queda de investimentos 
públicos. Nesse sentido, o novo Mar-
co Legal do Saneamento representa 
uma excelente oportunidade de re-
tomada de atividades. “As projeções 
feitas para que a universalização se-
ja obtida até o ano de 2033 indicam 
aumento de cerca de R$ 424 bilhões 
na produção da construção civil, com 
a geração de quase 6 milhões de em-
pregos ao longo do período de inves-
timentos”, prevê Lima Jorge. 

Ele salienta que deverão ser in-
vestidos R$ 12 bilhões em estações 
de tratamento de água, R$ 29 bilhões 
em estações de tratamento de es-
goto, R$ 42 bilhões em coletores-
-tronco e R$ 170 bilhões em redes 
coletoras de esgoto, entre outros 
aportes. “Construtoras e fabricantes 
de máquinas e equipamentos estão 
se mobilizando e se preparando pa-
ra tal demanda. Muito importante 
será a adoção de novas tecnologias, 
já disponíveis no mercado, para bus-
car mais eficiência na prestação dos 
serviços”, complementa Lima Jorge. 
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Investimentos para universalizar  
os serviços até 2033

Depreciação 
de ativos

Expansão da rede, sendo 
R$ 144 bilhões em água e 
R$ 354 bilhões em esgoto

R$ 255 bi

R$ 498 bi

Fonte: Panorama da Participação Privada no Saneamento 2019 (ABCON)
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de da prestação desses serviços. Se 
forem contabilizadas as internações 
de janeiro de 2019 a março de 2020, 
o número chega a mais de meio mi-
lhão (527.971), com média de 35.198 
internações mensais. Os dados foram 
levantados pela ABCON, com base 
em informações atualizadas do Da-
tasus/Ministério da Saúde. “São leitos 
que poderiam ser destinados ao tra-
tamento de pacientes de Covid-19 e 
outras enfermidades, mas que acabam 
sendo utilizados para ocorrências mé-
dicas que já deveriam estar erradicadas, 
se tivéssemos os serviços de água e 
esgoto universalizados”, afirma a en-
tidade empresarial. 

Aliás, um levantamento da AB-
CON mostrou que, entre 2008 e 2018, 
as concessões privadas foram respon-
sáveis pela melhoria dos indicadores 
de internações hospitalares motivadas 
por doenças derivadas da falta de sa-
neamento. No período, a média de 

diminuição das internações foi de 
69% nas cidades atendidas por ope-
radoras privadas, ante 60% nos mu-
nicípios que operam com concessões 
municipais e 58% naqueles atendidos 
por empresas estaduais. Em Uruguaia-
na (RS), o índice de esgoto tratado, 
entre 2011 e 2018, aumentou de 10% 
para 61% graças à atuação da opera-
dora BRK Ambiental Uruguaiana. Co-
mo resultado, no que diz respeito à 
mortalidade infantil, a quantidade de 
óbitos caiu de 19 para 12 por mil crian-
ças nascidas. Já os episódios de diarreia 
no período baixaram de 3.002 para 
106, conforme a Secretaria Municipal 
de Saúde. Com a redução das doenças, 
estima-se que o município gaúcho ve-
nha economizando cerca de R$ 1 mi-
lhão por ano, valor investido em outras 
áreas prioritárias para a população.

Em Paraty (RJ), o desempenho da 
Águas de Paraty também permitiu re-
duzir os indicadores de doenças de 

veiculação hídrica (como diarreia, ame-
bíase e leptospirose), baixando de 56 
casos por mil habitantes em 1991 pa-
ra quase zero em 2019, conforme Fer-
nando Loro, médico clínico do Hos-
pital Municipal Hugo Miranda e ex-
-secretário de Saúde do município. Em 
Palmas (TO), onde atua a companhia 
BRK Ambiental Saneatins, a quanti-
dade de internações hospitalares de-
correntes da falta de saneamento 
caiu de 13,36 para 5,31 (a cada 10 
mil habitantes), entre 2010 e 2018, 
de acordo com o Instituto Trata Bra-
sil. Evidentemente, a melhora dos 
índices de saúde pública favorece 
principalmente as camadas mais po-
bres da população. “Não há dúvida 
de que os avanços obtidos com o 
novo Marco Legal deverão reduzir 
a enorme desigualdade social exis-
tente hoje, que foi escancarada pe-
la pandemia da Covid-19”, conclui 
Lima Jorge, da CBIC. 

Apesar de haver boas experiências, 
a abertura do setor à iniciativa 
privada não é consenso

Em 
Uruguaiana, o 

índice de 
esgoto tratado 
saltou de 10% 
para 61% em 

sete anos
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"Acreditamos no potencial das parcerias e, acima de tudo, no
comprometimento de pessoas capazes de promover transformações em

nossa sociedade. 

Temos nos empenhado diariamente por idealizar e desenvolver
soluções e projetos público-privados inovadores e de impacto, nos

diversos setores da economia. 

Esse é o legado que esperamos deixar a partir 
da parceria com o MBC".

Obrigado MBC!

Rafael Garofano

Orgulho de fazer parte
desse movimento de

líderes pela
transformação do

Brasil! 
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Para melhorar a produtividade, a atração de investimentos e a qualidade das 
normas e regulações, o Brasil supera o debate e repete o exemplo dos países da 

OCDE, tornando obrigatório o uso da Análise de Impacto Regulatório (AIR) 

Por Leonardo Pujol, com reportagem de Sérgio Ruck Bueno e Jefferson Klein

Avanço 
regulatório
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obrigatoriedade de os 
veículos portarem um 
kit de primeiros socor-
ros não durou nem um 
ano. Em fevereiro de 
1999, dois meses após 
o início da vigência do 

Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o 
Congresso derrubou a lei que exigia 
carros, ônibus e caminhões equipados 
com estojo com dois rolos de atadu-
ras, tesoura com ponta arredondada, 
dois pares de luvas de procedimento, 
rolo de esparadrapo, dois pacotes de 
gaze e bandagem de algodão. Segun-
do os parlamentares, o kit era inútil, 
caro e impopular. Cada conjunto cus-
tava entre R$ 10 e R$ 30 – o que, em 
menos de um ano, movimentou cer-
ca de R$ 270 milhões (ou R$ 1,4 bilhão, 
em valores corrigidos). À época, a me-
dida entrou no CTB sem muita dis-
cussão – que só ocorreu após a lei en-
trar em vigor. Agora, o caso dificilmen-
te se repetiria. Isso porque o Brasil tem 
adotado uma cultura crescente de 
avaliação mais cuidadosa de novas 
regras e obrigações propostas. O pon-
to alto desse movimento ocorreu em 
junho de 2020, quando o governo fe-
deral publicou um decreto que regu-
lamentou a Análise de Impacto Re-
gulatório (AIR). 

Inspirada nas práticas adotadas 
desde os anos 1980 em países como 
Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, 
Austrália e outros membros da Orga-
nização para a Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE), a AIR 
é uma das mais modernas ferramen-
tas da administração pública. Como 
sugere o nome, ela permite avaliar – 
de forma prévia ou subsequente – as 
obrigações impostas pelo poder pú-

A

co
m

pe
ti

ti
vi

da
de

blico à sociedade, empresas e presta-
dores de serviços. O objetivo é melho-
rar a qualidade regulatória e orientar 
a tomada de decisão de órgãos federais 
reguladores. Entre eles, Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
Banco Central, Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) e os ministérios. 
Como? Proporcionando maior funda-
mentação técnica e analítica ao medir 
custos, benefícios e efeitos, com base 
em dados e evidências. “A AIR ajuda a 
dar maior transparência para a discus-
são (de uma nova regulação), pois os 
agentes econômicos podem questio-
nar, revisar ou propor, de forma con-
creta, os aspectos debatidos na norma", 
afirma Philipe Moura, sócio-diretor de 
prática regulatória da KPMG no Brasil. 

Por trás da AIR está o objetivo de 
acabar com as normas publicadas no 
Diário Oficial da União sem que haja 
real dimensão do seu impacto na eco-
nomia e do retorno para a sociedade. 
Essa motivação também pode ser tra-
duzida numa necessidade de aumen-
tar a competitividade e a produtivida-
de da economia, tornando-a menos 
complexa e mais atrativa a investimen-
tos da iniciativa privada. "A AIR ajuda 
a superar o improviso e traz mais pre-
visibilidade para as decisões dos entes 
públicos que regulam a atividade eco-
nômica, de modo a ter um melhor 
planejamento para os investimentos 
no Brasil", diz a advogada Vera Mon-
teiro, professora de Direito Adminis-
trativo da FGV Direito SP. 

Em termos práticos, o foco da AIR 
é descobrir se os benefícios da regu-
lação superam os custos de criação, 
implementação e fiscalização das nor-
mas. A explicação é de Marcelo Pa-
checo dos Guaranys, secretário-exe-

A AIR passa 
a valer para 
todos os 
órgãos da 
esfera federal 
a partir de 
2021

Avanço 
regulatório
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cutivo do Ministério da Economia. 
Vem dele o exemplo do kit de pri-
meiros socorros: embora a AIR não 
se aplique ao Poder Legislativo, um 
processo de análise semelhante seria 
bastante útil para medir o impacto 
dos regramentos. Para Guaranys, é 
fundamental que sejam feitos ques-
tionamentos para medir prós e con-
tras do tema em discussão. Os mo-
toristas terão que ser treinados para 
usar o kit? O treinamento para ob-
tenção da carteira de motorista fica-
rá mais longo e mais caro em razão 
dessa exigência? A indústria estará 
preparada para suprir a nova neces-
sidade? Que garantia se pode ter de 
que o kit será bem utilizado, no sen-
tido de salvar vidas? Qual será a va-
lidade do kit? O que ele deve conter? 
Como será feita a fiscalização? Qual 
é o custo dessa fiscalização extra? E 
qual o custo social e econômico des-
sas exigências frente aos benefícios 
que elas podem gerar? "Ou seja, a 
AIR levará diversas questões em con-
ta, com respostas que possam for-
necer ao regulador mais elementos 
que o auxiliem a justificar sua decisão 
– que pode ser regular, não regular 
ou até mesmo desregular determi-
nada matéria", explica o secretário. 

da regulação é fundamental para o 
sucesso ou o fracasso de setores in-
teiros da economia", alerta Gilberto 
Mayor, diretor de estratégia da Ac-
centure Brasil.

De fato, a atual regulação contri-
bui para que o país apareça em situ-
ação embaraçosa em rankings inter-
nacionais de competitividade. Um 
deles é o relatório Doing Business. 
Elaborado anualmente pelo Banco 
Mundial, o documento mede a facili-
dade de se fazer negócios em 190 pa-
íses. Na edição 2020, o Brasil caiu da 
109ª posição para 124ª. Segundo o 
relatório, é mais fácil fazer negócios 
em Gana, no Sri Lanka e em El Salva-
dor do que no Brasil. Já no Indicador 
de Competitividade Global (GCI, na 
sigla em inglês), divulgado em 2019 
pelo Fórum Econômico Mundial, o 
Brasil ocupa a 71ª posição, entre 141 
países. Também, pela mesma pesqui-
sa, o país apresenta um fraco desem-
penho no item “concorrência e co-
mércio internacional” e muita rigidez 
nas regras trabalhistas. No compo-
nente do GCI que mede especifica-
mente o peso da regulação, o Brasil 
é o último colocado. O resultado ób-
vio é que muitos investidores deixam 
o Brasil de lado por considerarem o 
sistema normativo complexo e com 
baixa estabilidade. 

Mas essa desvantagem tende a 
estar com os dias contados. Em no-
vembro de 2019, o governo federal 
editou um decreto (nº 10.139/2019) 
que determinou a revisão e a conso-
lidação de atos normativos anteriores. 
Conhecido como Decreto do “Revi-
saço”, o documento determinou a re-
análise dos atos normativos de todos 
os órgãos e entidades da administra-
ção pública federal direta, autarquias 
e fundações. Além de atualizar, sim-
plificar e consolidar os atos legais an-
teriores à publicação do decreto, a 
medida racionaliza o estoque regula-
tório, elimina normas obsoletas e co-
labora para a segurança jurídica. O 

Precisamos avançar para gastar menos e melhor 
os recursos públicos – e para regulamentar 
melhor –, tornando o ambiente de negócios do 
Brasil cada vez mais atrativo a novos 
investimentos. 
Marcelo Pacheco dos Guaranys, secretário-executivo do Ministério da 
Economia

Com 5,8 
milhões de 
normas 
editadas, o 
Brasil tem uma 
média de 774 
novos atos por 
dia útil desde a 
Constituição 
de 1988

Regulação de qualidade
No entendimento de especialistas, 

a AIR vai ajudar a reverter números 
“absurdos” que expõem o “peso” do 
sistema regulatório brasileiro. Só na 
administração pública federal são 163 
órgãos reguladores, de acordo com a 
Secretaria de Advocacia da Concor-
rência e Competitividade do Minis-
tério da Economia (conhecida pela 
antiga sigla Seae). Para se ter ideia, 
até o Gabinete de Segurança Institu-
cional (GSI), que funciona no Palácio 
do Planalto, tem duas entidades re-
gulatórias: uma na área de ciberse-
gurança e outra sobre antenas pró-
ximas às fronteiras. 

Estimativas do Instituto Brasileiro 
de Planejamento Tributário (IBPT) 
apontam que o Brasil tem 5,8 milhões 
de atos normativos  editados desde a 
Constituição de 1988. São 166 mil 
normas em âmbito federal, 1,6 milhão 
em nível estadual e outras 4 milhões 
nos municípios. De acordo com um 
levantamento da Federação das In-
dústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) 
e do Centro das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Ciesp), o custo das em-
presas para acompanhar as modifi-
cações na legislação chega a R$ 137 
milhões por dia no país. “A qualidade 
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resultado é uma diminuição do custo 
Brasil  – atualmente na casa de R$ 1,5 
trilhão por ano, segundo estudo do 
Programa de Melhoria Contínua da 
Competitividade, elaborado pelo Mi-
nistério da Economia (ME) em parce-
ria com o MBC. 

Ao Revisaço somou-se a AIR. Ape-
sar da regulamentação realizada em 
junho, a Análise de Impacto Regula-
tório já era realidade há pelo menos 
uma década em agências como An-
cine (cinema), ANTT (transportes ter-
restres) e Anvisa. Segundo um mape-
amento da Casa Civil, feito em 2017, 
ao todo tinham sido realizadas 628 
AIRs em agências reguladoras e tam-
bém no Inmetro. Em 2018, o Comitê 
Interministerial de Governança reco-
mendou a adoção da AIR como “boa 
prática” para todos os órgãos federais. 
Daí que a medida se tornou obrigató-
ria, a partir da publicação das leis das 
agências reguladoras (13.848/2019) 
e  d a  l i b e r d a d e  e c o n ô m i c a 
(13.874/2019). "A publicação do de-
creto, em junho, foi a cereja do bolo, 
o passo que faltava na estratégia de 
gradativamente aperfeiçoar a gover-

Foto: Andrew Wheeler/OCDE

Reunião da OCDE, em janeiro de 2020: Brasil ainda está longe de integrar as mesas de discussão dos países ricos
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Fonte: Estudo do Custo Brasil, uma parceria do Movimento Brasil Competitivo com o Ministério da Economia

custo brasil

O custo Brasil é composto por  12 elementos que, somados, consomem a cada ano R$ 1,5 
trilhão do potencial competitivo do país
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nança pública e de institucionalizar a 
utilização da AIR", diz Guaranys, do 
Ministério da Economia. 

A obrigatoriedade da AIR passa a 
valer em 15 de abril de 2021 para to-
dos os órgãos do Ministério da Eco-
nomia, como Câmara de Comércio 
Exterior (Camex), Receita Federal e 
Secretaria Especial de Fazenda, além 
das agências reguladoras e o Inmetro. 
Para os demais órgãos da administra-
ção federal, a obrigatoriedade come-
ça em 14 de outubro de 2021. A ideia 
desse plano é que o Ministério da Eco-
nomia seja uma espécie de piloto na 
administração federal e que as agên-
cias e o Inmetro, já experientes, pos-
sam auxiliar outros órgãos e entidades. 
A medida não vale para estados e mu-
nicípios, tampouco para propostas de 
decretos e matérias que ainda passa-
rão pelo crivo do Congresso Nacional, 
como projetos de lei, medidas provi-
sórias (MPs) ou propostas de emendas 
constitucionais (PECs). Ela é dispen-
sada, ainda, para atos administrativos 
cujos efeitos sejam restritos aos órgãos, 
atos relativos à execução orçamentá-
ria e financeira, que tenham destina-
tários individuais e que disponham 
sobre política cambial e monetária e 
sobre segurança nacional. Revogação 
de normas também não exigirá uma 
AIR. É o caso de uma regra criada na 
Agência Nacional de Aviação Civil 
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(Anac), já anulada, que exigia treina-
mento de pilotos em equipamento 
que só existia nos Estados Unidos. 

Caminho para a  
inovação

Cada agência ou órgão regulador 
define a maneira e as equipes encar-
regadas de realizar suas respectivas 
AIRs. Alguns elementos desse proces-
so incluem a definição do problema 
regulatório, a identificação dos atores 
afetados pelo problema e da base le-
gal para atuação do órgão, mapea-
mento de alternativas e estratégias de 
implementação, fiscalização e moni-
toramento. Para aperfeiçoar a análise, 
a Seae lançou em novembro a Calcu-
ladora de Onerosidade Regulatória 
(CalReg). Disponível em uma plata-
forma virtual, a calculadora oferece 
fórmulas e metodologias prontas pa-
ra se estimar o custo potencial das 
medidas regulatórias.

Depois dessa primeira etapa da 
AIR, é realizada uma minuta da norma. 
O documento será indispensável na 
etapa seguinte do ciclo regulatório, 
que envolve a participação social. Em 
vez de decisões tomadas em gabine-
te, grupos de trabalho, pesquisas di-
rigidas, debates e reuniões com os 
diversos públicos interessados ajudam 
a construir as normas. Assim, a AIR 
contribui para garantir "um marco re-
gulatório capaz de proteger todos os 

usuários de serviços de utilidade pú-
blica prestados por agentes públicos 
ou privados", segundo Fernando Fran-
co, presidente da Associação Brasilei-
ra das Agências de Regulação (Abar). 

O modelo de participação social 
mais comum é a consulta pública. Por 
exemplo: em 2018, a Agência Nacio-
nal do Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP) realizou uma au-
diência pública sobre a possibilidade 
de permitir que usinas vendam etanol 
diretamente aos postos de combus-
tível – aprovada em junho de 2020.  

O discurso do Ministério da Eco-
nomia é que a AIR não deve ser mais 
uma etapa burocrática do ciclo regu-
latório da administração pública. Mas 
Vera Monteiro, da FGV, entende que 
isso é praticamente impossível. "É evi-
dente que a AIR cria mais burocracia, 
mais ônus, mais custo." Mas isso não 
é necessariamente ruim. Segundo ela, 
a diferença é que o custo Brasil, que 
já equivale a 20% do PIB, seria ainda 
mais encarecido sem essas análises 
de impacto. Além disso, a regulamen-
tação da AIR abre espaço para outras 
medidas com potencial de aumento 
da competitividade brasileira. 

Monteiro chama atenção para o 
projeto de Lei nº 4.888, de 2019, que 
tramita na Câmara dos Deputados. 
Elaborado por um grupo de juristas, 
a proposta cria as bases para a regu-
lação da economia pelo Estado. Entre 
os benefícios da lei estaria a criação 
de um freio a estados e municípios – 
cujos governantes, atualmente, têm 
a prerrogativa de criar regras especí-
ficas para empresas como Uber e iFood. 
Além disso, a atual era de transfor-
mações aceleradas exige uma econo-
mia cada vez mais inovadora, moder-
na e experimentalista – fazendo com 
que uma regulação se adapte rapida-
mente às mudanças, sem perder a 
segurança jurídica. "Não apostar nes-
se caminho é ir contra a melhoria da 
gestão pública e contra a qualidade 
regulatória brasileira", diz Monteiro.  

A AIR ajuda a superar o improviso e traz mais 
previsibilidade para as decisões dos entes 
públicos que regulam a atividade econômica, de 
modo a se ter um melhor planejamento para os 
investimentos no Brasil. 
Vera Monteiro, professora de Direito Administrativo da FGV Direito SP

Segundo 
levantamento 

da Seae, há 
pelo menos 
163 órgãos 

reguladores na 
esfera federal 
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bússola

A aceleração da transformação 
digital trouxe impactos à esfera pú-
blica em 2020. O GTD.Gov, grupo 
dedicado ao estímulo da digitalização 
nos estados e no DF, elaborou qua-
tro pesquisas durante a pandemia 
para entender esse processo. Uma 
delas acompanhou a adaptação do 
serviço público local ao teletrabalho 
no mês de abril. O estudo apontou 
os principais gargalos em relação ao 
tema. “Os estados com mais dificul-
dade nos processos eletrônicos pra-
ticamente não conseguiram parar o 
trabalho presencial”, explica Thiago 
Ávila, coordenador do GTD.Gov. Os 
próprios processos eletrônicos foram 
tema de um levantamento especí-
fico.

O GTD.Gov também observou 
a governança dos aplicativos de ser-
viços ao cidadão, incluindo 253 apps. 
Outro estudo trouxe a avaliação dos 
integrantes do GTD.Gov sobre a efi-
cácia da entidade na promoção da 
digitalização. Esses dados apontaram 
sete estados como referência (veja 
abaixo). As pesquisas foram finan-
ciadas pelo Banco Internacional de 
Desenvolvido (BID).

Pesquisas do GTD.GOV confirmam a efetividade da transformação digital

5 desafios dos estados na adaptação ao teletrabalho

Mutirão da mudança

1. Falta de cultura em teletrabalho;

*Rede privada virtual, em português

O GTD.Gov é fruto de uma parceria entre a Associação Brasilei-
ra de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comu-
nicação (Abep) e o Conselho Nacional de Secretários de Estado 
de Administração (Consad). A proposta do grupo é ampliar a 
oferta dos serviços públicos em múltiplas plataformas e reduzir 
custos processuais aos governos e cidadãos. O GTD.Gov é com-
posto por servidores públicos que atuam de forma voluntária.

 21 
foi a quantidade de 
citações que o estado da 
Bahia teve como referência 
em transformação digital 
regional, segundo 
especialistas. 

 7hubs  
Além da Bahia, outros 
seis estados se 
destacaram: MG, RS, 
GO, AL, PR e ES.
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2. Esforços para operacionalizar os acessos VPN* em pouco tempo;

3. Falta de infraestrutura adequada do usuário na ponta;

4. Falta de cultura para trabalhar por projeto;

5. lnformações desencontradas e falta de regulamentação.
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O desafio de melhorar a governança pública não se restringe ao Executivo. 
Em agosto, a Câmara dos Deputados lançou um modelo de reforma adminis-
trativa. O estudo detalhado foi realizado pelo Movimento Brasil Competitivo 
e Falconi, a partir de um acordo de cooperação técnica. O trabalho busca oti-
mizar diferentes rotinas da Câmara, incluindo desempenho de servidores, efi-
ciência administrativa, economicidade e transparência, prevendo uma econo-
mia de R$ 440 milhões. A reforma abordará eixos como gestão de pessoas, 
estrutura legislativa, gabinetes parlamentares e será debatida no Plenário. A 
implementação deverá iniciar ao longo de 2021. (Leia mais na página 32).  

O debate de ideias é uma ferramenta vital em tempos de transfor-
mação. Ciente disso, o MBC criou a série Diálogos MBC Web – Especial 
Retomada da Economia. O projeto trouxe nomes do contexto nacional 
para abordar questões estruturantes relacionadas aos desafios da recu-
peração do país: Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul; Carlos 
Da Costa, do Ministério da Economia; Patrícia Ellen da Silva, secretária 
de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo; e os deputados 
federais Alexis Fonteyne e Ricardo Barros – líder do governo. Ao todo, a 
série teve quatro encontros. Já estão no ar lives sobre reforma tributária, 
redução do custo Brasil, agenda legislativa, ensino técnico e profissio-
nalizante e mercado de trabalho. Acesse: www.dialogosmbc.org.        

Reforma na Casa

Diálogos MBC: um fórum para a retomada

Manifesto pela inovação

Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

INFRAESTRUTURA E ACESSO  
Avanço da tecnologia 5G, inclusão digital de áreas rurais e agilizar regulação para a área de Internet das Coisas (IoT).

CONFIANÇA NO AMBIENTE DIGITAL  
Ressalta a importância da aplicação da LGPD, cibersegurança e PPPs para projetos de Inteligência Artificial (IA).

EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL  
Sugere fundos de capacitação para Economia Digital, mudanças curriculares e mapeamento de mercado. 

GOVERNANÇA  
Reativar o CITDigital e criar um observatório e um subcomitê para educação e capacitação em Economia Digital.

A economia digital tem papel fundamental na recuperação econômica diante da crise provocada pela pandemia. O Manifesto Trans-
formação Digital para a Competitividade, elaborado pela Coalizão Brasil Digital e coordenada pelo MBC, defende uma série de estratégias 
com foco neste setor. O documento, entregue ao governo federal em dezembro, reforça as oportunidades geradas pelas novas tecnologias 
e propõe ações em quatro eixos. Veja algumas delas:
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sobrenome foi herdado 
do bisavô materno, nas-
cido na Hungria – Szabo, 
na grafia original. No 
idioma húngaro, a con-

junção das letras "Sz" tem o som 
de "s", o que facilitou a mudança 
ortográfica no Brasil. Aqui, o cartó-
rio achou por bem ignorar o "z". A 
simplificação não impediu que, ao 
ser chamado pelas pessoas, o acen-
to tônico fosse posto tanto na pri-
meira quanto na última sílaba. Na-
da disso alterou a realidade da qual 
o procurador distrital dos Direitos 
do Cidadão e coordenador da força-
-tarefa contra a Covid-19 do Minis-
tério Público do Distrito Federal e 
Territórios (MPDFT), José Eduardo 
Sabo Paes, tanto se orgulha: a de 
ser fruto de uma miscigenação ti-
picamente brasileira. Afinal, ele é 
filho de uma gaúcha descendente 
de imigrantes húngaros (Rosemarie) 
e de um cearense (Francisco) com 
origens negra e indígena.

"Há poucos representantes da 

família Sabo no Brasil", reconhece. 
Além do sobrenome incomum, a 
notoriedade se deve às qualidades 
pelas quais ele se destacou ao lon-
go da carreira profissional, cons-
truída em quase quatro décadas. 
Sereno, equilibrado, discreto: eis 
algumas palavras usadas para des-
crevê-lo. "Procuro refletir bastan-
te antes de agir para não expor as 
pessoas", diz. Qualidades, aliás, que 
fizeram com que fosse cogitado a 
assumir a vaga de Celso de Mello 
no Supremo Tribunal Federal (STF), 
quando o ministro se aposentou 
ao completar 75 anos de idade. 
Não foi a primeira vez que Sabo 
esteve próximo de integrar uma 
corte judicial. Ele já fez parte de 
listas tríplices para o Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), em 2012, e 
para o Tribunal de Justiça do DF, 
em 2005 e 2014. "É uma honraria 
para qualquer pessoa ter seu nome 
lembrado para o STF, mas sempre 
estive tranquilo quanto à decisão 
a ser tomada [pelo presidente da 
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A força da  
serenidade
Equilíbrio é a marca da atuação de José Eduardo Sabo Paes, procurador dos  
Direitos do Cidadão e coordenador da força-tarefa contra a Covid-19 do MPDFT 

 Por Paulo César Teixeira
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República]. Não faço trabalho po-
lítico, até por falta de vocação. Sou 
um jurista de Estado, não de go-
verno”, afirma.

Jurista conservador ou liberal? 
Sabo destaca que nem sempre os 
rótulos interpretam a realidade tal 
como ela é. Cita a si próprio como 
exemplo. Poderia muito bem ser 
apontado como conservador pelo 
apreço à moralidade e aos costumes 
enraizados da sociedade. Ao mesmo 
tempo, reconhece a necessidade de 
uma atuação mais imperativa do 
Estado em alguns setores da eco-
nomia, o que destoa da cartilha clás-
sica do conservadorismo econômi-
co. O fato é que, independentemen-
te da cor partidária, Sabo tem por 
hábito atuar sem discriminação e 
com total independência.

Bíblia do  
terceiro setor

Referência em diferentes áreas 
do Direito, Sabo é reconhecido es-
pecialmente pelos estudos sobre o 
terceiro setor. Ele está convencido 
de que o segmento tem um papel 
estratégico de extrema relevância a 
cumprir no Brasil. "O país conta com 
mais de 800 mil entidades, cuja atu-
ação é responsável por mais de 2% 
do PIB", argumenta. Professor do pro-
grama de mestrado em Direito da 
Universidade Católica de Brasília des-
de 2002, é também coordenador do 
Núcleo de Estudos e Pesquisas Avan-
çadas no Terceiro Setor (Nepats) e 
líder do grupo de pesquisa "Terceiro 
Setor e a tributação nacional e in-
ternacional: formas de integração e 
repercussão na sociedade" na insti-
tuição de ensino. 

Não por acaso, entre os livros que 
publicou consta Fundações, associa-
ções e entidades de interesse social 
– aspectos jurídicos, administrativos, 
contábeis e tributários, apontado co-
mo a bíblia do terceiro setor – em 
2020, chegou à décima edição pela 
Editora Forense. Ele ainda lançou 
obras sobre outros itens ligados às 

fundações, como melhores práticas 
regulatórias, compliance e tributa-
ção, além de abordar a participação 
do Ministério Público na construção 
do Estado Democrático de Direito. 
Todos esses temas perpassam tam-
bém os artigos de Sabo inscritos em 
obras coletivas, sites jurídicos e re-
vistas especializadas. 

Segundo ele, a história das fun-
dações remete à Grécia Antiga, épo-
ca em que os filósofos se viam obri-
gados a criar instituições com o in-
tuito de preservar os ensinamentos 
após a morte. No Brasil, tem-se co-
mo marco o ano de 1738, quando o 
milionário português Cícero Romão 
Duarte começou a ajudar a Santa 
Casa de Misericórdia do Rio de Janei-
ro a cuidar de crianças órfãs. "Passou 
a dotar a instituição de recursos pró-
prios e fez com que fosse criada, anos 
depois, a Fundação Cícero Romão 
Duarte." Na esfera pessoal, a vonta-
de de ajudar os demais indivíduos se 
manifestou cedo na vida de Sabo, ao 
participar de trabalhos sociais como 
escoteiro e na coordenação de grupos 
de jovens religiosos. A princípio, com 
mãe luterana e pai católico, frequen-

tava duas igrejas, mas a influência 
materna acabou por se mostrar mais 
decisiva. Em função dos estudos que 
realiza sobre filantropia e organiza-
ções religiosas, é procurado para fa-
zer palestras para fiéis de distintas 
confissões, como católicos, adven-
tistas e integrantes da Assembleia de 
Deus, entre outras.

Natural de Ijuí (RS), Sabo morou 
em diferentes cidades e regiões do 
país durante parte da infância. O mo-
tivo da vida itinerante nesse período 
foi a carreira de militar do pai. A fa-
mília também passou por Santa Ma-
ria (RS) e por Fortaleza (CE) antes de 
se radicar na capital federal. "Cheguei 
aos quatro anos de idade. Por isso, 
costumo dizer que sou quase um bra-
siliense." Não é força de expressão, 
uma vez que construiu tanto a traje-
tória de estudos quanto a vida pro-
fissional na cidade. Formado em Di-
reito pela Universidade de Brasília 
(UnB), em 1985, complementou a 
graduação com a especialização em 
Teoria da Constituição no Centro Uni-
versitário de Brasília. Entre 1996 e 
2001, realizou mestrado em Direito 
Comparado e doutorado em Direito 

Reconhecido por estudar profundamente o terceiro setor, Sabo está 
concluindo um pós-doutorado em Democracia e Direitos Humanos 
pela Universidade de Coimbra, em Portugal
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MÚLTIPLAS ATRIBUIÇÕES
Com uma trajetória iniciada no serviço público em 1983, Sabo já foi cotado para o STF e o STJ. Atualmente, seu desafio é 
liderar ações de fortalecimento à assistência social e ao combate da pandemia no Distrito Federal
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Constitucional pela Universidade 
Complutense de Madri. Atualmen-
te, dedica-se ao pós-doutorado em 
Democracia e Direitos Humanos 
pela Universidade de Coimbra, de 
Portugal, que pretende concluir 
ainda em 2021. 

A trajetória no serviço público 
começou em 1983, quando ele se 
integrou ao quadro de servidores 
do Tribunal de Contas do Distrito 
Federal, onde trabalhou em diferen-
tes instâncias, desde análise de fi-
nanças até a direção do Departa-
mento Pessoal. Já a carreira no 
MPDFT, iniciada em 1989, está mar-
cada por feitos inéditos. Foi indica-
do, por exemplo, para assumir a 
Procuradoria-Geral de Justiça (biê-
nio 2002/2004), órgão que repre-
senta o MPDFT junto aos tribunais 
superiores do país, como STF e STJ. 
Até então, nenhum promotor de 
Justiça havia alcançado esse cargo, 
que também jamais tinha sido ocu-
pado por alguém com menos de 40 
anos de idade. Desde 2018, Sabo 
comanda a Procuradoria Distrital 
dos Direitos do Cidadão. 

Pátio dos filósofos 
Atualmente, há uma forte co-

nexão entre as duas frentes de tra-
balho que mobilizam a rotina de 
Sabo. "A defesa dos direitos de ci-
dadania e o combate à pandemia 
da Covid-19 se confundem", assi-
nala. De um lado, ele trabalha pa-
ra assegurar o atendimento ade-
quado aos pacientes de UTIs de 
hospitais e unidades básicas de 
saúde, ao mesmo tempo que não 
mede esforços para que os proto-
colos de cuidado à saúde sejam 

rigorosamente cumpridos também 
no setor de transporte coletivo. De 
outra parte, a luta para diminuir 
os impactos da pandemia abrange 
o fortalecimento dos serviços de 
assistência social para trabalhado-
res informais ou de baixa renda – 
que representam a parcela da po-
pulação mais prejudicada pelos 
efeitos da Covid-19 na economia. 
As atividades da força-tarefa do 
MPDFT envolvem a participação 
de cerca de 30 procuradores e pro-
motores de Justiça, além de mais 
de uma centena de servidores, co-
mo ele faz questão de destacar.

No total, o contingente de pes-
soas beneficiadas supera a marca 
de 4 milhões, uma vez que as ações 
abarcam não apenas a população 
de Brasília, mas também de cida-
des-satélites em torno da capital 
federal. "Mantivemos diálogo cons-
tante com os gestores governa-
mentais para auxiliá-los na busca 
de soluções para os problemas que 
surgiram ao longo desses últimos 
meses", diz. "Temos a segurança de 
que esse trabalho foi determinan-
te para a melhoria da qualidade das 
informações e dos serviços de saú-
de relacionados à Covid-19." Fora 
isso, Sabo é também membro do 
Conselho Superior do Movimento 
Brasil Competitivo (MBC) como 
representante da sociedade civil. 
"Tenho prazer de debater as dire-
trizes com os demais conselheiros 
em busca de um Estado produtivo, 
ágil e moderno, além de discutir a 
confluência das relações digitais 
no campo da economia, entre ou-
tros temas", afirma. 

Com tantas atribuições, Sabo 

As atividades da força-tarefa do MPDFT 
liderado por Sabo envolvem a 
participação de cerca de 30 procuradores 
e promotores de Justiça, além de mais de 
uma centena de servidores

mantém o hábito de correr ao final 
do dia para afastar o estresse – 
atualmente, sempre usando más-
cara, conforme o protocolo de pre-
venção contra o coronavírus. Além 
dos benefícios à saúde física, a 
atividade proporciona momentos 
de reflexão acerca das tarefas cum-
pridas ao longo do dia. Casado com 
a advogada Sara, que o apoia em 
todos os projetos, Sabo não abre 
mão da companhia dos filhos, que 
aos poucos desenham seus pró-
prios caminhos de vida. Guilherme 
é doutorando em Matemática; Fe-
lipe está se formando em Educação 
Física; e a caçula, Giovana, não 
decidiu ainda se irá estudar Direi-
to ou Assistência Social. A rotina 
familiar, aliás, é o refúgio para re-
cuperar as energias. Outra forma 
de relaxar é assistir a filmes junto 
à família, de preferência do gêne-
ro de aventura.

Há momentos em que a refle-
xão predomina. No período em que 
esteve na Espanha, um dos passeios 
preferidos durante a pausa nos es-
tudos era visitar Alcalá de Henares 
(distante cerca de 40 km de Madri), 
cidade natal do mais ilustre nome 
da literatura espanhola, Miguel de 
Cervantes, que foi declarada Patri-
mônio Mundial da Humanidade 
pela Unesco em 1998. Embora te-
nha profunda admiração pela obra 
do autor de Dom Quixote de La 
Mancha, considerado o primeiro 
romance moderno, o que o trazia 
à cidade era a chance de estar na 
Universidade de Alcalá – uma das 
mais antigas da Europa. Nela, apre-
ciava, sobretudo, o Pátio dos Filó-
sofos, área usada pelos pensadores 
espanhóis, séculos atrás, como sa-
la de aula e local de debates. Ali, 
inspirava-se para refletir sobre a 
vida e o conhecimento, o que con-
tribuía – e contribui até hoje – pa-
ra atuar com serenidade e equilí-
brio, marcas de um itinerário per-
corrido já há mais de 40 anos no 
campo jurídico.  

Mais de 4 
milhões de 
pessoas foram 
atendidas pela 
força-tarefa 
liderada por  
Sabo
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A INOVAÇÃO SALVA 
VIDAS E ESTIMULA 
O DESENVOLVIMENTO

PESQUISA E INOVAÇÃO

INDÚSTRIA NACIONAL

CUSTO BRASIL

Reduzir esse custo incentiva 
investimentos, estimula o 
crescimento e gera empregos.

Investir em pesquisa permite 
descobrir novos medicamentos,
melhorar a qualidade de vida e 
ampliar o acesso da população.

Fortalecer a indústria nacional 
ajuda a reduzir a dependência 
externa.



72 brasil  DEZEMBRO DE 2020

Compartilhamos ideias, propomos soluções, 

promovemos encontros. Assim é o Diálogos MBC Web, 

um momento de reflexão para tratar de questões 

importantes do cenário brasileiro.

www.dialogosmbc.org

MBCDIÁLOGOs
web

http://www.dialogosmbc.org/

