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editorial

Futuro de novas
possibilidades
Para que o Brasil alcance todo o seu potencial de crescimento nesta década
que se inicia, será preciso superar obstáculos relacionados à educação e à empregabilidade. Isso porque estamos diante de um cenário de desequilíbrio entre
as realidades do sistema de ensino e do mercado de trabalho. De um lado, há
a demanda por profissionais especializados em áreas ligadas à tecnologia. Do
outro, perdura a baixa adesão (em torno de 20%) ao ensino técnico-profissionalizante no nível médio, mesmo que esta modalidade se apresente como ideal para qualificar jovens em habilidades das quais o setor produtivo carece.
Essa jornada exige, contudo, uma mudança cultural.
Como mostra a reportagem de capa, persiste o paradigma
Estamos diante de um
da graduação universitária como o único meio de acesso
descompasso entre a
a posições de liderança, enquanto a educação profissional
fica relegada ao segundo plano. Especialistas apontam que demanda por profissionais
os ganhos de produtividade empresarial dependem de mais
especializados e a baixa
efetividade do conteúdo curricular – objetivo esperado com
taxa de adesão ao ensino
a implantação do novo ensino médio, que insere a formação profissionalizante entre os itinerários optativos. Ficam
profissional
evidentes também a necessidade de aperfeiçoar a gestão
educacional e a formulação de políticas de aprendizagem
capazes de preparar o aluno para um mercado em constante transformação.
As dificuldades estruturais que atrapalham o ambiente de negócios brasileiro – encarecendo a operação das empresas – são igualmente expostas na
migração de multinacionais para outros mercados, quadro que apressa a urgência da redução do custo Brasil, tema da matéria de Competitividade. Em
Benchmark Brasil, mostramos como o governo de Minas Gerais vem recrutando e qualificando servidores sob critérios de competência com foco em eficiência nos serviços públicos.
A entrevistada desta edição é Patricia Ellen da Silva, secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Ela revela os investimentos em ciência e inovação no enfrentamento da Covid-19 e fala sobre as Parcerias Público-Privadas (PPPs) determinantes no processo de retomada da atividade econômica. Apresentamos ainda as particularidades do trabalho de Miriam Wimmer,
diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), que conta sobre
o dia a dia no órgão responsável pela segurança do ambiente digital no país.
Boa leitura.

Tatiana Ribeiro

Diretora executiva do MBC
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estratégia para
enfrentar a crise
Titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico
do estado de São Paulo, Patricia Ellen da Silva detalha
as ações de retomada do crescimento sustentadas
em ciência, inovação, tecnologia, educação
técnico-profissional e uma agenda de PPPs
Por karina fusco

V

iabilizar investimentos em inovação e tecnologia foi uma das
tarefas prioritárias da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico do Estado de
São Paulo no enfrentamento da
pandemia da Covid-19. À frente
da pasta, a secretária Patricia Ellen
da Silva explica que a aposta na
ciência foi essencial para atingir
resultados efetivos nessas frentes.
Além da parceria do Instituto Butantan com a fabricante chinesa
de medicamentos Sinovac Biotech
para o desenvolvimento de uma
vacina contra o coronavírus – atualmente aplicada em mais de 80%
da população brasileira –, outros
estudos estão em curso no estado.
O objetivo é o de produzir imunizantes com menor dependência
de insumos importados.

Na economia, foi preciso socorrer empreendedores que tiveram
seus negócios afetados. “Para os
setores mais impactados, concedemos quase R$ 2 bilhões em crédito.
E teve todo um trabalho de desburocratização e auxílio humanitário”,
explica. Projetos como o IdeiaGov,
um hub de inovação que contrata
startups para resolver problemas do
setor público, e o Centro da 4ª Revolução Industrial, feito em conjunto com o Fórum Econômico Mundial, são outras medidas para apoiar
a retomada da economia paulista
no pós-pandemia.
Em entrevista à Brasil+, Patricia
– que, antes de assumir essa posição no governo estadual, atuou no
segmento de tecnologia em saúde
e foi sócia da consultoria McKinsey
– fala ainda sobre projetos ligados
à educação técnico-profissional,
incentivos às Parcerias Público-Privadas (PPPs) e desenvolvimento
regional. Confira a seguir.
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A Secretaria de Desenvolvimento
tem um forte protagonismo no enfrentamento da pandemia. Qual foi
o impacto nos projetos da pasta?
A pandemia afetou tudo. A pasta reúne três pilares: toda a parte de
atração de investimentos e competitividade do setor produtivo; a parte de ciência, tecnologia e inovação,
que compreende o ecossistema do
ensino superior e do ensino técnico
e investimento em ciência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas
(IPT); e o terceiro, de empregabilidade e empreendedorismo. Todos
foram afetados de formas diferentes.
Eu diria que o compromisso com a
Ciência foi o nosso grande teste prático. Quando o governador João Doria define que é importante manter

O Instituto
Butantan
terá entregue,
ao longo de 2021,

180 milhões

de vacinas ao
Programa
Nacional de
Imunizações (PNI)
do Ministério
da Saúde

o orçamento da Ciência mesmo em
um período tão desafiador, vemos que
isso já está se “pagando” hoje, quando mais de 80% das vacinas aplicadas no Brasil vêm do Butantan, e as
próximas também virão. Agora, estamos investindo em vacinas de menor custo e com menor dependência
de insumos internacionais. Temos
mais de dez projetos de vacinas, e
sete delas já estão em estágio mais
avançado na USP (Universidade de
São Paulo). Na parte de capacitação,
houve uma mudança radical para um
modelo online. O trabalho foi grande,
e acredito que transformamos um
desafio em oportunidade, já que hoje estamos formando mais pessoas
com a plataforma da Universidade
Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), que foi a única universidade
do Brasil premiada e reconhecida

pela Organização das Nações Unidas
(ONU) por seu trabalho durante o
período da Covid-19.
E nas frentes de empreendedorismo
e inovação, o que foi possível fazer?
Batemos recorde para a abertura de empresas. Foi o maior saldo
líquido em quase dez anos. Também
fizemos o maior aporte de microcrédito da história da pasta. Em um
ano, aportamos R$ 250 milhões,
valor equivalente ao que foi aplicado em 20 anos no Banco do Povo.
As oportunidades se deram pelo
olhar estratégico da pasta. Temos
o IdeiaGov, que tem o objetivo de
contratar startups para resolver
grandes problemas de governo por
meio da Fapesp e também o Centro
da 4ª Revolução Industrial, que lançamos em parceria com o Fórum

Foto: Divulgação
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Países que estão retomando mais
rápido são os que fizeram seus
programas de medidas restritivas,
compraram vacinas, fizeram um
planejamento adequado e agora
já estão começando a retornar.
Econômico Mundial. Dentro do IdeiaGov, uma grande parceria foi o Inova
Hospital das Clínicas [hub de inovação em saúde que conecta empreendedores a fim de gerar soluções que tornem a jornada do atendimento do paciente mais eficiente].
Em relação aos investimentos,
houve uma redução, mas, ao mesmo
tempo, foi curioso, porque São Paulo foi o estado que teve aumento do
Produto Interno Bruto (PIB). O Brasil teve uma desaceleração da economia com -4% no PIB, e São Paulo
cresceu 1,4%. Setores como o de
tecnologia deram um grande salto.
Estive numa reunião com o Mercado
Livre, que dobrou o número de funcionários e deve continuar crescendo neste ano, podendo dobrar de novo ou até triplicar. Tivemos mais de
200 mil empresas abertas pela Junta
Comercial e mais de um quarto delas
está vendendo no Mercado Livre. Está tudo conectado. Esse trabalho de

reinvenção tecnológica e os novos
modelos que surgiram durante a
pandemia transformaram a nossa
estrutura, deixando-a mais ágil. Há
ainda a parte de investimentos, principalmente nos setores mais impactados, como o turismo, o comércio,
o cultural e o de eventos, além de
academias e salões de beleza, que
representa um desafio para o pós-pandemia. Teremos um trabalho na
retomada que não será trivial. A
pandemia impactou a todos, mas
de formas diferentes. De um lado,
temos setores impactados negativamente, e, de outro, alguns que
cresceram muito. E nesse crescimento, São Paulo é um impulsionador.
Para esses setores mais afetados,
a secretaria elaborou novos projetos, buscando apoiá-los para
uma retomada mais consistente?
Todo o trabalho é feito setorialmente. Estamos desenhando o plano

¡¡
O valor de

R$ 50
milhões
foi reservado
exclusivamente
para bares e
restaurantes

do desenvolvimento econômico de
longo prazo de São Paulo, um projeto formulado pré-pandemia, mas
que acabou sendo ainda mais importante durante a pandemia. Lançamos e reconhecemos os polos de
desenvolvimento econômico e, com
isso, temos um mapa com mais de
80% do valor da transformação industrial de São Paulo. Até o fim do
ano passado, mapeamos todos os
gargalos para o desenvolvimento.
Para os setores mais impactados,
concedemos quase R$ 2 bilhões em
créditos e microcréditos pelo Banco
do Povo e pelo Desenvolve SP. E teve todo um trabalho de redução de
gastos, de desburocratização, articulação de créditos com o setor privado e o governo federal, o auxílio
humanitário com o alimento solidário, as cestas básicas e, agora, com
os programas como o bolsa-auxílio.
Não quero diminuir o tamanho do
problema, pois creio que todos nós
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temos que ter a consciência de que
a Covid-19 vai deixar um legado
muito desafiador para o mundo inteiro. Não se trata de uma semana
a mais ou a menos de quarentena.
Essa, inclusive, é uma abordagem
errada, que nos divide ao invés de
nos unir. Países que estão retomando mais rápido são os que fizeram
seus programas de medidas restritivas e cumpriram, compraram vacinas, fizeram um planejamento
muito adequado e agora já estão
começando a retornar. Perdemos
muito tempo em discussões filosóficas se isolamento e distanciamento social funcionam ou não, sobre o
uso de máscaras. O Brasil pegou uma
curva errada, que realmente nos tira do foco do que mais importa.
Como tem trabalhado a retomada
com os municípios paulistas?
Há o Comitê de Retomadas Regionais. Temos feito reuniões semanais para que a atuação dos nossos
postos de atendimento do trabalho
entregue o olhar de empreendedorismo e também que seja um pilar
fundamental nesse processo de retomada. Além disso, temos feito um
trabalho de articulação com os municípios. O governador João Doria
sempre trouxe essa abordagem de
governo municipalista, tanto que
temos uma Secretaria de Desenvolvimento Regional, com o secretário
Marco Vinholi, e atuamos muito alinhados e coordenados entre um
olhar de desenvolvimento e um olhar
regional. Inclusive, temos projetos
temáticos, como o do Vale do Ribeira, que é um dos maiores, e o do
Pontal do Paranapanema. Eles delimitam regiões específicas com metas de desenvolvimentos econômico e social e também com o olhar
para o meio ambiente e a sustentabilidade. Com o Investe SP (Agência
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Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade), temos
um mapa com a oferta de serviços
para as empresas se conectarem nas
regiões. É um trabalho muito localizado. Buscamos conhecer onde é
que se concentram as maiores demandas para diferentes profissões
e investimentos. Entramos com o
nosso investimento focado naquela
vocação específica, contando com
as Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) com
cursos direcionados.
Nesse sentido, são essenciais parcerias com a iniciativa privada. O
governo avançou no diálogo com
o setor privado?
O governador é uma das pessoas
que mais acreditam nessa aposta
em PPP, o que naturalmente nos
ajuda muito a trabalhar numa gestão nesse formato. O IdeiaGov é
um exemplo concreto, já que traz
as startups para solucionar grandes
problemas públicos. Chegamos a
ter um núcleo de inovação dentro
da Procuradoria Geral do Estado de
São Paulo, que dá mentoria e explica como se participa de um edital
e de um pregão. Além disso, temos
no outro extremo o trabalho para
apoiar grandes investimentos. Houve também uma mudança em nosso modelo de gestão de concessões.
Temos dois comitês: o de desestatização e o de PPPs, com essa preocupação de modernização. Em paralelo a isso, temos a iniciativa privada muito engajada em projetos
estratégicos durante a pandemia.
A nova fábrica do Butantan tem investimento privado, um modelo de
gestão privada. Dentro da ciência e
tecnologia, evoluímos muito sobre
como investir com a iniciativa privada e migrar da pesquisa básica
para a pesquisa aplicada. Para cada

Por meio do
IdeiaGov, hub de
inovação do governo
do Estado de São
Paulo, pessoas e
organizações se
conectam com a
missão de resolver
desafios públicos
para gerar impacto
positivo na sociedade
Foto: Divulgação

Patricia preside atualmente o Conselho
Nacional de Secretarias Estaduais
de Ciência e Tecnologia

entrevista

real investido na Fapesp ou no centro de inovação, há uma contrapartida das empresas que investem
nesse mesmo projeto. No IPT, temos
um modelo semelhante.
A Secretaria de Desenvolvimento
Econômico tem em sua estrutura
as faculdades e escolas técnicas
do estado. O que tem sido feito
para melhorar a qualificação profissional do jovem estudante?
Hoje, na secretaria, temos um
ecossistema de universidades estaduais, a Univesp, toda plataforma
de ensino técnico profissional no
Centro Paula Souza (CPS), que é a

maior instituição de ensino técnico
da América Latina, com cursos regulares nas Etecs e Fatecs, com mais
de 300 mil alunos e, além disso, uma
plataforma de ensino rápido com
capacidade de atender 200 mil alunos simultaneamente. A Univesp é
a detentora da tecnologia das plataformas de ensino a distância, e
atendemos hoje 60 mil alunos do
ensino superior gratuito, o CPS tem
todo o arcabouço pedagógico do
quadro de profissionais. Há ainda o
canal da TV Univesp no YouTube.
Com isso, vemos na prática o que
acreditamos: que é possibilitar a
igualdade de oportunidades por

meio da educação dos ensinos técnico, médio e superior.
O ensino técnico profissionalizante precisa de mais incentivo no
Brasil, não?!
Eu sou uma grande defensora
do ensino técnico, pois não existe,
em países com relevante salto econômico, como Alemanha e Coreia
do Sul, modelo de crescimento sem
investimento em ciência e tecnologia e em ensino técnico. A nossa
meta no estado de São Paulo é chegar a pelo menos um terço dos alunos do ensino médio cursando ensino técnico. O programa em que
eu mais acredito hoje é o Novotec,
que leva o ensino técnico para dentro das escolas estaduais públicas.
É feito algum trabalho para aumentar o interesse dos jovens pelo ensino técnico?
É algo curioso porque o secretário de Educação, Rossieli Soares,
fez uma pesquisa na rede [de educação] sobre quais são os pontos
de maior interesse para os jovens,
e mais da metade respondeu que
a conexão com o mundo do trabalho, com matérias mais específicas, é uma das variáveis que mais
os engajam a se manter estudando no ensino médio. Então, o interesse já existe. O que falta mesmo
é a entrega em escala de forma ativa e principalmente alinhada com
a realidade do mercado. É fazer um
pouco deste meeting entre a demanda do mundo do trabalho e o
interesse dos jovens. Também é
importante ouvir das empresas sobre as profissões do futuro e entender que muitos jovens querem
empreender, e, por isso, oferecer
essa formação empreendedora
também. Os jovens adoram tecnologia, então é preciso ter cursos

11

Foto: Divulgação

práticos mais voltados à área. Fazemos tudo isso, refinando o que
temos disponível.
O avanço da tecnologia em favor
da economia e a governança digital são bandeiras que a senhora
defende. Como avalia o cenário
atual e o que o Brasil precisa fazer
para atrair mais investimentos e
ter um real avanço tecnológico?
Temos um desafio no Brasil, não
só de recursos, mas também de fortalecimento de nossas instituições
e melhora da previsibilidade. Melhorar a nossa posição no ranking
Doing Business é importante para
a atração de investimentos. Há uma
instabilidade institucional – nestes
últimos dois anos em especial –, o
que criou uma barreira adicional
para investimentos internacionais.
Por outro lado, abriu uma grande
oportunidade para estados que são
signatários e seguem seu compromisso com respeito às instituições
e ao Acordo de Paris, por exemplo.
Eu vejo que o governador de São
Paulo identificou isso. Tive a oportunidade de ir com ele para Davos,
na Suíça, e lá percebemos a diferença entre a primeira vez, apresentando São Paulo, e a segunda,
já vendo os interessados em investir aqui pelo fato de nosso estado
se diferenciar dessa realidade nacional. Eu sou otimista em relação
à nossa oportunidade de acessar
fundos soberanos internacionais,
mas me preocupa muito nossa instabilidade institucional para ter uma
atração de grandes investimentos
tecnológicos em escala. Eu estou
como presidente do Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de
Ciência e Tecnologia e vejo os desafios que todos enfrentam. São
Paulo é um oásis nesse deserto. O
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O Brasil caiu

15 posições

no Doing Business
2020, ranking
do Banco Mundial
que analisa a
regulamentação
do ambiente
de negócios
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Temos um desafio no Brasil,
não só de recursos, mas também
de fortalecimento de nossas
instituições e melhora da
previsibilidade.

investimento federal em ciência e
tecnologia caiu para um terço do
que era há dois anos [no Brasil]. São
Paulo se manteve e até aumentou
proporcionalmente a contrapartida
privada. Haverá um aumento de
acordo com os repasses das economias da reforma administrativa
[estadual], mas há um desafio real
com relação a essa agenda nacional.
O mundo inteiro está falando do
pós-pandemia, de como vai capacitar a população. No Brasil não se
ouve nada sobre isso. Qual é a pauta federal sobre o assunto? Isso nem
sequer é pauta! Iniciamos uma ação
bem importante: uma força-tarefa
para posicionar ciência e tecnologia
na retomada. Em São Paulo, temos
esse trabalho no Centro da 4ª Revolução Industrial em parceria do
governo com o Fórum Econômico,
do IPT e da Fapesp. Há empresas de
serviços tecnológicos e de logística
com grande oportunidade de crescimento aqui. A micrologística está
despontando, e até criamos um polo de logística por causa disso. Tecnologia nos setores de higiene e
limpeza e na saúde também estão
revolucionando. Sem dúvida, seremos

capazes de ter grandes investimentos em São Paulo. A questão é que
isso também se reverbere na política nacional, e o mais importante
é a preparação da população para
que isso não seja vetor de aumento da desigualdade, mas uma oportunidade de redução.
Tanto nessas ocasiões em Davos,
como na comitiva paulista em Pequim e Xangai, em que a senhora intermediou o diálogo com potenciais investidores, como o Brasil foi recebido? Quais impressões
extraiu dessas oportunidades?
Esse trabalho que o governador
iniciou, no período pré-pandemia,
de apresentar São Paulo para o mundo se provou muito necessário para a estabilidade da economia paulista. Em dezembro de 2018, tivemos
uma viagem para a Califórnia, onde
apresentamos o estado de São Paulo como a “Califórnia do Brasil e
da América Latina”, como um centro tecnológico de inovação. Essa
apresentação já nos trouxe resultados e tem trazido essas oportunidades, que, infelizmente, estão
fugindo do Brasil como país e vindo

para São Paulo, um estado-nação
que respeita as instituições, o meio
ambiente e que também tem um
compromisso de investir em ciência,
tecnologia e inovação. Esses três pilares: compromisso para combater
a desigualdade; compromisso com
a ciência e tecnologia; e compromisso com o meio ambiente fazem São
Paulo se destacar. No ano passado,
com a participação de outros secretários, fizemos uma série de road
shows em Escandinávia, Canadá, Estados Unidos, Europa e Oriente Médio, e é nítido que os fundos internacionais e empresários dissociam
São Paulo do Brasil, mas eles têm
uma percepção muito negativa em
relação ao Brasil.
O que o Brasil precisa fazer para
melhorar as perspectivas para as
novas gerações?
Acho que o Brasil precisa voltar
a fazer mais do básico. Qual é o
plano de desenvolvimento econômico do país? Quais são as metas
de crescimento, de combate à desigualdade, de investimento em
educação, de melhoria dos serviços
básicos? Aonde nós queremos chegar? Precisamos de um plano, de
metas, com base em modelos bem-sucedidos. Nosso papel como sociedade, empresários e investidores
é cobrar que essas metas sejam
executadas. Precisamos sair desse
modelo bem brasileiro de que o politicamente correto é o não criticar,
buscar formas de apoiar e pautas
positivas, mas até quando vamos
continuar fazendo isso? Há uma
urgência de mobilização e conscientização. Temos que começar a quebrar um pouco desse paradigma de
que não se pode criticar porque,
senão, haverá retaliação. Posicionar-se deveria ser praxe.
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liderança
que transforma
Parceria entre o governo estadual de Minas Gerais, com
iniciativas do terceiro setor, qualifica gestão de pessoas
no serviço público. Por meio de processo seletivo rigoroso,
foram nomeados 186 profissionais para cargos estratégicos
Por filipe lopes

O governador Romeu Zema dá boas-vindas
aos aprovados no programa Transforma Minas

Foto: Marco Evangelista/Imprensa MG
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profissionais do mercado, que são
submetidos a um processo que envolve análise curricular e teste de
perfil, além de entrevistas por competência e com especialistas da área.
“Foram 150 candidatos por vaga, todos selecionados por critérios
técnicos, sem indicações políticas.
Isso demonstra claramente que
aqui, em Minas, e em todo o Brasil,
temos excelentes profissionais técnicos, mas que muitas vezes ficam
subutilizados. Hoje, os quadros da
Saúde e da Educação, principalmente, estão ocupados por pessoas de carreira e competentes”,
afirmou o governador Romeu Zema (Novo/MG), durante a apresentação dos resultados do programa,
em outubro do ano passado.
Ele também lembrou que ações
como esta ajudam a conquistar a
confiança de investidores. “Atraímos mais de R$ 50 bilhões em investimentos em 2019, e R$ 18 bilhões em 2020, apesar da pandemia. São medidas que vêm transformando Minas Gerais, e é claro
que isso só é possível com uma
equipe extremamente qualificada”,
concluiu o governador.
Segundo Otto Levy, à época
secretário de Planejamento e Gestão do Estado, em dois anos de
atuação, foram selecionados e nomeados 186 profissionais para cargos estratégicos e de liderança na
região. É o caso de Antônio Claret
de Oliveira Júnior, especialista em
Gestão Empresarial e em Direito
Tributário, que assumiu a direção-geral da Agência Reguladora de
Serviços de Abastecimento de Água
e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG).
Levy conta que mais de 30 mil interessados já se inscreveram nos
processos seletivos e novas vagas
continuam sendo disponibilizadas.
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ntregar serviços públicos de qualidade, com
eficiência, transparência e responsabilidade
fiscal. Esse é o desejo
de qualquer gestor público que queira contribuir para o desenvolvimento de sua região, melhorar o
ambiente de negócios e atrair investidores, além de cumprir o seu
papel perante a sociedade. Entretanto, no setor público, essa vontade não pode ser individual, afinal,
todo governo é feito por pessoas,
servidores públicos responsáveis
por colocar em prática as diretrizes
de uma determinada gestão.
Ao contrário do setor privado,
em que a gestão de pessoas é estabelecida para disseminar uma
cultura corporativa, no serviço público, esse trabalho encara uma
realidade distinta. A limitação de
recursos e de estrutura é um dos
entraves a ser superado. Portanto,
não basta ter servidores dispostos
a dar o seu melhor. Se não houver
ações coordenadas e direcionadas
por metas, e um organograma elaborado em sintonia com as habilidades dos colaboradores, os planos
Desde 2019,
correm o risco de não engajarem foram selecionados
e nomeados
todos os envolvidos.
A melhoria da prestação de
186
profissionais
serviços aos cidadãos por meio de
para cargos
profissionais motivados e com
estratégicos e de
bom desempenho é o foco do pro- liderança no estado
grama Transforma Minas, criado
em março de 2019 pelo governo
estadual mineiro.
Coordenado pela Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão
(Seplag-MG), o programa veio na
contramão da cultura brasileira
dos órgãos públicos em que os cargos são habitualmente preenchidos por meio de indicações políticas. O Transforma Minas recruta
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Foco em Resultados
As oportunidades são divulgadas no site do programa, das quais
profissionais de todos os setores
podem participar. Antes de fazer
a inscrição, o candidato deve conhecer detalhes da vaga que pretende concorrer, atentando-se a
atribuições e remuneração, bem
como avaliando o nível de comprometimento que deverá dispor
para encarar o desafio de liderar
uma equipe no setor público.
Após o cadastro, começam as
etapas eliminatórias. A primeira
delas é a análise de currículo, em
que os julgadores avaliam a trajetória profissional do candidato e a
veracidade das informações relatadas, além de terem a primeira impressão sobre a motivação que o
levou a se candidatar.
Levy explica que o processo
de seleção segue uma metodologia baseada na lógica da gestão
por competências, que define as

Foto: Gil Leonardi
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características esperadas dos profissionais capazes de liderar a execução de projetos de governo considerando, por exemplo, aspectos
como capacidade criativa, habilidade para liderar e aptidão para a área.
“Depois da checagem dos currículos,
o processo tem ainda três entrevistas: uma por competência, outra
com especialista da área de conhecimento e a última com a autoridade do setor que está com a vaga em
aberto”, afirma. Na fase por competências, são feitas perguntas em
busca de evidências sobre a experiência profissional que o candidato diz ter. Além disso, busca-se
identificar traços comportamentais, quais resultados obteve nos
serviços já prestados e como agiu
em situações nos trabalhos anteriores. Na etapa seguinte, um especialista verifica se o candidato tem
conhecimentos específicos na área
que almeja e examina a sua preparação para atuar naquele cargo.

Atraímos mais
de R$ 50 bilhões
em investimentos
em 2019, e R$ 18
bilhões em 2020,
apesar da pandemia.
São medidas que
vêm transformando
Minas Gerais, e
é claro que isso
só é possível
com uma equipe
extremamente
qualificada.
Romeu Zema (Novo/MG),
governador do estado
de Minas Gerais

embasamento teórico
Competência é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes
que credenciam um profissional para o desempenho efetivo de uma tarefa específica. Essa foi a definição estabelecida pelo psicólogo norte-americano David Clarence McClelland, na década de 1970. Seu modelo
ficou conhecido como Gestão de Pessoas por Competências, em que as
competências individuais devem estar sintonizadas às necessidades organizacionais para haver um aprimoramento de ambas as partes.

YY

88

II

Conhecimento

Habilidade

Atitude

Saber o que fazer,
conhecimento formal

Saber como fazer,
experiência prática

Querer fazer, disposição
comportamental

Cidade administrativa do
governo de Minas Gerais
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Além das entrevistas, o candidato é submetido a mais três testes
para checar sua “aderência à organização”, ou seja, se tem as características e a motivação necessárias
para atender ao cargo. De acordo
com o método, não existe um perfil
ideal de profissional, mas um conjunto de características comportamentais que, expressadas de forma
integrada, são essenciais para o
exercício da gestão de alto desempenho no setor público.
“Gestores que possuem as competências adequadas para os postos
de trabalho que ocupam, geram resultados mais adequados para o estado e para a sociedade. Assim, ao
selecionar profissionais, desenvolver e acompanhar o desempenho e
zelar para o engajamento deles, o
programa potencializa esta lógica”,
aponta Levy.
Evolução constante
Uma vez escolhido, o profissional será nomeado para a vaga destinada e permanecerá tendo o seu
desempenho avaliado, bem como
participa de programas de qualificação para desenvolver as suas competências como líder.
Além do Transforma Minas, por
meio de uma parceria com a Fundação João Pinheiro (FJP), foram estruturados o Programa de Desenvolvimento de Lideranças (PDL/MG) –
voltado para o segundo escalão hierárquico do governo (subsecretários
e equivalentes) – e o Programa de
Desenvolvimento das Lideranças
Regionais (PDLR/MG), formatado
para atender gestores regionais, ainda em fase de implantação. “Ambos
buscam valorizar e desenvolver
competências específicas, como
orientação para resultados, resiliência diante de desafios, engajamento de pessoas e comunicação”,
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A parceria com
a iniciativa privada
visa a desenvolver
boas práticas para
elaborar um
modelo de gestão
de desempenho,
além de garantir
a transferência
de conhecimento
ao estado
enumera Levy. A primeira turma do
PDL, concluída no fim de 2020, teve a participação de 55 gestores.
Quando foi implementado em
novembro de 2019, o PDL tinha
atividades presenciais, que garantiam melhor acompanhamento
do desempenho dos participantes. Contudo, diante da pandemia,
o programa teve de ser adaptado
para o meio virtual e passou a discutir demandas relacionadas ao
novo cenário.
União de forças
Para a ideia de melhorar a gestão de pessoas no setor público, o
governo de Minas Gerais firmou,
em 2019, um Acordo de Cooperação Técnica com a Fundação Lemann – organização do terceiro
setor que apoia iniciativas de impacto em escala. O objetivo é desenvolver uma metodologia e estruturar boas práticas para elaborar
um modelo de gestão de desempenho, além de garantir a transferência de conhecimento ao estado.

18

brasil

junho de 2021

DD

Desde 1992,
a FJP conta
com a Escola de
governo Professor
Paulo Neves de
Carvalho, que
visa a modernizar
e profissionalizar
a administração
pública

Assim, será possível capacitá-lo para manter o programa.
De acordo com Weber Sutti, diretor de Projetos da Fundação Lemann – que integra o coletivo Aliança, formado por Fundação Brava,
Instituto Humanize e República.org
–, a gestão de pessoas é tão fundamental para o serviço público como
o saneamento básico é importante
para a população, porém, ambos
são difíceis de resolver. “Todo mundo sabe o que deve fazer, que é importante e que dá resultado, mas
vão ficando em segundo plano pela complexidade que os gestores
enfrentarão para mudar”, afirma.

Sutti conta que, desde 2017,
a Aliança estuda experiências estrangeiras bem-sucedidas na área
de Gestão de Pessoas. A partir dessa pesquisa, viram que é possível
implantar o sistema de liderança
no setor público brasileiro. Para
isso, a organização convidou 12 representantes de partidos políticos
diferentes para debaterem o tema
na Universidade de Yale (Estados
Unidos) e conhecerem de perto as
experiências do Reino Unido, do
Chile e do Peru.
“Nosso papel é conectar o conhecimento de ponta para oferecer
isso para os governos. Não como
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inspirações internacionais
O Transforma Minas se inspira em experiências estrangeiras para
recrutar e desenvolver profissionais que vão compor os altos cargos na
administração pública. Os exemplos mais conhecidos são Reino Unido,
Austrália, Peru e Chile, que introduziram a gestão por competências
como metodologia de seleção.
O Sistema de Alta Direção Pública (SADP) do Chile, implementado
em 2003, é o caso de sucesso mais conhecido na América Latina e considerado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) como uma das melhores práticas de reforma da gestão
de pessoas no setor público em todo o mundo.
Responsável por atrair, selecionar e desenvolver líderes do serviço
público, o sistema chileno já recrutou mais de 1,5 mil profissionais que
ocuparam os cargos mais importantes da administração pública nos últimos 18 anos. A Direção Nacional de Serviço Civil, órgão autônomo
vinculado ao Ministério da Fazenda do Chile, é responsável pela execução do SADP.

8 estados

brasileiros
apoiados pela
Aliança contam
com ideologias
políticas diferentes,
que vão do PSDB
em São Paulo e
Rio Grande do Sul,
passando pelo
Novo em Minas
Gerais, por PSD no
Paraná, até o PSB
em Pernambuco,
o PT no Ceará e
o MDB no Pará

um produto de prateleira, mas como um conjunto de conhecimentos
sistematizados, do qual cada governo seja capaz de se apropriar da sua
maneira. Construindo essa capacidade institucional, é possível mudar a realidade”, projeta Sutti.
A ideia foi bem-aceita pelos governadores eleitos no pleito de
2018. No ano seguinte, a Aliança foi
procurada por governos estaduais
para atuar na transferência de conhecimento. Atualmente, a organização apoia ações em São Paulo, Rio
Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná,
Sergipe, Pernambuco, Pará e Ceará.
“Essa visão necessária de mudança

na eficiência do serviço público é
capaz de resistir à polarização política que o país atravessa”, relata Sutti ao comentar a pluralidade de partidos à frente dos estados atendidos.
Érika de Souza Nascimento, coordenadora de Implementação da Fundação Lemann e representante da
Aliança, relata que, mesmo obedecendo aos mesmos princípios, cada
estado adapta as ações conforme
suas características próprias. “Em
todos os processos apoiados, existe
a definição de um perfil do cargo e
entrevista por competências, porém,
a definição dos cargos a serem selecionados fica a critério do governo.

19

RESULTADOS NA PRÁTICA

Aprovado em processo seletivo,
Antônio Claret tornou-se
diretor-geral da Arsae-MG

No fim de 2019, o advogado
Antônio Claret de Oliveira Júnior
tomou posse como diretor-geral da
Agência Reguladora de Serviços de
Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG). O candidato foi avaliado por mais de três meses, até ser entrevistado pelo então
secretário Otto Levy e escolhido.
Claret conta que os servidores
públicos de carreira da agência
reagiram positivamente à sua nomeação, por ser um técnico e por
terem acompanhado o processo seletivo. “O pior dos mundos para o
servidor público é ser chefiado por
um indicado político, que não conhece o dia a dia da área e toma decisões baseadas em sua ideologia”,
opina. Uma das primeiras ações postas em prática por ele foi executar
medidas que fossem ao encontro do
papel do órgão – regulamentar e
fiscalizar a prestação dos serviços
públicos de abastecimento de água
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e de esgotamento sanitário dos
municípios atendidos pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa-MG) e pela Copanor
– Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas
e de outros municípios mineiros.
Após cerca de um ano e quatro
meses, a Arsae-MG já colhe os frutos da profissionalização. “Aumentamos em 40% o volume de fiscalizações, que somente com a mão
humana não seria possível. Isso
graças à digitalização do processo
de fiscalização por meio do cruzamento de dados”, explica. O órgão
também melhorou controles internos, passando a disponibilizar
o mapeamento em tempo real da
situação da estrutura de água e
esgoto dos municípios mineiros, e
adotou um sistema próprio de
compliance, que tornou públicas
a agenda dos diretores e as reuniões, com transmissão ao vivo,
além de desburocratizar a gestão

do Fundo Municipal de Saneamento Básico (FMSB).
Outro profissional oriundo da
iniciativa privada selecionado pelo
Transforma Minas foi Denilson Souza Brum, que assumiu, em 2020, a
superintendência de Recursos Humanos da Companhia de Tecnologia
da Informação do Estado de Minas
Gerais (Prodemge). “As pessoas estão abertas ao processo de mudança e a aprender práticas novas utilizadas no mercado privado”, lembra
Brum, ao comentar sobre o impacto
de sua chegada à Prodemge.
Os desafios à frente dos Recursos Humanos (RH) da companhia
foram muitos, como dar andamento às negociações coletivas com o
sindicato da categoria, fechar o orçamento de pessoal para 2021 e
acompanhar o processo de teletrabalho por causa da pandemia. “Também executamos a atualização do
Plano de Cargos, Salários e Carreira
da empresa”, diz o superintendente.
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Após um ano, Arsae-MG já colhe frutos da profissionalização

Olhar a gestão
pública como um
todo é um problema
complexo que não
pode ser mudado
via decreto.
Weber Sutti,
diretor de Projetos
da Fundação Lemann

Nossa recomendação é que sejam
cargos do segundo ao quarto escalões, que não são eminentemente políticos, mas que têm um
papel fundamental na implementação das políticas públicas. Em
Minas Gerais, aplicaram o modelo até mesmo para a contratação
de altos executivos.”
O diálogo e a troca de experiências entre os setores motivaram formação do Movimento Pessoas à Frente, apoiado pela Fundação Brava, Fundação Lemann,
Instituto Humanize, República.org
e que conta com a participação do
Movimento Brasil Competitivo

(MBC). É composto por especialistas, parlamentares, membros dos
governos federal e estaduais, sindicatos, judiciário, órgãos de controle e da advocacia pública, além
de organizações do terceiro setor,
que, juntos, pensam em soluções
para melhorar o Estado brasileiro.
“Olhar a gestão pública como
um todo é um problema complexo
que não pode ser mudado via decreto, mas quando você trabalha na
melhoria da gestão de pessoas, no
desenvolvimento de lideranças
dentro do governo, existe uma capacidade de transformação muito
grande e perene”, diz Sutti.
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Mais eficiência
na máquina
pública
Reforma Administrativa de Portugal foi determinante para
o saneamento das contas públicas e a retomada econômica do
país, que vivenciou uma profunda recessão na década passada.
Modernizar o setor, porém, depende de um longo trabalho de
convencimento da sociedade, explicam especialistas
Por Luana Melody Brasil

Foto: Shutterstock
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Praça D. Pedro IV, mais conhecida
como Rossio, em Lisboa

Reformulação estatal

A Reforma Administrativa portuguesa incluiu uma série de medidas tomadas ao longo de nove
anos, entre 2004 e 2013, passando
por governos de direita e esquerda
[veja linha do tempo nas páginas
24 e 25] – e que promoveram redução do índice de desemprego e melhora na taxa de crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB). Uma
das principais ações adotadas, em
2006, foi a criação do Programa de
Reestruturação da Administração
Central do Estado (Prace). Uma das
medidas reduziu de 518 para 187 o
número de organizações públicas.
Nesse período, as reformas buscavam não só enxugar o quadro de
funcionários, mas também mudar
a cultura do funcionalismo, com a
valorização de eficiência, eficácia e
responsabilização. O setor privado
serviu como modelo para boa parte das mudanças na área de gestão.
Tornar simétricos os setores público e privado era uma estratégia
buscada por quase todos os países
do Ocidente, principalmente aqueles que compõem a Zona do Euro. A
aplicação dos princípios do new public management (“nova gestão pública”, em inglês) vinha sendo experimentada por esses governos desde
a década de 1980 e constituía uma
pressão adicional para que Portugal
reformasse a sua administração.
Especialistas na administração
portuguesa esclarecem, no entanto,
que as reformas implementadas a
partir de 2004 não foram suficientes para conter a disparada do desemprego, a queda do PIB e a subida do endividamento público do
País nos anos seguintes à crise de
2008 [ver gráficos na página 26].
Naquele ano, por exemplo, uma
medida adotada foi a Lei 59/2008,
que transformou um total de 1.715

Quando começou
a implementar
medidas de ajuste
fiscal, Portugal
estava pressionado
pela comunidade
europeia no
momento de
sua mais aguda
recessão desde a
redemocratização
do país, na década
de 1980. Reformas
ocorreram em
etapas e foram
aprofundadas
em 2011
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ressionados pelas contas
públicas, governantes de
Portugal têm promovido na
última década uma série de
reformas em sua administração que se traduziram em
um estado mais enxuto e
eficiente, com reflexo sobretudo na retomada do emprego.
Dentre as medidas tomadas, estão
a valorização da meritocracia na
contratação, o encolhimento de
carreiras e um programa de redução
salarial e demissão voluntária. O
índice de desemprego, por exemplo,
é o menor dos últimos 14 anos.
Mudanças estruturais como essas não ocorrem da noite para o
dia sem um trabalho de convencimento da população sobre a necessidade de aplicar as reformas, que
tendem a ser impopulares. “É preciso ocorrer uma crise, como a que
vivemos. Depois, normalmente é
necessário reunir todos os agentes
envolvidos na mudança a ser proposta”, explica João Bilhim, primeiro presidente da agência independente de recrutamento de diretores
públicos do governo português,
especialista em Antropologia e professor catedrático aposentado da
Universidade de Lisboa.
Quando começou a implementar medidas de ajuste fiscal,
Portugal estava pressionado pela
comunidade europeia no momento de sua mais aguda recessão
desde o período da redemocratização do país. O processo de reformas ocorreu em etapas e precisou
ser aprofundado em 2011, pois a
ameaça de expulsão da Zona do
Euro já assombrava a nação portuguesa. Com despesa e dívida públicas entre as mais altas da União
Europeia, Portugal havia sido exposto pela grave crise econômica
que assolou o mundo em 2008.

WW
Desenvolvimento
econômico com padrões
de competitividade
justa, sustentabilidade
e boas práticas
de governo
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carreiras em apenas três gerais, com
funções de níveis básico, intermediário e superior. Há também um
regime para 30 carreiras especiais
compostas por professores de todos
os níveis, além de médicos, juízes,
diplomatas e policiais, entre outras.
A lei contribuiu para diminuir o
quadro de funcionários públicos, o
que, a longo prazo, gerou efeitos na
economia e diminuiu a despesa com
pessoal. Para se ter ideia, o número
de funcionários públicos lusitanos
caiu de pouco mais de 727 mil, em
2011, para 698,6 mil, em 2019 – 4%
em oito anos, de acordo com os mais
recentes dados divulgados pela Direção Geral da Administração e do
Emprego Público (DGAEP). Do total
da população empregada em Portugal em 2019, apenas 15% trabalhavam no setor público.
O tempo entre a ação e o impacto financeiro reforça a necessidade de continuidade em reformas
na administração pública, como
sugere João Bilhim. O intuito é atingir um equilíbrio entre o aumento

É preciso ocorrer
uma crise,
como a que
vivemos. Depois,
normalmente é
necessário reunir
todos os agentes
envolvidos na
mudança a ser
proposta.
João Bilhim,
primeiro presidente
da agência independente
de recrutamento de
diretores públicos do
governo português

da produtividade dos funcionários
e a redução do número de efetivos.
Em 2011, a nação lusitana estava afundada em uma dívida de cerca de 130% do PIB e foi pressionada novamente a implementar reformas pela troika, um comitê formado por representantes do Banco
Central Europeu (BCE), da Comissão Europeia e do Fundo Monetário
Internacional (FMI). O pedido de
socorro ao comitê veio do governo de esquerda comandado por
José Sócrates (Partido Socialista),
que apesar de ter sido reeleito, demitiu-se em março daquele ano,
agravando as crises política e econômica nacionais.
O novo governo, desta vez de
centro-direita, comandado por
Pedro Passos Coelho, então tomou duas providências importantes. Sob supervisão da troika, foi
criado o Plano de Redução e Melhoria da Administração Central
(Premac), que tinha o objetivo de
aprofundar a filosofia organizacional que havia sido iniciada com o

15 anos de reformas
Veja quais foram os governantes responsáveis pelas principais reformas
na administração pública adotadas em Portugal.

santana lopes (psd)

Leis 3 e 4 permitiram
que fosse reestruturada
a administração pública
portuguesa, dando sinal verde
para as reformas adotadas
nos anos seguintes.
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josé sócrates (ps)

Criação do Prace, que
estabeleceu a redução
de até 25% do número
de estruturas e de
cargos dirigentes na
administração pública.

Adoção de leis que se concentraram na reestruturação do
funcionalismo, com mobilidade de funcionários entre os
organismos públicos, reorganização das carreiras, vínculo
empregatício e remunerações, além da criação de novos
estatutos para os funcionários públicos e aposentadorias,
como a regra “2 por 1” (um novo servidor é contratado desde
que dois se aposentem).

Mérito e seleção
independente
Esse sistema de recrutamento
é gerido pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (Cresap), agência
independente de seleção para os
cargos mais altos da administração pública de lá, como os diretores
superiores (no Brasil, conhecidos
como “secretários”).
A agência, criada com base na
Lei 64/2011, tem como princípio organizar concursos ancorados em critérios como competência de liderança, colaboração, motivação, orientação estratégica, orientação para o
cidadão e serviço público, sensibilidade social, experiência profissional
e formação acadêmica. Após o certame, os peritos da Cresap elaboram

uma lista com os três mais bem colocados. Essa relação é apresentada
ao governo, que escolhe quem será selecionado ao fim do processo.
João Bilhim tornou-se o primeiro
presidente da Cresap. “Pedro Passos
Coelho acredita profundamente na
tecnocracia e, portanto, foi o principal motor dessa mudança. Ele me
proporcionou um trabalho independente e acatou minhas escolhas técnicas quando fui presidente da agência”, relembra o especialista. Quanto às vantagens de adotar uma agência independente para
recrutamento de cargos superiores
da administração pública, Bilhim
destaca que ela “reduz e controla o
patrimonialismo e a corrupção”.

mudança cultural

Implementadas, as reformas
tiveram um impacto direto nas carreiras do funcionalismo. Os benefícios se acumulam a longo prazo,
segundo João Bilhim: “Introduzimos no estatuto do servidor público a rescisão do contrato para ele
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Programa de Reestruturação da
Administração Central do Estado.
Ainda em 2011, foi adotado um
sistema independente de recrutamento dos cargos superiores da
administração pública.

desafios
brasileiros
A experiência portuguesa de
reformas administrativas tem inspirado deputados federais da Frente Parlamentar Mista, da Reforma
Administrativa do Congresso Nacional. Presidida pelo deputado
federal Tiago Mitraud (Novo/MG),
foi responsável por elaborar, com
o Poder Executivo, a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
32/2020. Dentre as medidas apresentadas no texto que altera o Artigo 37 da Constituição Federal,
estão a proibição de férias em período superior a 30 dias em um ano
e a adoção do monitoramento e
da avaliação periódica das metas
de desempenho.

pedro passos coelho (psd)

Criação da Cresap, que tem
entre suas funções recrutar
e selecionar candidatos
aos cargos superiores da
administração pública, além
de avaliar o mérito dos
candidatos a esses cargos.

Aumento do horário
de trabalho na
administração pública
de 35 para 40 horas
semanais sem acréscimo
na remuneração.
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Mudanças deixam lição sobre
escassez dos recursos do Estado

ciclo de crescimento econômico
Dívida pública
sob o PIB

PIB de
Portugal

Despesas
públicas sob o PIB

Valores nominais, em USD bilhões
280

240

200
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80

Índice de desemprego
Valores em porcentagem
12,7%
7,6%
6,5%

2005

2008

Fontes: INE, Pordata, OCDE
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poder ser despedido. Antigamente,
isso não existia, era como a legislação brasileira”. Ele conta que este
dispositivo de redução de custos
permitiu que os servidores se antecipassem às reformas, oferecendo
condições para aposentadorias.
Embora tenham gerado economia
na folha de despesas, essas medidas
não foram fáceis, segundo Bilhim,
por causa da resistência de setores
da sociedade.
São medidas impopulares, pois
modificam privilégios e a estabilidade do funcionalismo. “Os funcionários públicos que gozam hoje de
amplas garantias, de salários muito
acima do que está estabelecido pela iniciativa privada, de fato se colocam contra”, pontua a economista Nadja Heiderich, professora e
coordenadora do Núcleo de Estudos da Conjuntura Econômica da
Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap).
Apesar dos momentos de altos
e baixos, a sociedade portuguesa
tem reagido com mais otimismo à
mudança na cultura da administração pública. “Aos poucos, a população foi compreendendo que havia
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Outras lições
A seguir, Mitraud sugere três eixos principais da reforma portuguesa
que, em sua opinião, deveriam ser adotados no Brasil.

1. Definição de modelo para os cargos superiores
de direção, como os dos secretários.

2. Reestruturação das carreiras. No Brasil, o governo

federal acumula mais de 300 carreiras. “Precisamos ter uma tabela salarial única, como Portugal
fez, Estados Unidos também. Passa a ser critério
técnico”, destaca o deputado federal.

situações de privilégio com as
quais não concordava. Os empresários também não estavam satisfeitos, porque quanto mais recursos financeiros são capturados
para o setor público, menos dinheiro há para fomentar a economia”,
ressalta Bilhim.
Alterações profundas como as
que Portugal tem realizado de 15
anos para cá, não logram êxito sem
que antes se crie um clima favorável a elas. Dentre as características
da atmosfera apropriada para a
implementação de mudanças, estão: insatisfação com o trabalho
dos servidores públicos, profunda
crise nas finanças públicas e convencimento da população sobre a
necessidade das reformas.
“Um modo de mostrar a necessidade da reforma é fazer uma
comparação do setor público com
o setor privado e observar se existem efetivamente injustiças. Os
processos de reforma de que falamos foram pensados em termos
de eficácia da administração pública”, aconselha Bilhim.
Para Francisco Javier Velázquez
López, secretário-geral do Centro

3. Criação de órgãos de gestão de pessoas, como a

agência Cresap. Para Mitraud, essa instituição
deve estar alicerçada em autonomia e independência: “Dessa forma, retira tanto a pressão política da área de gestão de pessoas no governo,
como a pressão corporativista, pois nenhuma
delas é desejada”.

Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento (Clad),
os governantes precisam saber
até onde reduzir, observando os
serviços essenciais que o Estado
deve prestar. “Uma das conclusões
mais evidentes dessa pandemia é
o fortalecimento do setor público, em especial da saúde pública”,
pondera López.

transparência
e comunicação
Uma valiosa lição da experiência
portuguesa é a de que para gerar
economia, e não mais desconfiança na população, é imprescindível
investir na transparência dos gastos públicos e na comunicação
com a sociedade.
López, do Clad, identifica duas
importantes iniciativas tomadas pelos governantes portugueses nesse
sentido. Primeiro, Portugal investiu
em liderança no âmbito da introdução das Tecnologias de Informação
e Comunicação (TICs). Em segundo
lugar, de acordo com López, o país
não fechou em seus governantes e
gestores o debate sobre a inovação
na administração pública. Foram

realizados congressos sobre o assunto, nos quais destacaram-se as
boas práticas da administração governamental combinadas à apresentação de melhorias no setor.
Nadja adverte que também é
fundamental explicar aos cidadãos
como os recursos públicos são gastos: “Os gestores têm que ser o
mais transparentes possível para
mostrar à sociedade como um todo que boa parte dos recursos está sendo direcionada apenas para
manter o Estado funcionando, e
isso não é ser eficiente”.
Isso significa defender que os
cidadãos que trabalham no setor
público não podem ter mais privilégios do que os trabalhadores do
setor privado. Reside aí um dos fatores que mais geram insatisfação
com a administração pública, na
opinião do especialista português.
“Em 10 milhões de habitantes, cerca de 4 milhões pertenciam à população ativa e, desse total, 800
mil eram funcionários públicos.
Havia 3,2 milhões de trabalhadores
que não eram funcionários públicos. É necessário saber com quais
públicos falamos.”
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Vacinar
e planejar
o futuro
Restrições afetam a produção e o
consumo, mas só poderão ser afrouxadas
quando a vacinação avançar de maneira
intensa. O momento é de planejar

Felipe Salto
é diretor-executivo da Instituição
Fiscal Independente (IFI), no Senado
Federal, e professor do mestrado
profissional em Economia do Instituto
Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento
e Pesquisa (IDP). É coautor do livro
Contas públicas no Brasil (Ed. Saraiva)
Foto: Divulgação
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A economia brasileira só voltará a
crescer se a vacinação for acelerada e se medidas estruturais com
vistas ao aumento da produtividade forem endereçadas. Concomitantemente, o desajuste fiscal é um
entrave ao restabelecimento da
normalidade e à possibilidade de o
Brasil entrar em uma trajetória sustentável de crescimento econômico, a partir de 2022.
Em 2021, os dois primeiros trimestres têm sido marcados pelos
efeitos da necessidade de isolamento social e restrições à circulação. Diante dos números alarmantes de disseminação do vírus
e da média diária elevada de mortes causadas pela Covid-19, os governadores vêm tomando, corretamente, medidas mais restritivas.
Cálculos publicados pela Instituição Fiscal Independente (IFI)

do Senado, no Relatório de Acompanhamento Fiscal (RAF) de março, mostram que os efeitos do quadro pandêmico são relevantes para o desempenho econômico. Com
medidas restritivas, a exemplo do
lockdown, e similares, por quatro
semanas, para uma abrangência
setorial de 50%, o Produto Interno
Bruto (PIB) cresceria 1 ponto percentual a menos em 2021.
Atualmente, a IFI estima crescimento econômico de 3% para o
ano. Vale dizer, o carry over (ou
“efeito carregamento”) é de 3,6%.
Isto é, como houve recessão, em
2020, a base de comparação é baixa, e, se houvesse estagnação em
todos os trimestres de 2021, o PIB
ainda cresceria 3,6%. Assim, já
não seria extraordinário crescer
3% neste ano. Pior, no exemplo
acima, a necessidade de manter
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por mais tempo medidas de restrição derrubaria a projeção do PIB
para 2% em 2021.
Essas restrições afetam a produção e o consumo, mas só poderão ser afrouxadas, com segurança,
quando a vacinação avançar de maneira intensa. Os especialistas da
saúde são unânimes em dizer que o
espalhamento do vírus só se amainará quando 70% ou mais da população brasileira estiver imunizada.
Por isso, a melhor política econômica que se pode ter, agora, é a
vacinação. Os atrasos e as oportunidades perdidas, no ano passado, que
poderiam ter garantido mais vacinas
para 2021, não podem ser resgatados. Deve-se, daqui em diante, acelerar a vacinação, sobretudo com o
risco das novas variantes do vírus.
Em paralelo, a gestão das políticas econômica e fiscal precisa conceber um plano após a crise. É necessário reequilibrar as contas públicas e abrir caminho para ações
correlacionadas com o aumento da
produtividade e do crescimento econômico. Do lado fiscal, partiremos
de um déficit primário (aquele que
não considera o pagamento de juros
sobre a dívida) da ordem de 3% do
PIB, em 2021, e devemos chegar a
um modesto superávit, que seja, em
quatro anos, para que a dívida pública se estabilize em relação ao PIB.
A dívida bruta do governo geral
projetada pela IFI para 2021 é de

A gestão das
políticas econômica
e fiscal precisa
conceber um plano
após a crise, abrindo
caminho para ações
correlacionadas
com o aumento
da produtividade
e do crescimento
92,7% do PIB. Esse indicador pode
bater os 100% do PIB, entre 2027 e
2028, mesmo com a recuperação cíclica da economia. Diante desse quadro prospectivo, cabe ter um plano
fiscal de médio prazo para aumentar
o resultado primário. Isso não se faz
em um ano. Entretanto, as medidas
têm de começar a ser tomadas com
urgência. A chamada PEC Emergencial (Emenda Constitucional 109) foi
aprovada, mas não garantirá essa
melhora no esforço fiscal.
A EC 109 criou a seguinte regra
fiscal: quando as despesas obrigatórias sujeitas ao teto de gastos
superarem 95% das despesas primárias totais sujeitas ao teto, medidas automáticas de ajuste (gatilhos) serão acionadas. Essas medidas incluem: não contratação de

despesas novas e proibição de reajustes salariais e de correção de
despesas acima da inflação.
O problema é que o percentual
de 95% só deverá ser atingido em
2025. Até lá, não será possível acionar os gatilhos. O teto de gastos,
que é corrigido pela inflação acumulada em 12 meses até junho do
ano anterior, continua valendo,
mas, sozinho, não será suficiente
para promover ajustes adicionais
do lado das despesas.
A discussão sobre a regressividade do sistema tributário para,
eventualmente, obter aumento de
receitas pela via da reforma, é igualmente importante. O país precisa
escolher a combinação de medidas
fiscais que podem retirá-lo do vermelho. Tarefa nada fácil.
Na agenda estrutural de desenvolvimento, faz-se necessário aumentar a inserção nacional nas cadeias globais de valor. O Brasil segue com uma conta de comércio
muito fechada e contas capital e
financeira do balanço de pagamentos excessivamente abertas. Está,
portanto, sujeito a uma volatilidade preocupante na taxa de câmbio,
com efeitos danosos ao setor produtivo exportador.
Há muito o que fazer. E, como
diz a célebre frase: “Não há vento
bom para quem não tem destino
certo”. É hora de retomar a capacidade de planejar.
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A segurança ágil
no planejamento
das cidades
Melhorar a segurança pública requer
coleta de informações, reforço
do policiamento comunitário e
investimento em novas tecnologias

Robert Muggah
é cofundador do Instituto Igarapé

Foto: Divulgação
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As cidades latino-americanas
estão entre as mais perigosas do
mundo. Nada menos que 45 dos 50
centros urbanos mais violentos estão nesta região. E, embora os índices criminais sejam distintos, todas
são vulneráveis. Por isso, não é de
se surpreender que essas cidades
estejam testando abordagens inovadoras para prevenir o crime e promover a segurança pública.
As experiências mais bem-sucedidas são de cidades que implementam melhorias na coleta de informações, fortalecem o policiamento comunitário e investem em novas tecnologias. É o que se chama de “segurança ágil”: abordagens embasadas
em dados e orientadas ao problema
que aceleram a tomada de decisões,
promovendo mudanças ambientais
para mitigar a insegurança.

A premissa inicial dessa abordagem é de que muitos tipos de crime
não são aleatórios e são até mesmo
previsíveis. Com algumas exceções,
eles tendem a se agrupar no tempo
(fins de semana), espaço (centros
urbanos) e em relação a comportamentos específicos (uso de álcool,
drogas e armas de fogo). Além disso,
os avanços na Inteligência Artificial
(IA) têm permitido analisar enormes
quantidades de dados criminais,
identificando correlações e causas.

Detectando o crime
antes que ele aconteça
A primeira condição da segurança ágil é a integração da infraestrutura digital pública e privada. Quando as autoridades municipais, empresas privadas e a sociedade civil têm
acesso a dados em tempo real – sejam
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gerados por plataformas de mapeamento de crimes ou câmeras de monitoramento –, elas podem detectar
crimes antes que ocorram. Uma gama crescente de ferramentas de prevenção ao crime também aplicam
redes neurais permitindo que as autoridades identifiquem mais facilmente as placas de veículos, bem
como utilizem software de reconhecimento facial, mapeamento de redes
criminosas e detecção de anomalias.
Uma segunda característica da
segurança ágil é a governança. Um
número crescente de polícias está
adotando práticas de policiamento
orientadas ao problema e focando
em “pontos de calor” para evitar
crimes. Centros de operações que
acessam vários conjuntos de dados
de diversas fontes têm sido montados, e, com o apoio de organizações
como o Instituto Igarapé, algumas
polícias estão investindo em ferramentas de aprendizado de máquina
para prever quando e onde o crime
ocorrerá, assim como no desenvolvimento de protocolos de atuação.
O terceiro aspecto da segurança
ágil envolve a prevenção ao crime
por meio do planejamento urbano.
Realizar mudanças físicas na cidade,
incluindo a construção de espaços
verdes e centros comunitários, além
da renovação de bairros que apresentam vulnerabilidades. Investimentos
em bens públicos de qualidade e coesão social ajudam a prevenir crimes.

Quarto ponto: é essencial que
a segurança ágil não restrinja as
liberdades individuais, intencionalmente ou não. Governos municipais precisam, minimamente, encontrar maneiras de consultar a
população para discutir as implicações das novas tecnologias, desenvolver critérios sobre como proteger dados pessoais e incentivar a
transparência dos algoritmos sempre que possível. Não fazer isso pode minar a confiança do cidadão no
governo e na polícia.

questões éticas

Apesar de prevenir ocorrências,
há questões éticas muito sérias geradas pela aplicação dessas novas
tecnologias na segurança pública.
Sem freios e contrapesos robustos,
essas soluções podem corroer rapidamente as liberdades civis, online
e offline. Na China, por exemplo, novas tecnologias de reconhecimento
facial e análise de modo de andar
procuram detectar “comportamentos suspeitos”, colhendo todo tipo
de informações sobre os cidadãos.
Deve-se, então, trabalhar com
IA com muito cuidado, sobretudo
pelo seu potencial em reforçar vieses. Embora a revolução no policiamento certamente envolva digitalização de dados, ela é impulsionada por uma transformação na cultura e nas práticas policiais. Portanto, as abordagens de segurança ágil

As abordagens de
segurança ágil devem
ser embasadas
por princípios e
procedimentos para
garantir a transparência
e a auditabilidade das
tecnologias utilizadas
devem ser embasadas por princípios e procedimentos para garantir
a equidade, a transparência e a auditabilidade dessas tecnologias.
Um relatório da consultoria
McKinsey mostra que, a depender
da cidade e dos tipos de tecnologias
usadas, a implantação de ferramentas baseadas em dados pode ajudar
a reduzir fatalidades em até 10%,
diminuir ocorrência de crimes em
até 40% e encurtar drasticamente
o tempo de resposta a emergências.
Se projetadas e implantadas com
diligência e cuidado, as abordagens
de segurança ágil podem ajudar governos e empresas a reduzirem gastos improdutivos com infraestrutura e recursos humanos. Para isso é
fundamental que elas sejam introduzidas de forma transparente e em
colaboração com a população, com
salvaguardas adequadas para garantir a proteção de dados.
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Caminhos para a

educação profissional
Se por um lado o
mercado anseia por
profissionais técnicos
especializados para
preencher vagas abertas
em setores como
tecnologia, serviços
bancários e manufaturas,
por outro, o Brasil tem
baixa taxa de adesão à
modalidade de ensino no
nível médio, criando um
descompasso entre a
formação de jovens
estudantes e as
exigências do mundo
do trabalho
por Eduardo Ribeiro
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A

pandemia da Covid-19
trouxe impactos significativos para a área da Educação. Isso porque, daqui para a frente, os avanços tecnológicos terão um papel
cada vez mais fundamental na transformação do
mercado de trabalho. Como consequência, nos próximos
anos, uma gama variada de habilidades e conhecimentos serão exigidos. Todo este panorama que se
descortinou eleva a importância
de mais investimentos e adesão às
formações técnica e profissionalizante de jovens e adolescentes. Ao
mesmo tempo que surgem novos
postos de trabalho, geralmente
com competências diferentes das

exigidas pelas profissões que vêm
tornando-se obsoletas, a parcela
de ocupações altamente qualificadas aumentou 25% nas últimas
duas décadas. Embora 50% dessas
ocupações ocorram em setores de
tecnologia, seis em cada dez adultos não têm conhecimentos em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) ou nenhuma experiência
em informática, por exemplo – o
que revela um descompasso entre
as exigências do mundo do trabalho
e a formação profissional em curso.
Particularmente no Brasil, faltam
profissionais especializados para
preencher vagas abertas nos segmentos de tecnologia, mídia e telecomunicações, negócios, serviços
bancários e manufaturas.
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Estas são algumas das constatações apresentadas em um estudo de abrangência global realizado
pela empresa de Recursos Humanos
(RH) norte-americana Korn Ferry
(Futuro do Trabalho: A Crise de Talentos), que apontou, em 2020, um
déficit de 1,8 milhão de pessoas
para vagas especializadas no mercado brasileiro. Isso significa que
muitos jovens estão saindo do ensino médio despreparados para ingressar na vida profissional. O levantamento estima que o número
deve crescer a uma taxa de 12,4%
ao ano, até alcançar 5,7 milhões de
postos com funcionários sem competência ideal ou vagos até 2030.
Um dos caminhos para reverter o
quadro passa por um aperfeiçoamento cultural a fim de quebrar
paradigmas em relação ao ensino

1,8 milhão

de pessoas é
o déficit do
Brasil em vagas
especializadas.
Número pode
chegar a
5,7 milhões
em 2030

técnico-profissionalizante. A realidade é que ainda prevalece um entendimento obsoleto de que se trata de uma modalidade reservada à
baixa renda. E, em um cenário complexo, os agentes envolvidos – setor
produtivo, poder público, pesquisadores e sociedade civil – devem
atuar em conjunto, ouvindo as demandas de mercado e investindo
nas formações profissionalizantes.
É como avaliam especialistas,
entre eles Mario Ghio, diretor-presidente do Somos Educação, grupo
especializado em soluções para a
educação básica. “Temos um percentual de alunos em formações
técnica e profissional muito abaixo
do necessário para garantir o crescimento econômico do país e os necessários ganhos de produtividade”, diz. Ele exemplifica que para

cada engenheiro em uma fábrica,
muitos técnicos são necessários.
No olhar dele, o primeiro passo para evoluirmos é mostrar que o ensino técnico é uma via segura de
ingresso no mercado de trabalho e,
inclusive, com salários iniciais bastante competitivos.
Segundo dados do mais recente
Censo da Educação Básica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep) do Ministério
da Educação (MEC), de janeiro de
2020, embora o curso técnico ainda
não conte com grande adesão dos
estudantes brasileiros, a procura
vem aumentando gradualmente. O
levantamento contabilizou que o
índice de matrículas no ensino médio integrado à educação profissional – em que o aluno faz os dois
cursos numa mesma instituição –

CENSO DA EDUCAÇÃO BÁSICA INEP − MEC 2020
Evolução da matrícula na educação profissional *
por rede de ensino – Brasil, 2016 - 2020

2.000.000

1.859.940

1.831.003

1.500.000

762.224

753.853

1.903.230

1.914.749

1.936.094

770.697

789.436

735.807

Distribuição da matrícula de educação profissional *
por etapa modalidade de ensino – Brasil, 2020
Total

Subsequente ao médio
Médio integrado

Privada
Médio concomitante

936.547
620.563
236.320

Médio normal/Magistério

1.000.000

1.097.716

1.077.150

1.132.533

1.125.313

1.200.287

Pública

EJA-Médio Integrado

500.000

FIC-Concomitante
0

2016

2017

2018

2019

2020

FIC-EJA

Total de estudantes inscritos no ensino médio:

Índice de procura pela categoria profissionalizante:

9.486.847

20,4%

68.126
39.921
20.300
14.317

Fonte: Inep/Censo Escolar 2020 *Inclui curso técnico concomitante e subsequente, integrado ao ensino médio regular, normal/magistério, integrado à EJA de níveis fundamental
e médio e FIC fundamental, médio e concomitante
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MUDANÇA DE CULTURA

Matrículas no ensino médio integrado
à educação profissional subiram
29,5% nos últimos cinco anos

subiu 29,5% nos últimos cinco anos.
No médio profissionalizante, que
tem saídas intermediárias do plano
curricular e desenvolve competências básicas ao exercício de ocupações reconhecidas no mercado de
trabalho, houve um crescimento de
4,1% em relação a 2016. A diferença entre esses dois modelos é que,
no integrado, os alunos desenvolvem o médio e o profissionalizante
em um curso único, com matrícula
e certificação unificadas; enquanto
o médio profissionalizante mescla
disciplinas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e componentes do profissionalizante: ao
completar as três séries, o aluno
terá concluído o médio, obterá uma
qualificação profissional para o trabalho e terá o direito de continuar
os estudos no nível superior. Se considerarmos o total de 9.486.847
estudantes inscritos no médio, in-

clusos os 1.936.094 na educação
profissional, o índice de procura
pela vertente profissionalizante estará na marca de 20,4% [veja o infográfico na página 34].
“Podemos e devemos desejar
mais do que isso”, diz Ana Inoue, superintendente do Itaú Educação e
Trabalho, que apoia o fortalecimento
de políticas públicas de educação profissional e tecnológica por meio de
assessoria aos estados. “Ainda estamos muito aquém das 4,8 milhões
de vagas nos cursos técnicos de nível
médio estabelecidas no Plano Nacional de Educação, e, infelizmente, a
expansão ocorre de maneira lenta,
beirando à estagnação. Até 2024, a
intenção é chegar aos 5.224.584 de
alunos matriculados”, afirma.

CAMINHOS POSSÍVEIS

Países desenvolvidos, como o
Reino Unido e a Alemanha, onde a
formação profissionalizante é altamente valorizada, apresentam,
respectivamente, 68% e 45% de
adesão. São mostras de que a modalidade pode abrir caminhos promissores para um desenvolvimento inclusivo, sustentável e inovador
a longo prazo. Há mais de 40 anos,
a Alemanha é referência neste âmbito, tendo servido de base para
países como Áustria, Finlândia,
Suíça e Coreia do Sul.
Por lá, funciona o chamado
“Sistema Dual”, que combina
aprendizados prático e teórico: o
aluno passa dois dias em sala de
aula e o restante da semana atuando em uma empresa, onde aplica
os conhecimentos. Fruto de parceria entre Estado e empresas privadas, a iniciativa elevou os níveis de
empregabilidade e de qualidade
salarial em 90,2%, segundo números de 2017 publicados no levantamento Statistical Overviews on
Vocational Education and Training
[Visão Geral Estatística sobre
Educação e Treinamento Vocacional], do Centro Europeu para o
Desenvolvimento da Formação
Profissional (Cedefop).
No Reino Unido, os cursos de
formação profissionalizante são
conhecidos como Foundation Degree, e são divididos entre os vocational courses, que têm curta duração e concedem uma qualificação
técnica, e os academic courses,
preparatórios para quem quer buscar uma jornada acadêmica após
completar o ensino médio.

Planos educacionais técnicos não
precisam ser engessados. Claudia
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Sistema Dual

Criado há mais de 40
anos na Alemanha
OUTROS PAÍSES EM QUE É APLICADO

Áustria

Finlândia

Suíça

Coreia do Sul
Combina
aprendizados
prático e teórico

Níveis de
empregabilidade
e de qualidade
salarial: 90,2%

further education

Formação profissional
do Reino Unido
MODALIDADES

Vocational courses:
curta duração/
qualificação técnica
Academic courses:
preparatórios para
a jornada
acadêmica após
o ensino médio
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Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getulio
Vargas (Ceipe-FGV), sugere a permeabilidade entre os ensinos técnico e superior, citando o caso da
Coreia do Sul, onde o aluno, depois
de concluir o nível médio e exercer
a profissão por um período mínimo de três anos, pode ingressar
numa faculdade correspondente,
por meio de reconhecimento de
créditos, sem fazer o vestibular.
Um maior engajamento de entidades de classe para a elaboração de currículos seria uma possibilidade proveitosa para a realidade brasileira, pensa Daniel Barros,
secretário de Ensino Técnico, Tecnológico e Profissionalizante da
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do Estado de São Paulo,
para melhorar a conexão com o
mercado. “Outro caminho é garantir que as empresas possam dedicar uma parte do seu tempo para
auxiliar na formação de capital
humano”, discorre, ao mencionar
que existe uma tendência, de parte do empresariado, de achar que
as pessoas precisam vir prontas.
Segundo a pesquisa Repensar
o Ensino Médio – que a entidade
Todos pela Educação divulgou, em
2017 –, 77% dos jovens do ensino
médio acreditam que matérias dirigidas às formações profissional e
técnica são muito importantes.
Contudo, para elevar esta procura
é preciso ter, do lado do setor produtivo, um reconhecimento maior
de pessoas egressas do ensino técnico como profissionais capazes de
exercer funções muitas vezes ocupadas sem necessidade a quem se
forma no ensino superior.
Apesar da barreira cultural, um
estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Novo ensino médio permitirá
escolher pela formação técnica
dentro da carga horária regular

$$

Profissionais
técnicos têm,
em média,
acréscimo de
18%
na renda
em relação a
formados no
ensino médio
regular

(IBGE) em 2017, mostra que profissionais formados em cursos técnicos têm, em média, um acréscimo
de 18% na renda em relação a pessoas com perfis socioeconômicos
semelhantes, mas que concluíram
o médio regular. Mozart Ramos,
que foi secretário de Educação do
estado de Pernambuco (PE) e diretor de Articulação e Inovação do
Instituto Ayrton Senna, traz à luz
que não adianta preparar o jovem
para um mercado cuja demanda
seja uma e a oferta, outra: “Falta
ao técnico profissionalizante um
plano de carreira”.
O MEC aposta na implementação dos chamados itinerários
formativos, previstos no novo ensino médio, como uma chance para tracionar a modalidade técnico-profissional. Os itinerários são
disciplinas, projetos, oficinas e
núcleos de estudo que os estudantes poderão escolher nas seguintes
áreas: Matemáticas e suas Tecnologias, Linguagens e suas Tecnologias,

capa

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas e a Formação Técnica e
Profissional. Com os itinerários, o
novo ensino médio permitirá que o
jovem opte pela formação técnica
dentro da carga horária regular. Ao
fim dos três anos, deverá ser certificado no médio e no técnico ou nos
cursos profissionalizantes que escolheu. As redes de ensino terão
autonomia para definir quais trilhas irão ofertar, considerando a
participação de toda a comunidade.
“Acho que o maior desafio mesmo é as pessoas conhecerem as
oportunidades, é uma questão de
divulgação”, pondera Wandemberg
Venceslau Rosendo dos Santos, secretário de Educação Profissional
e Tecnológica (Setec) do MEC. Para
isso, a pasta mantém canais de promoção dos cursos: o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e o Catálogo Nacional de Cursos Superiores
de Tecnologia. Ambos vêm sendo
atualizados desde o ano passado em

sintonia com a iniciativa privada.
“Fizemos consultas com o setor para
obter esse tipo de informação”, diz
Santos, sobre a elaboração da lista.
Meta importante para a Setec,
portanto, é buscar um diálogo
maior com o setor produtivo. Santos cita algumas ações já em curso, como a aproximação com a
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), que tem
auxiliado o governo a monitorar as
profissões com mais demanda no
mercado. Um ponto importante,
adianta o secretário, é o início de
um acordo de cooperação com o
Sebrae para tratar da formação em
empreendedorismo na educação
formal. “É uma saída para maior
ganho de produtividade da economia”, diz Wandemberg.

NOVO ENSINO MÉDIO

Os estados brasileiros e o Distrito Federal estão em processo de
reformulação dos currículos do
ensino médio. A Lei 13.415/2017

alterou a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional e estabeleceu
uma nova organização curricular,
mais flexível, que contemple a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) e a oferta de diferentes possibilidades de escolhas dos itinerários formativos. Com a pandemia, a
implementação acabou convergindo com outras agendas, como o
replanejamento para as aulas remotas. Mesmo assim, em 2021,
mudanças já estão sendo implantadas nas escolas.
A BNCC foi organizada por áreas
do conhecimento com foco em integração curricular. Como isso se
dará na prática, deve variar de estado para estado. Outra novidade é a
criação do projeto de vida e o olhar
no protagonismo do aluno. Algumas redes estaduais poderão adotar o projeto de vida como componente curricular, mas é essencial
que, independentemente da opção
da escolha, ele seja apresentado de
forma transversal no dia a dia.
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O incentivo ao protagonismo
se mostra também na escolha das
jornadas formativas. Atualmente,
a formação dos alunos do ensino
médio tem uma carga horária total
de 2,4 mil horas. Com a reforma,
as escolas precisam se adaptar até
março de 2022 para pelo menos 3
mil horas totais, garantindo 1,8 mil
horas para a formação geral básica, com os conhecimentos previstos na BNCC, e o restante (no mínimo 1,2 mil horas), para os itinerários. Cada rede pode escolher
até três modelos eletivos. No modelo antigo, todos os estudantes
aprendiam os mesmos componentes curriculares ao longo de toda
a etapa de ensino.
Até a conclusão desta reportagem, de acordo com informações do
Conselho Nacional de Secretários de
Educação (Consed), oito estados mais
o Distrito Federal já tinham os seus
referenciais curriculares em construção [veja no infográfico abaixo].

Sancionado em dezembro de
2020, o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), principal mecanismo de financiamento
da educação básica, passou a incluir o financiamento para o quinto
itinerário, justamente voltado à formação técnica profissional no ensino médio. A aprovação da Emenda
Constitucional (EC) 108/2020 pelo
Congresso representou, na prática,
maior cooperação federativa no custeio da educação. O texto sancionado aumenta dos atuais 10% para
23% a participação da União no fundo. Para Ana Inoue, do Itaú Educação
e Trabalho, estas mudanças sinalizam um caminho de ampliação da
educação profissional no país.

Essa participação
será elevada de
forma gradual:
15% em 2022;
23% em 2026

TRANSFORMAÇÃO
CONJUNTA

Os impactos que a tecnologia, a
globalização, a sustentabilidade e a

9 unidades federativas

Os 5 itinerários
FORMATIVOS DO NOVO
ENSINO MÉDIO

CONCLUÍRAM TODAS AS AÇÕES
DA CONSTRUÇÃO CURRICULAR

AP

Quantas ações do
processo de construção
curricular cada unidade
já concluiu
1 ou menos ações
2 a 3 ações

ÅÅ
PA
PE

MT
DF
MS

MG
SP

ES

4 a 5 ações
6 ações
Todas (7) ações concluídas

Fonte: Frente Currículo e Novo Ensino Médio do Consed, Secretaria e Conselhos Estaduais de Educação.
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flexibilização das leis laborais exercerão sobre a organização do trabalho nos próximos anos tendem a
convergir para a necessidade de
uma aprendizagem contínua. A falta de desenvolvedores e profissionais especializados em segurança
cibernética, por exemplo, tem colocado o mesmo reduzido grupo de
trabalhadores com essa expertise
num rodízio entre as empresas que
demandam suas habilidades, enquanto aumenta o desemprego no
país. “Falta [pessoal especializado]
para os nossos concorrentes, parceiros e clientes, que aceleraram
sua jornada de transformação digital durante a pandemia. E hoje eles
não têm quem faça esses planos de
transformação acontecer”, atesta
Tânia Cosentino, presidente da Microsoft Brasil [leia a entrevista
completa no box ao lado].
Nesse sentido, a perspectiva da
Setec, afirma o secretário do MEC,
será o incremento orçamentário

Ciências
da Natureza

XX
xx

Formação Técnica
e Profissional

vv

Ciências Humanas
e Sociais

Matemática e
suas Tecnologias

Linguagens e
suas Tecnologias

capa

Impacto na produtividade
Em entrevista à Brasil+, Tânia Cosentino, presidente da Microsoft Brasil, fala sobre a importância da formação
profissionalizante para o crescimento da economia e como enxerga o atual modelo escolar. Confira.

Em quais áreas a Microsoft vê o
apagão de capital humano qualificado no Brasil?
Faltam profissionais de segurança
cibernética, desenvolvedores e cientistas de dados estatísticos. Preparar
os jovens para essas áreas é acelerar
o desenvolvimento econômico.
Qual a condição do Brasil em relação a outros países?
Em países da Ásia, há um direcionamento dos jovens para a área
de Exatas. Na China, quase 40% dos
formandos são de engenharia, e, no
Brasil, não chegamos a 24%. Se não
investirmos na qualificação profissional de jovens nesta área, vamos
ter um atraso na adoção de tecnologia em relação a outros países,
gerando impacto negativo na produtividade e no desenvolvimento
econômico.

performance do professor – e, ainda,
o ajuda a se transformar.
A Microsoft possui programas de
capacitação profissional para suprir
eventuais demandas?
Sim. Também treinamos nossa rede de milhares de empresas parceiras
para que elas também possam oferecer
um melhor serviço para o cliente. Por
outro lado, pensando nos empregos
que podem ser substituídos pela Inteligência Artificial (IA) e lançamos programas de qualificação, como a Escola
do Trabalhador 4.0, em parceria com o
Ministério da Economia, além de parceria com o Senai e outras instituições.
Qual é o critério de escolha dos cursos que vocês oferecem?

Pesquisamos as competências
mais procuradas no LinkedIn e percebemos que a tecnologia é a porta de
entrada. Em parceria com o Ministério
da Economia e a Secretaria de Produtividade e Emprego (Sepec), estamos
desenvolvendo um trabalho no Sistema
Nacional de Emprego (Sine), em uma
plataforma que utiliza a IA para unir
profissional e posição de trabalho.
Vocês também trabalham com programas de digitalização em escolas?
Estimulamos o pensamento crítico, a colaboração, que são competências necessárias no mundo virtual.
Nossas equipes desempenham um
trabalho de transformação cultural.
Oferecemos, ainda, programas de formação de professores.

Como ampliar o interesse dos alunos
pelo ensino técnico profissional?
Temos que promover mais esses
cursos. É legal ser engenheiro, não é
chato. No entanto, fazemos o contrário. Conectamos o técnico, o profissional de TI, à figura do nerd, cheia
de estereótipos.
A gestão do sistema de educação
precisa ser aprimorada?
Precisamos mudar a forma de
ensinar porque, agora, há uma máquina entre mim e você. Com uma
boa gestão de banco de dados, você
pode fazer comparações, ver o que
funciona, os custos de educação por
aluno e por escola. Assim, você melhora o desempenho do aluno e a
Foto: Divulgação
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permitido pelo Fundeb e o novo
ensino médio. A secretaria espera
haver um interesse dos estados em
ofertar mais vagas na educação
profissional. “Eles vão conseguir
estruturar melhor os laboratórios
e selecionar professores, com requisitos melhores de qualificação,
além de disponibilizar insumos para o trabalho prático desses alunos”, projeta Santos.
Foi somente com a atual reforma do ensino médio que a educação profissional e tecnológica passou a integrar de fato a educação
básica. Trata-se de um avanço, mas
um dos principais obstáculos é saber como tornar o ensino técnico
emancipatório. Para que seja uma
das etapas de constante desenvolvimento, especialistas acreditam
que é preciso apresentá-lo como
uma porta que se abre para novos
horizontes, capaz de gerar crescimento profissional. Para a presidente da Microsoft, com a nova base curricular será possível trabalhar
o lado vocacional dos estudantes.
“E não são só nas trilhas técnicas,

também está se falando em aptidões socioemocionais e de inseri-los num estágio [de trabalho] em
um momento mais precoce da vida”, opina a presidente da gigante
de tecnologia.
Além desses fatores, há o gargalo do ensino superior público, que
não dispõe de vagas para todos, mas
para apenas 20% dos jovens que se
formam no ensino médio (Inep/
MEC 2020). Outros 8% fazem curso técnico subsequente ao médio.
Para os 72% restantes que se formam, faltam políticas públicas para garantir uma formação qualificada. “Precisamos de uma política
que possa promover a sua inserção
no mundo do trabalho. Sem uma
política de pós-médio, vamos engrossar a fileira dos chamados
‘nem-nem’, que nem estudam nem
trabalham. Hoje, no Brasil, são 14
milhões, de 15 a 29 anos”, diz o educador Mozart Ramos.

SOLUÇÃO PRÁTICA

No intuito de sanar o gap da demanda reprimida por especialização,

surgem boas iniciativas entre o setor privado e o governo. Anunciada
em março como parte do plano
Mais Brasil – parceria entre o Ministério da Economia e a Microsoft de
apoio à inclusão por meio de programas de qualificação –, a Escola
do Trabalhador 4.0 pretende capacitar até 5,5 milhões de pessoas em
habilidades digitais até fevereiro
de 2023, por meio de uma plataforma de ensino a distância.
Os conteúdos serão disponibilizados de forma gratuita e com
certificado. São mais de 45 cursos
de tecnologia em diferentes níveis
com base nas principais competências exigidas pelo mercado –
desde a alfabetização digital até
módulos mais avançados de computação em nuvem, IA e ciência de
dados. A Microsoft também doou
créditos de nuvem para auxiliar na
melhoria do Sistema Nacional de
Emprego (Sine), que conecta pessoas a oportunidades de emprego
e cursos de qualificação. A meta é
melhorar a empregabilidade para
até 25 milhões de trabalhadores.

Formação inicial e continuada
CURSOS FOCADOS NAS NECESSIDADES DO MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO

1.

2.
3.
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Desenvolvem as
competências necessárias
para o aluno ter uma
ocupação, possibilitando
uma rápida entrada no
mercado de trabalho
Auxiliam profissionais que
já estejam no mercado a
atualizar conhecimentos
São oferecidos a
diferentes graus de
escolaridade

Técnico de nível médio
É destinado a alunos
matriculados ou egressos do
ensino médio

Superiores de tecnologia
Para quem já concluiu o
ensino médio ou desenvolveu
estudos equivalentes

Proporciona Habilitação Técnica de
Nível Médio, de acordo com o perfil
profissional de conclusão
Realiza-se sob a forma articulada
(integrada ou concomitante) e
subsequente ao ensino médio
Os graduados nos cursos
superiores de tecnologia
denominam-se tecnólogos
Estão aptos à continuidade de
estudos em nível de pós-graduação

capa
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O modelo
proposto, em
processo de
implementação,
representará um
avanço em relação
ao atual, permitindo
maior articulação
entre a formação
geral e a formação
para o mundo do
trabalho.

CPS responde por 10% da
certificação em educação
profissional no Brasil

MODOS DE OPERAR

Os três modelos de educação
profissionalizante previstos pela
nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB)
são de formação inicial e continuada
ou qualificação profissional; técnico
de nível médio; e tecnológico de
graduação e pós-graduação. O ensino técnico concomitante ao ensino médio é a linha de trabalho do
Centro Paula Souza (CPS), de São
Paulo. Vinculado à Secretaria de
Educação do estado, atualmente
conta com cerca de 300 mil estudantes. Nas projeções da instituição,

Ana Inoue,
superintendente do
Itaú Educação e Trabalho

o índice mínimo aceitável para que
o ensino profissionalizante seja
uma ferramenta de desenvolvimento econômico é de que pelo menos
um terço dos jovens em ensino médio tenha acesso ao técnico, o que
implicaria um crescimento de 13%
no índice atual.
O CPS administra 223 Escolas
Técnicas (Etecs) e 73 Faculdades de
Tecnologia (Fatecs) estaduais. Nas
Etecs, mais de 212 mil estudantes
estão matriculados nos ensinos
médio, técnico integrado ao médio e técnico. Já as Fatecs atendem

mais de 89 mil alunos matriculados em cursos de graduação tecnológica, com três anos de duração.
A empregabilidade dos alunos
egressos das Fatecs é de 89%. Entre
as Etecs, o índice é de 72%. Junto
com a graduação, o CPS oferece
cursos de pós-graduação, atualização tecnológica e extensão. As Etecs listam cursos voltados ao setor
produtivo, além de 20 opções de
especialização técnica, como desenvolvimento de aplicativos para
smartphones, enfermagem do trabalho, automação predial e gestão
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de energia. O CPS responde por
10% da certificação em formação
profissional do Brasil e, em alguns
eixos tecnológicos, se coloca como
o maior ofertante do país.
Lucilia Guerra, diretora do centro, aponta que a educação profissional garante oportunidades reais
de melhoria de desempenho profissional. “A característica essencialmente prática da formação técnico-tecnológica dá um perfil absolutamente diferente daquele
observado nos egressos da universidade. Não se deve fazer juízo de
valor sobre qual é melhor, mas entender que ela deve ter lugar assegurado como uma possibilidade
concreta de mobilidades sociocultural e profissional”, diz a gestora.
Cada instituição do CPS tem
estratégias particulares de grade
curricular. Como autarquia estadual, recebe recursos para funcionamento, exclusivamente, do governo paulista. Todos os cursos são
públicos e gratuitos.

Senai está presente em 2 mil
municípios brasileiros

VIVÊNCIA INDUSTRIAL

Já outros modelos reconhecidos, como o do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai),
têm uma articulação com o setor
industrial, já que esta é a sua origem. Componente do Sistema S, ao
lado do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e do
Serviço Social da Indústria (Sesi),
seus recursos são oriundos de fontes privadas e de incentivos públicos. A composição de cursos está
alinhada ao setor industrial, pois a
finalidade do serviço é formar para
atender às demandas da indústria.
O ensino médio não é oferecido de
forma integrada, pois o braço para
esta oferta é o Sesi.
O Senai é o maior complexo
privado de educação profissional da
América Latina, com alguns cursos

42

brasil

junho de 2021

Dados
mostram que

sete

em cada dez
ex-alunos
conseguiram
emprego em
até um ano
após a conclusão
dos cursos

gratuitos e outros cobrados. Desde
a sua criação, em 1942, já formou
mais de 73 milhões de trabalhadores em 28 áreas da indústria e está
presente em mais de 2 mil municípios brasileiros, oferecendo cursos
em todos os níveis da educação
profissional e tecnológica.
De acordo com a Pesquisa de
Acompanhamento de Egressos do
Senai, painel 2017-2019, 86,8% dos
alunos que se formaram em cursos
técnicos na área de Meio Ambiente,
por exemplo, encontraram emprego durante ou após a realização do
curso. Outras áreas que se destacaram no nível de empregabilidade
foram: refrigeração e climatização,
com 70,5%; e gestão, com 67,9%.
No Senai, a didática focaliza o
desenvolvimento de competências, para que os alunos se tornem

capazes de somar conhecimentos
e habilidades a fim de desempenhar funções com qualidade. “Eles
estão prontos para responder às
demandas de uma indústria focada
em competitividade e inovação”,
garante Cassia Cruz, gerente de
Educação do Senai-SP. Ela explica
que o docente atua como mediador
do processo de ensino, ao planejar
atividades desafiadoras para incentivar o pensamento crítico.
A metodologia do Senai prevê
a criação de comitês técnicos setoriais, com a participação de representantes da indústria, para a definição do perfil profissional dos cursos. Este perfil é a descrição do que
idealmente o trabalhador deve ser
capaz de realizar no campo correspondente à ocupação. Além disso,
para a atualização dos perfis, são

capa

O médio regular
público não possui,
ainda, muita qualidade,
a despeito de alguns
avanços, e as pessoas,
que não têm dinheiro
para pagar uma escola
particular de bom nível,
usam o técnico
como um cursinho
pré-vestibular.
Claudia Costin,
diretora do Centro de Excelência e
Inovação em Políticas Educacionais da
Fundação Getulio Vargas (Ceipe-FGV)

realizados estudos sobre o contexto da ocupação considerando as
mudanças tecnológicas.

Modelos de operação
CPS

Senai

Abrangência

Estadual

Nacional

Diversidade
de Cursos

212 cursos em Etecs, voltados a todos
os setores produtivos públicos e
privados; 84 cursos em Fatecs, de
graduação tecnológica, em diversas
áreas, como Construção Civil,
Mecânica, Informática, TI e Turismo

200 cursos ofertados para 19
áreas tecnológicas, como
Gráfica e Editorial,
Telecomunicações, Têxtil e
Vestuário, Automação e
Mecatrônica e Eletromecânica

Fonte de recursos

Público-estadual

MEC, privados e indústria

Oferta de ensino
médio

Sim; ênfases nas áreas do
conhecimento e integrado à EPT

Não

Gratuidade

Sim

Cursos gratuitos e pagos

REDE FEDERAL

Criados em 2008, os Institutos
Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia, mais conhecidos como
Institutos Federais, são universidades que ofertam graduação e pós-graduação, além de cursos e projetos de extensão.
Eles têm como obrigatoriedade
legal garantir um mínimo de 50%
das vagas para a oferta de cursos
técnicos de nível médio, prioritariamente na forma integrada. Devem, ainda, garantir o mínimo de
20% de suas vagas para atender à
oferta de cursos de licenciatura,
bem como programas especiais de
formação pedagógica, com vistas
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Linha do tempo
Principais marcos jurídicos
da educação profissional
e tecnológica

1909

Decreto 7.566 cria as primeiras
escolas de aprendizes e artífices

1942

Reforma Capanema estrutura o
ensino industrial, reforma o ensino
comercial e cria o Senai

1961

Lei 4.024, que estabeleceu a
primeira Lei de Diretrizes e Bases
(LDB) brasileira, reconhece os
cursos profissionalizantes para
acesso ao superior

1997

Decreto 2.208 afirma
que Educação Profissional e
Tecnológica (EPT) teria uma
organização própria, afastando-a
do ensino médio

Metodologia do Senai prevê a criação de
comitês técnicos setoriais, com a participação de representantes da indústria

2004

Decreto 5.154 estabelece
a oferta da EPT integrada ao
ensino médio regular

2008

Lei 11.892 cria os Institutos
Federais de Educação, Ciência
e Tecnologia
Lei 11.741 redimensiona,
institucionaliza e integra as
ações de educação profissional e
técnica de nível médio e
tecnológica e EJA à LDB

2018

Resolução CNE/CEB 3 define as
diretrizes curriculares nacionais do
ensino médio e prevê que a oferta
do itinerário de formação técnica e
profissional possa ocorrer por meio
de curso técnico de nível médio
Fonte: Itaú Educação e Trabalho

44

brasil

junho de 2021

à formação de professores para a
educação básica, sobretudo nas
áreas de Ciências e Matemática, e
para a educação profissional. Fazem parte da rede a Universidade
Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR) e os Centros Federais de
Educação Tecnológica de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.
As instituições são referência
em suas áreas, com desempenho
comprovado pelos resultados acima da média no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes
(Pisa). Em 2016, os 517 pontos que
os alunos das federais conseguiram na avaliação são comparáveis
aos dos alunos da Coreia do Sul.
Em leitura, os 528 pontos os colocam no mesmo patamar de Canadá
e Hong Kong. E os 488 pontos de

matemática, na mesma linha que
os estudantes de Luxemburgo.
Atualmente, a Rede Federal
contabiliza quase 1 milhão de alunos que frequentam um dos 11.766
cursos ofertados desde o nível básico até a pós-graduação.

FOTOGRAFIA DO MOMENTO

As transformações em curso no
mercado vêm de encontro aos graves prejuízos à educação básica
ocorridos recentemente no Brasil.
O 2º Relatório Anual do Todos Pela Educação, divulgado em fevereiro de 2021, revelou forte desaceleração da agenda de políticas
públicas em reflexo à pandemia.
Ausência de coordenação nacional
e baixa execução orçamentária do
MEC em 2020, demonstrada por

capa

Precisaríamos
ter os ‘mestrados
profissionalizantes’
para promover o
desenvolvimento
profissional. Parte
da desvalorização do
técnico tem a ver com
isso. O aluno precisa
ver o longo prazo como
promissor.
Mozart Ramos Neves,
educador, foi secretário de Educação
do estado de Pernambuco (PE)
entre os anos de 2003 e 2007

análise, agravaram o quadro. O
levantamento evidencia o retrocesso de importantes agendas,
como a implementação da BNCC,
e de medidas voltadas para a
profissionalização da carreira e
da formação docente. Apesar do
cenário desfavorável, a aprovação do Fundeb é vista como um
avanço importante.
O relatório registra ainda que
as discussões de regulamentação
do Sistema Nacional de Educação
(SNE) não avançaram, tampouco
houve aprimoramentos na gestão
do MEC como órgão responsável
pela coordenação nacional da
Educação. Esse diagnóstico é confirmado pelo 6º Relatório Bimestral
da Execução Orçamentária do
MEC: a educação básica fechou o

O MEC
transferiu e
executou mais
recursos na
educação básica
em 2010
(e nos anos
subsequentes)
do que em 2020

ano de 2020 com R$ 42,8 bilhões
de dotação; 10,2% menor em comparação a 2019, e efetivamente
pagou R$ 32,5 bilhões. Foi o pior
resultado da década.
Já os indicadores nacionais assinalam como evoluímos no acesso
à escola, mas ainda não atingimos
patamares aceitáveis de qualidade
da educação básica. O Brasil registrou avanços nas primeiras edições
do Pisa (entre 2000 e 2009) e nas
últimas quatro (2009, 2012, 2015
e 2018), contudo, os resultados médios ficaram estagnados e caíram
no ranking em matemática e ciências. A diferença de pontuação entre os alunos brasileiros de maior e
menor níveis socioeconômicos aumentou. Essa diferença, que era de
84 pontos em 2009, passou para

97 em 2018. A pandemia deve agravar ainda mais esse cenário.
Por outro lado, dados apontam
também que o percentual de alunos
de mais baixo status socioeconômico que alcançou os maiores níveis de
desempenho entre os estudantes do
país é 10% – muito próximo ao verificado na média das nações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),
nas quais a parcela de estudantes
mais pobres que atingem as mais
altas pontuações fica em torno de
11%. Na visão de Priscila Cruz, fundadora e presidente-executiva do
Todos Pela Educação, muito embora
o nível socioeconômico seja um fator
de peso significativo no desempenho, é possível superar esta lacuna
com boas políticas públicas.
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gestão por melhores índices
A presente agenda do ensino
profissionalizante no Brasil, mesmo
com sua aderência ao ensino médio, só apresentará avanços palpáveis como consequência de uma
educação básica de qualidade. Nesse contexto, a implementação de
uma gestão educacional adequada
por parte da União, dos estados e
dos municípios, com envolvimento
da comunidade escolar, desde a
educação infantil até a fundamental, assume um papel determinante na atuação de todas as variáveis
pedagógicas, sendo capaz de apontar os caminhos possíveis de se reverter o quadro do analfabetismo
funcional e o fraco desempenho
escolar dos estudantes brasileiros.
É por meio dela, afinal, que toda a
rede pode orquestrar aspectos educativos fundamentais: aprendizagem, ensino, avaliação, rotina escolar e política educacional.
Um bom sistema de gestão escolar tem potencial para auxiliar
diretores, coordenadores, professores e familiares a superarem os
desafios que impedem o melhor
funcionamento da escola e prejudicam o aprendizado do aluno. A
tecnologia é, e tem sido, uma ferramenta para contribuir para este
avanço. É o caso de um projeto-piloto que funciona com base na
aferição de resultados na rede da
Prefeitura de Porto Alegre (RS). Lá,
uma plataforma de gestão educacional, desenvolvida e implementada pela empresa Cortex, atende
a todas as escolas municipais de
ensino fundamental, cobrindo um
universo de cerca de 50 mil alunos,
5 mil professores e todos os diretores e coordenadores, além dos
pais e responsáveis.
Por meio de um aplicativo, o processo educacional é posto às claras.
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As atividades podem ser acompanhadas pelos pais ou responsáveis,
o que permite a avalição do conteúdo ministrado em sala de aula.
Também são medidos o volume de
conteúdo oferecido e a absorção do
conhecimento pelo aluno. A metodologia permite, por exemplo, que
os pais recebam a nota média da
classe, a mais baixa e a mais alta.
Ricardo Lucht, professor há 25 anos
e sócio da empresa responsável, comemora os frutos da implementação. “A melhoria de notas do aluno,
na média, subiu em mais de um ponto na escala de zero a 10 em menos
de um ano, uma melhoria de 29%.”
Outro fator positivo é a queda no
índice de faltas, reduzido a quase
60%. Ele conta que a melhoria dos
resultados surgiu da ênfase na gestão de processos, garantindo o engajamento e a transparência de todos os registros acadêmicos.
Essencial para a subida dos indicadores, observa Lucht, tem sido o
envolvimento mais frequente das
famílias no dia a dia escolar. Como
trata-se de uma tecnologia focada
na administração educacional, falhas são automaticamente detectadas, justamente porque o processo
é observado de ponta a ponta, o que
resulta em maior disciplina de professores e alunos. Lucht conta que
o aplicativo permitiu avaliar detalhes como o estoque de alimentos
usados na produção da merenda
servida diariamente, evitando desperdícios. “Agora, o gestor consegue
consultar quantos alunos estão presentes, e otimizar o número de refeições que serão preparadas.”
Outro ponto em que houve melhorias foi o alinhamento das escolas com perfis heterogêneos de alunos. Como o projeto é altamente flexível, o professor não fica obrigado

A melhoria de notas
do aluno, na média,
subiu em mais de um
ponto na escala de
zero a 10 em menos
de um ano, uma
melhoria de 29%.
Ricardo Lucht,
professor e sócio
da plataforma Cortex

a ministrar sempre a mesma aula ou
adotar as mesmas metodologias,
mas adapta conforme a realidade
local. “É possível detectar onde estão
as melhores práticas e como elas podem ser reproduzidas. Isso, de certa
forma, permite ao secretário de Educação resolver problemas de um lugar e incentivar a adoção de práticas,
por simbiose, em outras escolas que
possam aproveitar a experiência de
uma coirmã”, diz o idealizador.

reciclar metodologias

A preocupação com a gestão
também servirá de base para um
projeto-piloto implantado em três
unidades de ensino da região de Belo Horizonte (MG), onde o poder público cederá a gestão administrativa e pedagógica a parceiros encarregados de reciclar metodologias e
abrir possibilidades a experiências
criativas. Trata-se do Projeto Somar,

capa

parceria da Secretaria de Estado de
Educação de Minas Gerais (SEE/
MG) com organizações sem fins lucrativos da sociedade civil, designado a escolas de ensino médio.
Com isso, pretende-se melhorar os
indicadores educacionais.
As três unidades contempladas
permanecem públicas e gratuitas,
integrantes da rede estadual de
ensino e com matrículas sob a gestão da SEE/MG. Poderão participar
do certame aberto em edital público instituições com experiências
consolidadas em metodologia de
ensino e processos de gestão. As
organizações deverão apresentar
um plano de trabalho com metas
previstas tanto para garantia da
oferta do ensino como resultados
de avaliação de aprendizagem. As
ações adotadas nas escolas serão
acompanhadas pela secretaria para que possam ser incorporadas

em outras unidades. Caso os resultados não alcancem níveis satisfatórios, a parceria pode ser descontinuada. “Vamos analisar as metas
de redução de abandono e repetência, aumento de aprovação e
indicadores de aprendizagem”,
afirma Júlia Sant’Anna, secretária
de Estado de Educação.
A implementação terá início
neste ano como estaduais. O valor
repassado tem como base o custo
médio por aluno ao longo do ano.
Com indicadores educacionais
abaixo da média do estado, as unidades de ensino escolhidas são:
Escola Estadual Coronel Adelino
Castelo Branco, em Sabará; Escola
Estadual Maria Andrade Resende,
em Belo Horizonte; e Escola Estadual Francisco Menezes Filho, também localizada na capital mineira.
Ao todo, contam com cerca de 2,1
mil estudantes matriculados.

Um bom sistema
de administração
tem potencial
para auxiliar o
gestor escolar a
superar os desafios
que impedem o bom
funcionamento da
escola e prejudicam
o aprendizado
do aluno
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ANúNCIO

Valorize a cultura brasileira e fortaleça os pequenos produtores com o Aproximando
Distâncias. O novo projeto da GOL, sem fins lucrativos, reúne em uma plataforma on-line
artistas e artesãos de todas as regiões do país, que dependem do turismo para se manterem
ativos. O objetivo é aproximá-los da sociedade com suas histórias e, é claro, disponibilizar
os seus produtos para que você possa levar um pedacinho desse Brasil para casa.
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Arte Indígena
Alex Medina

ANúNCIO

Peças do Cangaço
Bruno Marques

Bolinho do Caldo da Nêga
Bárbara dos Santos

Cerâmica Inclusiva
Sebastian Heitor

Saiba mais em
www.aproximandodistancias.com.br
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um novo			
iluminismo
Consenso e
contrassenso: por
uma economia não
dogmática, de André
Lara Resende,
combate ideias que,
segundo o autor,
impedem limites
fluidos à economia e
sustentam os
entraves materiais
da sociedade
Por Eduardo ribeiro
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C

onsenso e contrassenso: por
uma economia não dogmática, de André Lara Resende,
é uma coletânea de ensaios
que condensa e esmiúça os
questionamentos que ele
vem propondo ultimamente à teoria econômica convencional. Doutor em Economia pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) e um dos
formuladores do Plano Real, o autor,
que trabalhou por mais de três décadas no mercado financeiro, apresenta análises das relações entre as
políticas fiscal e monetária sob uma
perspectiva que leva o nome de
“Teoria Monetária Moderna” – em
inglês, indicada pela sigla MMT
[Modern MonetaryTheory] –, segundo a qual a essência da moeda,
recuperando suas teorias creditícias,
é ser uma unidade contábil de créditos e débitos entre os agentes

sociais, e não uma mercadoria. Oferece, portanto, abordagem mais
próxima do funcionamento dos
bancos centrais e dos mercados
financeiros. Isto significa uma reciclagem das teorias da macroeconomia para escapar ao que ele
aponta como “armadilha ideológica” das ideias dominantes.
Do entrechoque da experiência
histórica com os postulados da teoria econômica ocorrido do início dos
anos 1990 para cá, descortina-se o
abismo entre a realidade e o leque
de teorias que norteiam as políticas
públicas. Na ótica de Lara Resende,
residem nisso os principais elementos da crise que hoje ameaça as democracias representativas ocidentais. A partir daí, o livro começa a
tecer sua crítica à teoria econômica
convencional, apresentada por meio
de uma genealogia histórica, e sugere saídas econômicas para o Brasil.

resenha

Em meio à discussão do desamparo social e da fragilização econômica que acaba se refletindo no
abalo democrático, há boas ideias
para solucionar estes problemas,
como quando se fala numa plataforma digital nacional para desburocratizar o país, baseada na tecnologia do blockchain. Essa plataforma, indica Lara Resende, deve
ter arquitetura aberta para que a
sua utilização não fique restrita a
transações entre o cidadão e o Estado. E precisa ser acessível também para as transações entre os
indivíduos ou as entidades privadas. Ele se refere à proposta como
o verdadeiro “Ovo de Colombo”
da desburocratização. E vai além:
“A revolução digital, se bem entendida e aproveitada pelas autoridades monetárias, se encarregará de reverter a concentração e
aumentar a eficiência do sistema”.
Em outro trecho, escreve: “Em um
momento em que o País se defronta com a inevitabilidade de sacrifícios, obrigado a fazer reformas
que deveriam ter sido realizadas
no século passado, a plataforma
digital nacional é uma proposta
relativamente simples”.
O economista evidencia que a
busca pelo equilíbrio fiscal a qualquer custo – um dos dogmas da
política econômica dominante –,
tem obstruído uma discussão racional sobre o papel dos investimentos públicos e das iniciativas
sociais na criação de riqueza e
bem-estar social. Em 2008, o colapso financeiro internacional foi
ilustrativo de que o pensamento
econômico vigente necessita ser
reformulado desde suas raízes
fundamentais. A tese da moeda
como mercadoria, hoje, resulta
em um fetiche anacrônico, que
impõe à maioria dos países democráticos uma percepção distorcida sobre a importância das disciplinas fiscal e orçamentária.

Outro dogma jogado por terra
é o de que emissão de moeda causa sempre inflação. E, para mostrar
que não, exemplifica descrevendo
a atuação do The Fed [The Federal
Reserve Board] (Banco Central dos
Estados Unidos) e seus trilhões de
dólares emitidos anualmente desde 2008, sem nenhuma repercussão inflacionária; e do Banco do
Japão, que já faz isso há muito mais
tempo, desde a década de 1990,
também sem inflação.
O aumento da dívida pública
soma-se à lista de dogmas a serem
demolidos. De acordo com Lara
Resende, a dívida pública, embora
demande recursos póstumos para
financiá-la, trata-se de uma riqueza privada, líquida e segura: limites
são necessários, mas, quando muito rígidos, tornam-se barreiras. É
o que ele chama de “equívoco lógico”, pois sendo a dívida pública
interna, detida pelos credores (o
próprio país), e os devedores sendo os contribuintes, pagadores de
impostos no futuro, existe aí um
elemento distributivo. Então, se
ela for feita com o mote de investimentos que beneficiarão a sociedade como um todo, sobretudo os
menos favorecidos, será plausível.
A dívida pública deixa de ser vista
como algo a se temer, pois é uma
dívida do país consigo mesmo.

A questão reside em como ocorrem os gastos financiados com a
emissão dessa dívida. Se são bemfeitos, favorecendo a produtividade
e a qualidade de vida da população,
ou seja, convertendo-se em melhoria de serviços públicos, infraestrutura, saúde, educação e segurança,
é o que vale. Ônus fiscal, diz o especialista, só existe se a taxa de juros
da dívida for agudamente superior à
taxa de crescimento da economia.
Caso contrário, o crescimento natural dá conta de saldar os juros.
O economista afirma, em linhas gerais, como que arauto de
um novo Iluminismo econômico,
que a macroeconomia estava errada, embora tenha funcionado,
circunstancialmente, durante certo período. Ele argumenta que,
desde o fim do século passado, ela
deixou de ser adequada para explicar o funcionamento da economia, que no mundo contemporâneo é de puro crédito, e a visão de
moeda creditícia figura de modo
incompatível com a da teoria monetária do início do século passado. “A dificuldade não está nas novas ideias”, conclui André Lara Resende, “mas em escapar das velhas,
das formas arraigadas de pensar e
de expressão. A influência da teoria econômica moderna é comparável à das religiões”.

FICHA TÉCNICA
Título: Consenso e contrassenso:
por uma economia não dogmática
Autor: André Lara Resende
Editora: Portfolio Penguin
Ano: 2020
Páginas: 224
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Revisão
de conduta
Discussões sobre o que configura um ato de
corrupção marcam a tramitação de emendas
à Lei de Improbidade Administrativa
por Fábio Mendes e Isabella Macedo
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debate

Q

uando o Congresso
Nacional propõe novas leis a serem cumpridas – pelos gestores públicos Brasil
afora –, essas reformulações despertam
debates. É o caso do
Projeto de Lei (PL)
10.887/18, que reestrutura a Lei da
Improbidade Administrativ a
(8.429/92), também conhecida
como LIA. A mudança, discutida
desde 2018 (por um grupo de juristas liderados pelo ministro do
Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell), tem ocasionado
pontos de vista distintos dentro e
fora da Câmara dos Deputados.
Se, por um lado, tanto o autor
do projeto, deputado Roberto de
Lucena (Podemos/SP), quanto o
relator do texto, Carlos Zarattini
(PT/SP), defendem que a lei atual
representa um peso excessivo ao
gestor público; por outro, há críticas
daqueles que acreditam que a alteração resultará em impunidade
para os que agirem de má-fé.
Lucena e Zarattini apontam
que atualmente a Lei aplica punições severas a falhas que não representam grandes perdas à sociedade. Por isso, uma nova redação
daria mais segurança jurídica especialmente a prefeitos, tirando o
que consideram “amarras” impostas aos dirigentes municipais.

A importância de uma nova lei,
segundo Lucena, está em oferecer
mecanismos para processar civilmente, mas de forma eficaz, condutas contrárias aos princípios da
Administração Pública (legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência). “O caráter civil da lei proporciona uma
maior agilidade em comparação
com os instrumentos do processo
penal”, acrescenta.

disputas regionais
Passados quase 30 anos da lei,
sancionada logo após a queda do
ex-presidente Fernando Collor de
Mello como um instrumento para
frear a corrupção, notou-se que ela
foi eficaz, mas, por ter um texto
muito abrangente, gerou efeitos
vistos como excessivos – e muitas
vezes usado como método de ataque em disputas políticas locais.
Para Lucena, embora a legislação tenha cumprido um importante papel no controle do mau
uso dos recursos públicos, a mudança é necessária para torná-la
mais coesa. “A fusão de parágrafos
e a consequente revogação de alguns dispositivos – sem prejuízo
de tratamento do objeto – se tornaram obrigatórias por causa da
clareza do texto.”
O ponto é reforçado por Zarattini. O relator acrescenta que
a legislação atual gera receio em
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Abrangência da Lei
vigente é vista como
chamariz para disputas
políticas locais
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prefeitos e servidores de carreira. A
queixa é a de que a LIA é capaz de
puni-los com cassação de direitos
políticos e bloqueio total de bens
por razões subjetivas. Desde o início
da década de 1990, já ocorreram
mais de 18 mil condenações por improbidade transitadas em julgado
em tribunais federais e estaduais,
segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com base na LIA.
Zarattini apresentou um relatório com mudanças que ainda precisa passar por votação. Embora já
tenha tornado pública a primeira
versão do texto, um novo substitutivo deve ser elaborado para ser
apreciado pelos pares. Para isso, ele
diz já ter conversado com líderes
dos partidos na Câmara e Ministério
Público, além do procurador-geral da
República, Augusto Aras, e do próprio
Mauro Campbell. Até o fechamento
desta edição, o texto estava em fase
final de ajustes, mas ainda não tinha
data para ser apresentado.

mudanças sugeridas

A partir da nova redação, condutas que não caracterizam enriquecimento ilícito ou prejuízo aos
cofres públicos não serão classificadas como improbidade. O relator
argumenta que não é razoável compreender como ato de improbidade
o equívoco, o erro ou a omissão. “A
improbidade passará a ser atribuída
exclusivamente a atos dolosamente praticados”, diz Zarattini.
Uma ação que chegou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) em
2016 ilustra a complexidade da
questão. No caso, a Prefeitura de
Ipatinga (MG) era acusada de improbidade administrativa por contratar servidores sem concurso público, baseando-se em legislação
local. O relator da ação, ministro
Napoleão Nunes Maia, concluiu que
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ainda que se interprete a medida
como uma ilegalidade, não havia
sido comprovada a desonestidade
do gestor. Sob o prisma do texto em
tramitação na Câmara, esse caso
não seria enquadrado como improbidade administrativa – já que o dolo ou a intenção de enriquecimento
ilícito não foram comprovados.
Uma nota técnica do Ministério
Público Federal (MPF) divulgada
contra o novo texto trouxe casos
negativos em que a lei deixaria de
ser aplicada. Nos exemplos citados, está a realização de um concurso público em que um membro
da banca examinadora repassa
com antecedência o gabarito de
prova ou favorece um candidato.
Outro exemplo apresentado pelos
procuradores é de um agente público que use documento falso para punir indevidamente um servidor em um processo disciplinar.
“Em todas estas condutas, cuja
gravidade fala por si, praticadas em
razão da função pública, não houve enriquecimento ilícito ou lesão
ao erário. Se aprovado o texto do
substitutivo, deixarão de ser improbidade administrativa”, alerta

JJ

Foto: Marcello Casal Jr

Nova redação prevê
a intenção de
enriquecimento
ilícito na
classificação do ato
de improbidade

kk

MPF critica a
revisão proposta
apontando que
condutas graves
deixariam de ser
enquadradas como
improbidade

PL em tramitação no Congresso
propõe que condutas que não
caracterizem enriquecimento
ilícito ou prejuízo aos cofres
públicos não serão classificadas
como improbidade

debate
Congressistas defendem nova redação
com foco em coesão nas punições
previstas e em segurança jurídica

o documento. Nos casos citados
pelo MPF, já há previsões de indiciamento no Código Penal brasileiro. O primeiro, por exemplo, poderia ser enquadrado em fraude em
certame de interesse público, previsto no artigo 311-A.
Na lei atual, estão listados como ato de improbidade “qualquer
ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições”. Com a alteração proposta pelo relator, o artigo passa a

determinar que apenas ações que
impliquem enriquecimento ilícito
ou prejuízo ao erário sejam classificadas como improbidade, excluindo as demais condutas.

punições conforme o ato

A alteração de Zarattini no parágrafo 5º do artigo 12 prevê dosar
as punições aplicadas. Para atos
de menor ofensa aos bens de que
trata a lei, a sanção será limitada
à aplicação de multa, além do ressarcimento do dano causado ao

erário. Como exemplo, ele aponta
uma situação em que um prefeito
ou funcionário público utilize um
trator do município para limpar
um terreno próprio ou de alguém.
Neste caso, explica ele, trata-se de
uma improbidade por uso de propriedade pública em interesse particular, mas com pouco impacto à
população. A punição atualmente
pode ser de suspensão de direitos
políticos e demissão. Para ele, uma
sanção é necessária, mas não é possível equiparar esse caso aos de
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Críticos à revisão falam em
impunidade para agentes
públicos que agirem de má-fé

MPF fala em “um dos
maiores retrocessos no
combate à corrupção e
na defesa da moralidade
administrativa”

desvio de bilhões de reais aplicando-se à mesma pena.
Outro ajuste de impacto ocorre no artigo 16, que aborda o pedido de indisponibilidade de bens (as
chamadas tutelas de evidência).
Atualmente, não é preciso comprovar que o réu vem se desfazendo
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de bens para que eles sejam declarados indisponíveis. O substitutivo
prevê que ele seja concedido mediante a demonstração de perigo
de dano ou de risco ao resultado
do processo. Neste ponto, o MPF
se posicionou contra o relatório. E
destacou que o STJ tem uma jurisprudência já estabelecida para tutelas de evidência – que não depende de demonstração de perigo
de dano. Na visão do relator, é preciso que o patrimônio a ser bloqueado corresponda ao prejuízo causado aos cofres públicos.

ajustes necessários

A Câmara de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal

(CCR/MPF) também se manifestou
sobre o parecer. Os procuradores
falam em retrocessos no combate
à corrupção.
Para acadêmicos, o PL apresenta avanços na busca por tentar tornar mais célere o funcionamento da
Justiça. No entanto, alguns itens
parecem funcionar como um remédio ministrado com superdose. Carlos Ari Sundfeld, professor titular de
Direito da Fundação Getulio Vargas
(FGV) e presidente da Sociedade
Brasileira de Direito Público (SBDP),
pondera que a LIA tem sido usada,
na maioria dos casos, em âmbito
municipal, de forma indiscriminada.
“O que está em debate é a própria
lei, seus defeitos e qualidades, que

debate

RESULTADOS NA PRÁTICA
As críticas do MP encontraram eco na sociedade civil. Um
coletivo de 22 entidades, de atuações distintas – que inclui a
Transparência Brasil, a ONG Contas Abertas, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo
(Abraji) e o Observatório para a
Qualidade da Lei –, publicou em
fevereiro deste ano uma nota em
que classifica como “graves retrocessos” as propostas contidas no
novo texto.
As entidades citam ainda a
redução nos prazos de prescrição
do processo e limitação do prazo
de investigação pelo MP a até um
ano, que “aumentam o risco de

foram demonstrados em quase 30
anos, de aplicação muito intensa
por parte do MP, especialmente
contra prefeitos”, explica.
Ele cita o exemplo de que ações
contra improbidade podem ser
movidas, pela lei atual, não só pelo MP, mas também pelo próprio
Executivo, tanto em nível federal
quanto estadual e municipal. “Se
o novo prefeito quiser, ele pode
destruir o grupo da gestão anterior, determinando que o procurador mova uma ação com fins
políticos, de perseguição”, diz.
Segundo o professor da FGV, como
os municípios têm uma sofisticação jurídica menor, a lei se torna
fonte de “pendenga” política.

impunidade, especialmente em
casos complexos e/ou de tramitação mais lenta na Justiça”.
Roberto Livianu, procurador do
MP, critica a mudança, comparando-a a uma apuração de reportagem jornalística. “Vamos imaginar
que caia nas suas mãos o ‘Watergate brasileiro’. Ele é complexo de
se apurar, pode levar semanas,
meses. Não existe uma tabela de
complexidade, cada caso é um caso. Cada investigação jornalística,
policial ou do MP tem uma complexidade diferente. Vai depender
do tipo de perícia, do tipo de pessoa
que vai ser ouvida. Você pode precisar de quebra de sigilo bancário

No entanto, aponta exageros
na mudança proposta no Congresso, de que as ações pudessem ser movidas apenas pelo MP.
“Uma boa sugestão seria retirar
a proposição apenas dos municípios, mantendo a dos estados e da
União, que têm suas advocacias-gerais”, sugere.
Sundfeld não concorda que a
nova proposta seja um recuo no
combate à corrupção. Ele cita casos que, hoje, seriam enquadrados como improbidade administrativa e que poderiam ser passíveis de sanções ou punições por
meio de outros mecanismos. “Se
uma campanha de vacinação feita
pela administração pública está

ou fiscal. Não existe a possibilidade, nem remota, de você estabelecer uma tabela como esta,
que agrida a racionalidade humana”, reclama o procurador.
O relator, entretanto, contesta que não se pode esperar anos
para que uma investigação seja
concluída e uma denúncia, formalmente apresentada. “Nós vamos manter este um ano. São 180
dias prorrogáveis por mais 180
dias para apresentação da denúncia. Ninguém pode ficar anos esperando o Ministério Público investigar. Se o MP acha que tem
uma improbidade, que aponte e
apresente a denúncia”, afirma.

em desacordo com a lei ou se o
tombamento de um imóvel deixou
de ser feito, a solução é reestruturar o serviço público em questão.
São ilegalidades, não casos de improbidade. Hoje, o MP julga tudo
isso como se fosse corrupção.”
O procurador do Ministério Público e idealizador do Instituto Não
Aceito Corrupção, Roberto Livianu,
também aponta que atualmente se
faz um “uso exagerado da lei”, que
acaba desvirtuando a LIA. Ele pondera que, embora concorde com boa
parte da proposta original, a busca
por uma punição calibrada pode sofrer distorções. Para o procurador, o
atual relatório pode “colocar na lei
o direito à impunidade”.
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LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

principais mudanças
artigo 11

artigo 12

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que
atenta contra os princípios da administração pública qualquer
ação ou omissão que viole os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e
descreve dez condutas classificáveis como improbidade.

Art. 12. Independentemente das sanções
penais, civis e administrativas previstas
na legislação específica, o responsável
pelo ato de improbidade está sujeito a
imposições que podem ser aplicadas de
acordo com a gravidade do fato.

Proposta Lucena
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que
atenta contra os princípios da administração pública
qualquer ação ou omissão que viole os deveres de
honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às
instituições. Autor mantém as dez condutas e inclui:
XI - Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo
seletivo para celebração de parcerias com entidades
sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente,
independentemente da ocorrência de dano.
§ 1º Não configura improbidade a ação ou omissão
decorrente de interpretação razoável de lei,
regulamento ou contrato.
§ 2º A violação aos princípios da administração pública
também se configura quando a conduta do agente for
orientada especificamente a acarretar dano antijurídico,
patrimonial ou não patrimonial, ao particular.

Proposta Zarattini

Proposta Lucena
Art. 12. § 5º A condenação ao
ressarcimento integral do dano será
cumulada com o pedido de aplicação de
uma ou mais sanções previstas nesta lei.

Proposta Zarattini
§ 5º Em se tratando de atos de menor
ofensa aos bens jurídicos tutelados por
esta lei, a sanção se limitará à aplicação
de multa, sem prejuízo do ressarcimento
do dano e da perda dos valores obtidos.

Relator fará alterações em novo relatório que ainda
será apresentado à Câmara.
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o que significa

o que significa

O texto de Lucena incluía, além das dez condutas,
a possibilidade de o gestor público não cumprir com
o devido processo licitatório para celebrar parcerias
com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los
também sem o devido processo legal.
Zarattini havia retirado as classificações do que
constitui atos de improbidade. Diante das críticas,
o deputado afirmou que trará de volta as
classificações em novo relatório.

A lei atual não inclui regras específicas
para pagamento de multas. O texto de
Lucena trouxe algumas regras, mas o
ponto de maior dissonância é o inciso 5º.
Enquanto Lucena prevê o acúmulo das
sanções, Zarattini altera o dispositivo
para prever que os atos de menor impacto
social sejam limitados ao pagamento de
multa, além do ressarcimento do dano.

junho de 2021
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artigo 16

artigo 17

Art. 16. Havendo indícios de
responsabilidade, o Ministério Público ou
a Procuradoria do órgão será acionado(a)
para que requeira ao juízo competente
a decretação do sequestro dos bens do
agente ou terceiro que tenha enriquecido
ilicitamente ou causado dano ao
patrimônio público.

Art. 17. A ação principal será
proposta pelo Ministério Público
ou pela Pessoa Jurídica interessada,
dentro de 30 (trinta) dias da
efetivação da medida cautelar.

Proposta Lucena
Art. 16. Na ação por improbidade
administrativa, poderá ser formulado, em
caráter antecedente ou incidente, pedido
de indisponibilidade de bens dos réus, a
fim de garantir a integral recomposição do
erário e a aplicação de outras sanções de
natureza patrimonial.

Proposta Zarattini
Art. 16. Na ação por improbidade
administrativa, poderá ser formulado pedido
de indisponibilidade de bens dos réus, a fim
de garantir a integral recomposição do erário
ou do acréscimo patrimonial resultante de
enriquecimento ilícito.

Proposta Lucena
Art. 17. A ação para a aplicação
das sanções será proposta pelo
Ministério Público.

Proposta Zarattini
Art. 17. A ação para a aplicação
das sanções será proposta pelo
Ministério Público.

o que significa
Autor e relator retiram da lei
atual a possibilidade de Pessoa
Jurídica interessada abrir ação por
improbidade administrativa, ou seja,
apenas o Ministério Público terá
essa prerrogativa.

o que significa
Atualmente, a lei prevê o sequestro dos
bens dos investigados caso haja indícios de
enriquecimento ilícito. Lucena alterou em
seu texto para que haja a indisponibilidade
– ou seja, os bens continuariam a ser do
investigado, mas ficariam indisponíveis para
movimentação. Já Zarattini defende que
apenas o valor do enriquecimento ou da
multa deva ser indisponibilizado.
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menos custo,

mais produção
A migração de multinacionais para outros mercados,
preocupadas com os riscos da economia nacional,
intensifica a discussão sobre os níveis elevados do custo
Brasil. Recuperação depende de reformas estruturantes
por Eduardo Ribeiro e Gustavo Bornwinnson
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(CNC) realizado em parceria com o
Estadão/Broadcast. Essa fuga,
apontam especialistas, reforça a
urgência de se avançar na agenda
de competitividade e na redução do
chamado custo Brasil. Ele representa o conjunto de dificuldades estruturais, burocráticas e econômicas que atrapalham o ambiente de
negócios em solo nacional, encarecendo a operação das empresas e
dificultando os seus investimentos.
A inserção de novas tecnologias
gera resultados mais imediatos em
setores como o de serviços, que se
adaptam com mais celeridade. Somado a esse aspecto, com sua longa cadeia produtiva, a indústria,
onerada em mais etapas, acaba sendo naturalmente mais prejudicada.
Setores primários, como o agronegócio, encontram menos obstáculos. O segmento industrial tem sofrido muito com a perda de competidores internacionais. Insegurança jurídica, sistema tributário
caótico e falta de infraestrutura,
como portos, aeroportos, rodovias,
ferrovias, energia e telecomunicações, entre outros, imprimem um
ambiente de negócios hostil. O alto custo Brasil, que inclui a carência
de educação básica e de ensino profissionalizante adequados, evidencia os gargalos que o país precisa
desemaranhar com celeridade.
A solução, segundo analistas,
passa por reformas estruturais para
tornar o Brasil um destino atrativo
a investimentos vindos de fora (e
daqui). Em um mundo competitivo,
em que as empresas escolhem o melhor local para se instalar, a escolha
de ficar ou não é baseada nas características da economia local em relação a outros países. A impressão
é de Renato da Fonseca, superintendente de Economia da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Ele
lembra que o corrente modo de

competividade

A

atividade da indústria
é um essencial instrumento para alavancar
o índice de desenvolvimento de um país,
pois gera empregos
qualificados e favorece a inovação. O Brasil, contudo, vem perdendo sua força de atração industrial nas últimas décadas, tendo
registrado quedas de participação
da indústria de transformação (sem
petróleo e minério) no Produto Interno Bruto (PIB) desde meados da
década de 1980, quando o setor
respondia por mais de 35% da economia. Entre 2000 e 2020, a participação dessa fatia da indústria
no PIB recuou para um patamar
próximo de 10%. Os dados são da
série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Mesmo em meio ao cenário de
pandemia, com excesso de capital
flutuante no mundo, o potencial de
retorno da economia brasileira não
tem animado investidores externos. A saída da Sony no ano passado, que estava há 48 anos no país,
e a opção da Ford por levar sua montadora para a Argentina – decisão
anunciada no início deste ano – escancararam um quadro preocupante: o Brasil não tem tomado medidas para sustentar um desenvolvimento a médio e longo prazos.
Na indústria automobilística,
Audi e Mercedes-Benz voltam olhares a outros mercados. Nos segmentos farmacêutico e de telecomunicações, as baixas são do grupo suíço
Roche e da fabricante de celulares
LG, respectivamente. Entre 2015 e
2020, 36,6 mil unidades fabris foram fechadas no país. Só no ano
passado, foram 5,5 mil fábricas a
menos, segundo um levantamento
da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo

Dificuldades
estruturais,
burocráticas e
econômicas
que atrapalham
o ambiente de
negócios
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Uma reforma ampla teria capacidade de
aumentar em até 20% o ritmo de crescimento
do PIB brasileiro nos próximos 15 anos

Insegurança
jurídica, sistema
tributário
complexo e falta
de infraestrutura
imprimem um
ambiente de
negócios hostil
ao país

produção, globalmente pulverizado,
facilita a migração das empresas.
Segundo avaliação do relatório Competitividade Brasil 2019-2020, publicado pela CNI em julho do ano passado, o Brasil é o
penúltimo colocado no ranking
geral, entre 18 economias selecionadas. Ainda assim, em 2019, registrou, pelo segundo ano consecutivo, redução de burocracias
para a abertura de empresa, entre
outros avanços, mas os ganhos não
foram suficientes para o país melhorar no levantamento. Isso ocorre porque os outros países fizeram
esforços contínuos para ampliar
suas vantagens competitivas.

AÇÃO ESTRATÉGICA

Uma parceria firmada entre o
Movimento Brasil Competitivo
(MBC) e a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia
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(Sepec) possibilitou um estudo que
vem reunindo proposições focadas
na redução dos entraves relacionados ao custo Brasil. Já foram avaliadas mais de mil propostas elaboradas por governo, setor produtivo e Projetos de Lei (PLs) em tramitação no Poder Legislativo. Elas
têm o potencial de reduzir o custo
em cerca de R$ 714 bilhões [ver
gráfico na pág 63].
O estudo mostra que foi drenado, anualmente, R$ 1,5 trilhão
(22% do PIB) das empresas instaladas no território nacional em função de problemas estruturais, burocráticos, trabalhistas e econômicos. Foi identificado ainda que a
composição do custo aglutina 12
elementos que impactam um negócio: abertura, financiamento,
emprego de capital humano, infraestrutura, acesso a insumos básicos, ambiente jurídico, integração
com cadeias produtivas globais,

custo brasil
Agenda prioritária

−

competividade

tributos, acesso a serviços públicos,
inovação e competição justa.
O mapeamento mensurou as
lacunas existentes para se atingir a
média de produtividade dos países
da Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico
(OCDE). O estudo mostrou, entre
outros resultados, que, no Brasil, abrir
um negócio custa 4,2% em relação
ao PIB per capita (Produto Interno
Bruto dividido pelo total de habitantes), enquanto que empreendedores
na OCDE gastam 3,4%, ou seja, 19%
a menos. A baixa oferta de capital é
outro indicador relevante: empresários brasileiros têm, em média,
63% menos crédito disponível.
Em relação ao risco-país – medido em basis points (bps) considerando como referência títulos públicos
dos Estados Unidos –, pontuamos
205 bps. A média da OCDE é 60 bps
(ou 0,6%), a mais na taxa de juros
contratual. Na medição das limitações nas habilidades da força de
trabalho, temos o pior desempenho
no Relatório de Competitividade
Global: 21 pontos abaixo da média,

atrás de 18 países. Outra gravidade
é a alta complexidade tributária. Por
aqui, as empresas gastam 89% mais
tempo para preparar o pagamento
de seus impostos.
A parceria que resultou no estudo se deu com o intuito de construir e desenvolver uma iniciativa
conjunta entre governo e setor privado para “desatar os nós” do custo Brasil. O primeiro desafio, explica Tatiana Ribeiro, diretora executiva do MBC, era conseguir distinguir
o que significam os componentes do
custo. “Olhamos desde criação, contratação de pessoal, infraestrutura,
insumos básicos, tributos, inovação,
encerramento da empresa, todo o
ciclo de vida e, com base nisso, pontuamos quais são os principais gargalos.” O estudo revelou que 70% do
custo está em cinco eixos: tributos,
infraestrutura, acesso a capital, capital humano e judicialização – agenda
relacionada à insegurança jurídica.
A partir deste panorama, foi criada uma metodologia de avaliação
com base em impacto e viabilidade,
fornecendo insumos técnicos para

As empresas japonesas,
que já foram grandes
investidoras no Brasil,
agora estão investindo
na Índia, porque lá
foi feita uma reforma
tributária. Nós temos
que agir na causa dos
problemas que geram
as desigualdades e a
exclusão social.
Alexis Fonteyne, deputado
federal (Novo/SP)

proposições em tramitação

Impacto estimado na redução do custo Brasil

REFORMA TRIBUTÁRIA

R$ 124,74 bi

REFORMA ADMINISTRATIVA

R$ 67,31 bi

MARCO DO SETOR ELÉTRICO E CONCESSÕES DO SETOR

NOVA LEI DO GÁS

R$ 42,76 bi

R$ 12,50 bi

REDUÇÃO DO CUSTO LOGÍSTICO: BR do Mar e Novo marco legal do setor ferroviário

R$ 54,17 bi*

* O impacto estimado representa o total das diversas ações em andamento referente à produção do custo logístico com o Plano Nacional de Logística
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que o governo possa tomar decisões com mais facilidade. Em meados de 2020, uma nova fase da
parceria com a Sepec permitiu filtrar os projetos visando à redução
do custo Brasil. Como exemplo, ela
cita o caso do Novo Marco Legal do
Saneamento Básico, que foi aprovado, mas, para se tornar realidade
e efetivamente trazer o impacto estimado, precisa ser implementado
na sua totalidade – meta é ampliar
o fornecimento de água potável para 99% da população e de coleta e
tratamento de esgoto para 90% até
dezembro de 2033. “Os estados
precisam avançar, a regulação precisa estar finalizada, a concessão
dos processos já precisa ter passado para iniciativa privada. Então são
projetos que, muito possivelmente,
até ter a sua implementação completa, vão ser de longo prazo.”
Entre os projetos com maior
potencial de destravar a competitividade no Brasil, hoje, figuram
cinco eixos sob avaliação: reforma
Tributária, reforma Administrativa,
Marco Legal do Setor Elétrico e as
concessões do setor, a Nova Lei do
Gás (PL 4.476/2020), e iniciativas
de redução de custo logístico. “Estamos olhando para o Plano Nacional de Logística (PNL)”, diz Tatiana.
As proposições do PNL têm potencial para melhorar a qualidade da
enfraestrutura logística de transportes e a eficiência dos modais
utilizados para a movimentação das
cargas. As prioridades elencadas
podem reduzir o custo em cerca de
R$ 300 bilhões, segundo o estudo.

IMPOSTOS E
DESENVOLVIMENTO
Nos últimos dez anos, o PIB brasileiro registrou taxa de crescimento
média anual de 1,3%. Precisaríamos
elevar essa taxa para pelo menos
3% ao ano, em média, nos próximos
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dez anos, e aumentar ainda mais na
década seguinte, para conseguir alcançar o patamar de crescimento
das economias desenvolvidas. A expectativa é de que medidas em tramitação no Congresso possam ser
aprovadas e implementadas com
urgência, como a reforma Tributária
e a substituição dos atuais tributos
incidentes sobre o consumo (PIS/
Cofins, ICMS, ISS e IPI) por um Imposto sobre Valor Adicionado (IVA).
E ainda a redução da alíquota do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e
da CSLL de 34% para 20%. Segundo
a CNI, a queda da arrecadação poderia ser compensada com a tributação de lucros e dividendos, conforme o PL 2015/2019, de autoria
do senador Otto Alencar (PSD/BA).
Na avaliação do economista
Maílson da Nóbrega, ex-ministro da
Fazenda, os impostos sobre consumo afetam diretamente o desenvolvimento. “Nós temos cinco tributos sobre o consumo, três do governo federal (PIS, Cofins e IPI), um nos
estados (ICMS) e um nos municípios
(ISS)”, enumera. Ele concorda com a
ideia de criação de um imposto sobre
IVA por aqui, como ocorre na União
Europeia. “O que justifica que, em
uma cesta de alimentos que o pobre
consome, ele pague 18% a 20% de
ICMS, e a escola do rico represente
5% e 10%? Tudo isso é muito complexo. O ICMS é a principal fonte de
perda de competitividade dos produtos brasileiros”, compara.
Nóbrega sublinha que o sistema
tributário piorou nos últimos 40
anos em razão de motivos específicos. O primeiro, diz ele, são pontos
da Constituição de 1988 que trouxeram efeitos danosos sobre a arrecadação de impostos. “Eu não estou
condenando a Constituição, que
tem muitos aspectos favoráveis
no campo institucional político-social, mas no campo econômico

foi um desastre, e, no caso tributário, mais do que um desastre, com
grande aumento de gasto público.”

MÁQUINA INEFICIENTE

HH

Em 1987, os
recursos do
governo com
previdência
social beiravam
4% do PIB,
e hoje batem
na casa de

14%

Com relação à política fiscal,
após a Reforma da Previdência, seria preciso, dizem os especialistas,
não apenas repensar a estrutura e
o foco dos gastos sociais, mas promover uma reforma Administrativa que enfrente a questão do crescimento constante das despesas
com pessoal. Isso porque, ao reduzir custos e elevar a eficiência do
Estado, essa reforma poderia colaborar para o reequilíbrio fiscal.
Os gastos com a previdência
social são citados por Nóbrega como um dos gargalos. “O aumento
de gasto com a previdência explica,

competividade
Brasil precisaria elevar taxa de crescimento em 3% ao ano,
nos próximos 10 anos, para alcançar economias desenvolvidas

em grande parte, o crescimento da
carga tributária. Quando é preciso
extrair 32% do PIB com ela, é impossível [equilibrar] isso via Imposto de Renda, porque temos uma
sociedade desigual. O número de
brasileiros que pagam IR é muito
limitado. Este imposto representa
menos de 20% da carga”, reflete.
As altas alíquotas são fonte de
crítica do deputado federal Alexis
Fonteyne (Novo/SP) líder da Frente
Parlamentar pelo Brasil Competitivo, criada em maio no Congresso.
“Qualquer coisa é cara no Brasil. Isso faz o país perder competitividade em relação ao resto do mundo,
porque uma empresa que tenta exportar não consegue, pois a carga
tributária é ruim e as leis trabalhistas são pesadas”, afirma ele. “Tudo

isso vai parar no preço do produto
ou do serviço ou vai quebrar a empresa.” Outro fator apontado pelo
parlamentar é a instabilidade gerada
pela falta de segurança jurídica, quesito sempre levado em conta em
estudos de viabilidade econômica de
novos empreendimentos que desejem investir no país. Ele pondera que
uma empresa precisa ter certeza de
que vale a pena investir. Sem essa
convicção, optam por investir em
outros países.
O ex-ministro da Fazenda também vê o quadro atual com preocupação. “Para efeito de comparação,
nos últimos 70 anos, 80% do crescimento da economia norte-americana se explica por ganho de produtividade”, assinala Nóbrega, ao destacar que a maneira como o governo

Governo e
Congresso têm
o desafio de
reduzir o custo
Brasil e propiciar
um ambiente de
negócios mais
justo ao setor
produtivo
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Aumento de gasto com previdência explica, em
grande parte, o crescimento da carga tributária

Nos últimos 70 anos,
80% do crescimento
da economia norte-americana se explica
por ganho de
produtividade

conduz a gestão da economia também é parte do processo produtivo. “O Brasil está com a produtividade praticamente estagnada.”

PATAMAR DE MUDANÇAS

No auge da
economia
brasileira, que
ocorreu nos
anos 1950,
1960 e 1970, a
produtividade
crescia a

4,2%
ao ano
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“As empresas japonesas, que já
foram grandes investidoras no Brasil, agora estão investindo na Índia,
porque lá foi feita uma reforma Tributária. Nós temos que agir na causa dos problemas que geram as desigualdades e a exclusão social”,
argumenta Fonteyne. Na Índia, impostos federais, estaduais e municipais foram unificados em apenas
um, com variações para cada tipo
de produto ou serviço.
A reforma Tributária, disseca o
deputado, precisa focar em quatro
elementos: transparência, simplicidade, neutralidade e equidade. “Temos que saber o que pagamos de
tributos, e isto deve ser acessível,
intuitivo, para que todo brasileiro
possa entender e apurar facilmente,

sem precisar recorrer a grandes contadores ou advogados”, sustenta.
“Não pode haver guerras fiscais,
pessoas querendo ir para cá ou para lá porque pagam mais ou menos
impostos. E quem tem condições
de pagar mais, que pague mais. Isso está invertido no Brasil, tem
grandes empresas que não pagam
nada. Aí, quem vai pagar essa conta? Aqueles que não têm como
fugir.” Para ele, a complexidade do
atual sistema tributário brasileiro
é uma “máquina de exclusão social”, pois, em suas palavras, “são
poucos os que conseguem ter bons
advogados e contadores”.
Para Luiz Carlos Moraes, presidente da Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), com a pandemia,
o setor automobilístico viu-se desafiado como nunca, pois o Brasil
já estava atrasado em seus deveres
de casa no sentido de melhorar o
ambiente de negócios. Ele recorda

Baixa oferta de capital

competividade

que o segmento sofreu já na crise
de 2016. Na opinião de Moraes,
quando o mercado caminha relativamente bem, as deficiências
estruturais de um país tendem a
ser ignoradas.
“Costumo comparar essa situação com a de uma represa. Em
tempos de cheia, ninguém reclama muito, pois o grande volume
esconde tudo o que está submerso. Mas quando vem a estiagem,
surgem as carcaças e os esqueletos que já estavam lá há décadas, sem que ninguém se desse
conta ou se incomodasse em removê-los”, lamenta o presidente
da Anfavea. “Nada foi feito para
remover tais carcaças, que dificultaram muito a nossa lenta recuperação no triênio de 2017 a
2019. Pior do que os resultados
negativos, foi ver novamente as
carcaças do custo Brasil expostas
num curto período de quatro
anos.” Contudo, a entidade avalia que o mercado tem condições
de ser um polo exportador de
veículos de alta tecnologia.
Para que o Brasil dê um salto
de crescimento, os dados e as análises aqui expostas clarificam o
inescapável enfrentamento ao
custo Brasil. Com os seus principais gargalos expostos, o êxito
para sua redução depende de uma
força de mobilização conjunta.
Diante de agenda já debatida há
anos e entraves estruturais aprofundados pelo cenário de pandemia, governo e Congresso encontram agora, pela frente, o desafio (mas também as ferramentas) de imprimir os esforços com
poder de criar um ambiente de
negócios mais justo ao setor produtivo. Isto é, uma economia sustentável, em que todos os setores
sejam competitivos e tenham uma
condição jurídica mais segura.

Crédito doméstico para o setor
privado % do PIB – 2018 – World Bank
Estados Unidos

199

Suíça

175

Japão

170

Dinamarca

163

Nova Zelândia

155

Noruega

146

Coreia do Sul

145

Austrália

140

Reino Unido

135

Suécia

133

Canadá

124

Chile

112

Países Baixos

111

Luxemburgo

106

Espanha

105

Portugal

103

França

101

Grécia

99

MÉDIA OCDE

98

Finlândia

94

Islândia

88

Áustria

84

Itália

81

Alemanha

77
71

Peru
Bélgica

66

Israel

66

Estônia

65

Brasil

60

República Eslovaca

60

Polônia

52

República Checa

52

Eslovênia
Irlanda

Países
da OCDE
possuem, em
média, 63%
mais crédito
disponível
que o Brasil

+63%
9 países
de gap

45
45

Letônia

42

Lituânia

41

México

35

Hungria

33
Fonte: World Bank, Análise CPI

67

bússola
GESTÃO PARTICIPATIVA
Foto: Shutterstock

68

brasil

Foco em soluções

Projeto de impacto

Reconhecer os problemas de uma cidade
é essencial para superar desafios diários da
gestão municipal. Foi o que fez a Prefeitura
de Maceió (AL), ao estabelecer acordo técnico com o Movimento Brasil Competitivo
(MBC) para identificar os entraves a serem
solucionados na capital alagoana.
O mapeamento feito pelo MBC com a Elo
Group resultou na elaboração do site Raio-X
da Prefeitura, que permite ao cidadão se informar sobre os investimentos nas diversas
áreas administrativas. No setor de habitação,
por exemplo, a prefeitura está negociando
um convênio com o Tribunal de Justiça de
Alagoas para normalizar os 70% de imóveis
irregulares na cidade, além do plano de construir 7 mil novas unidades habitacionais nos
próximos quatro anos. Sugestões de ideias e
projetos podem ser enviados para o e-mail
maceiosecom@gmail.com.

No fim de abril, foram encerradas
as consultas públicas que coletaram
mais de 650 manifestações sobre o
projeto de construção do Rodoanel
Metropolitano de Belo Horizonte. O
estudo, elaborado pelo MBC para a
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Minas
Gerais (Seinfra-MG), têm por objetivo facilitar o trânsito entre as cidades do entorno e, com quatro alças
de acesso e cem quilômetros de extensão, permitir o escoamento de toda a produção que passa pela região.
A previsão é que o edital de licitação seja publicado até novembro,
e as obras ocorram entre 2023 e 2027.
A expectativa é que 32 mil veículos
circulem pelo Rodoanel diariamente.
O Rodoanel ligará alguns dos
principais polos econômicos de Minas Gerais, ampliando a malha viária
do estado com melhoria na qualidade de vida da população e garantindo melhores vias de acesso. A área
do Anel Rodoviário ficará, portanto,
mais livre para a circulação de veículos coletivos e individuais, sendo
possível a redução de cerca de mil
acidentes por ano, segundo estimativas da Seinfra-MG.

junho de 2021
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4,5 bilhões
investidos no
Rodoanel de BH

gg
Obra vai gerar

10mil

postos de trabalho

99
Projeto prevê

100

quilômetros

de extensão

bússula

uma frente pelo brasil
Com o propósito de trabalhar pautas
que aliviem o custo Brasil, a recém-criada
Frente Parlamentar Mista Brasil Competitivo, liderada pelo deputado Alexis Fonteyne
(Novo/SP), surge com o desafio de promover a retomada sustentável da economia.
Responsável pela secretaria-executiva
da frente, o MBC será encarregado de elaborar a proposta de plano de trabalho

anual e auxiliar na execução das atividades, bem como promover a articulação
com órgãos técnicos do setor produtivo.
A Frente irá trabalhar para o avanço das
reformas estruturais e em defesa de ações
que melhorem o ambiente de negócios
nacional. As próximas fases da Frente
podem ser acompanhadas no perfil:
instagram.com/fppelobrasilcompetitivo.

governos DIGITAIS
O Brasil ocupa o 20º lugar mundial
na oferta de serviços públicos digitais
entre 193 países. É o que revela o relatório Online Service Index da Organização das Nações Unidas (ONU),
publicado em 2020. Motivada pela
mudança desse cenário, que dificulta
o empreendedorismo, a Associação
Brasileira de Entidades Estaduais de
Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep-TIC), em parceria com o
CLP – Liderança Pública e com o apoio
do GTD.GOV, grupo dedicado ao estímulo da digitalização nos estados, criou
o primeiro índice para avaliar a oferta
de serviços digitais.
Divulgada em abril deste ano, uma
pesquisa do índice mostrou que Minas
Gerais e Santa Catarina disputam as
primeiras posições, com 78,5 pontos.
Acre (9) e Roraima (0) figuram entre
os últimos colocados. A média nacional ficou em 63,4.
Segundo a pesquisa, ter um portal
com informações dos serviços públicos prestados, sistema de agendamento digital e tramitação eletrônica de
processos administrativos são alguns
dos fatores que influenciam a competitividade estadual.

POSIÇÃO

UF

TOTAL

MATURIDADE

1º

MG

78,50

Muito Bom

2º

SC

78,50

Muito Bom

3º

RS

77,50

Muito Bom

4º

BA

77,00

Muito Bom

5º

ES

68,75

Bom

6º

PR

65,50

Bom

7º

AP

64,25

Bom

8º

PB

63,75

Bom

9º

PE

54,75

Bom

10º

GO

53,25

Bom
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Autocontrole digital
e na vida real
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perfil

Experiências multidisciplinares credenciaram a
advogada Miriam Wimmer a integrar a diretoria
da Autoridade Nacional de Proteção de Dados,
que fiscaliza a segurança no ambiente digital no país
Por fabíola perez

A

agulha e o tecido são
uma espécie de refúgio para a advogada
Miriam Wimmer
nesta pandemia. O
gosto pela costura
e por trabalhos manuais – que, aparentemente, contrastaria com a posição que ocupa como
diretora da Autoridade Nacional de
Proteção de Dados (ANPD) –, na
verdade revela a forma com que a
servidora pública e professora escolhe se projetar ao mundo. A
cautela com o uso desenfreado de
novas tecnologias de quem consegue permanecer cinco anos com o
mesmo aparelho celular – e dez
sem trocar o notebook – não impediram Miriam de acompanhar as
mudanças tecnológicas. Nos últimos dez anos, ela participou ativamente da implementação da Lei
Geral de Proteção de Dados (LGPD)
no Brasil e hoje trabalha por um
ambiente digital mais seguro. Em
sua percepção, a tecnologia é uma
ferramenta de transformação social. E é impossível pensar nas perspectivas política, econômica e sanitária, em uma sociedade cada vez
mais digital, sem discutir a proteção
de dados pessoais. Por isso, quando
escolhe dedicar o tempo livre ao
piano, por exemplo, a decisão está
relacionada à defesa que faz sobre
quais aspectos devem ser deixados
públicos ou não. “Tem a ver com a

forma como projetamos a nossa personalidade nos espaços virtuais.”
Filha de servidor público que dedicou a vida à carreira no Banco do
Brasil, ela nasceu em Londres, na
Inglaterra, quando o pai, Hellmut,
trabalhava em agências bancárias
da cidade britânica e de Hamburgo,
na Alemanha. Deste último país,
Miriam herdou também o sobrenome, por ser neta de imigrantes alemães que se mudaram para o Rio
de Janeiro. Apesar das raízes em
países com tradição tecnológica,
foi no Brasil que decidiu fazer simultaneamente duas exigentes graduações, Direito e Engenharia. Formada na primeira e com doutorado
em comunicação, o interesse pelas
áreas tecnológicas e jurídicas a levou a ingressar no serviço público
na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em 2007. Desde
então, passou por postos relevantes. Quatro anos depois, já no Ministério das Comunicações, acompanhou temas relacionados à governança da internet. Em 2016, integrou o Ministério das Ciências,
Tecnologias e Inovações em que
participou da construção do processo de transformação digital nas
políticas públicas econômicas.
Com bom humor, Miriam lembra que no momento em que começou a ser chamada para coordenar
departamentos ligados à tecnologia, as tarefas a serem desempenhadas pela equipe ainda eram pouco

conhecidas. Em meados de 2011, a
proteção de dados dos usuários na
internet começou a ser mais debatida e, de lá para cá, muita coisa mudou. “Hoje, com uma economia cada vez mais digital e uma sociedade
movida a dados, vejo que esse é um
dos temas mais importantes em
termos de políticas públicas”, diz.
Diante de uma realidade já permeada pela inteligência Artificial
(IA), o desafio, de acordo com Miriam, é reconhecer o papel do dado
como um ativo, um insumo econômico de grande valor para organizações públicas e privadas. “Por outro
lado, assegurar que o dado tenha o
fluxo adequado na sociedade da informação é fundamental”, pondera.

REFLEXOS DA PANDEMIA

Equilibrar a vida pessoal e profissional tem sido uma tarefa constante na agenda da executiva. Todos
os dias, ela acorda cedo, prepara
café da manhã para o filho de sete
anos, acompanha as atividades escolares e, depois, começa a trabalhar. Com o isolamento social, ela
e o marido transformaram a casa
em escritório. “Acredito que mesmo
quando a pandemia arrefecer, não
será mais como antes. As pessoas
aprenderam a usar mais as ferramentas tecnológicas, fazer videoconferências com outros países.
Isso certamente trará mudanças."
Como a ANPD nasceu oficialmente
em novembro de 2020, a equipe
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Mais de 130
países têm leis
que contemplam a
segurança de dados
de usuários, como
a LGPD brasileira
vive uma fase de entrosamento. “É
difícil criar uma equipe do zero
quando se está distante." Durante
a noite e aos fins de semana, Miriam
se dedica às duas disciplinas que
ministra no Instituto Brasiliense de
Direito Público (IDP): seminário de
tese, para os alunos do doutorado
e do Direito Digital, além de regulação de novas tecnologias, para o
mestrado profissional em Direito.
O filho ainda não usa rede sociais, mas já recebe dos pais as primeiras lições para aprender a navegar
com segurança. “Antes da pandemia,
ele usava pouquíssimo o computador. Agora, descobriu o mundo dos
joguinhos”, afirma a mãe cuidadosa.
Atenta, ela diz que desde já estabelece limites e recomenda que o menino não dê informações para qualquer pessoa. “É preciso saber que
existe horário para desligar o computador. Esse é o desafio, porque o
mundo digital é fascinante.”

perfil multidisciplinar

A satisfação de Miriam ao falar
sobre o trabalho à frente da diretoria da ANPD é semelhante à de
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Autoridade
Nacional e
Proteção de
Dados tem

27

membros

quem se muda para uma casa nova.
Vinculada à Presidência da República, a autoridade possui 27 membros responsáveis por zelar por um
ambiente digital seguro a mais de
210 milhões de brasileiros. “Estamos criando uma cultura e uma
vocação institucional. Me sinto
honrada em participar desse momento." A tarefa, analisa, é quase
como trocar um pneu de um veículo em movimento. A equipe precisa
estar atenta ao fluxo de dados de
usuários cada vez mais intenso, mobilizar organismos nacionais e internacionais quando ocorre algum
vazamento e, ao mesmo tempo,
pensar em políticas públicas que
colaborem para a economia do
país a partir do uso dos dados.
Embora se assemelhe a uma
agência reguladora, a ANPD não
tem a função de controlar o mercado de dados no país. “Trata-se
de uma autoridade de proteção
para estabelecer um ambiente
adequado”, explica. Miriam divide
a diretoria da Autoridade com outras quatro pessoas, três homens
e mais uma mulher. “São pessoas

com diferentes histórias de vida, algumas vieram do setor privado, outras da carreira pública. Nossa força
está na diversidade." O perfil técnico
e a determinação nos estudos a fizeram ocupar o cargo tão específico.
“Sempre tive oportunidades de dialogar com a comunidade científica e
com diferentes segmentos. Quanto
mais chances temos de conhecer
novas expectativas, mais chances
temos de tomar decisões acertadas.”
Viajar e morar em outros países
proporcionaram a ela uma sensibilidade global de como outras nações vêm lidando com a segurança
de seus ambientes digitais. Do intercâmbio no Japão, aos 20 anos,
com uma bolsa de estudos pela
Association of International Education in Japan (Associação de Educação Internacional no Japão, na
tradução para o português) à oportunidade de participar do programa de intercâmbio profissional
mantido pelo Departamento de
Estado dos Estados Unidos, em
2018, o Legislation and Regulation
for the Digital Age (Legislação e regulamentação para a era digital, na

perfil

um convite a pensar em como seria
uma estrutura ideal”, afirma.

revolução dos dados

ƒƒ

LGPD inaugurou
a cultura da
privacidade dos
dados no Brasil

tradução para o português), muitas experiências ajudaram a advogada a compreender a cultura digital no exterior e trazer ao Brasil
um pouco dessas soluções. Em
2019, no Reino Unido, conheceu a
autoridade britânica de proteção
de dados, em que trabalham mais
de 760 servidores. “Foi um aprendizado sobre como lidar com reclamações, incidentes de segurança e

Nos últimos dez anos, Miriam
acompanhou de perto a evolução
da LGPD no Brasil e, ainda que, no
passado, não visse com tanta clareza a intensidade dessa transformação, hoje é capaz de prever: “Ainda
vamos nos surpreender muito à
medida que avançam algumas tecnologias, como a IA”. No entanto,
para saltarmos de patamar ela
considera a lei como um dos maiores avanços sobre o tema por aqui.
Isto porque, antes da legislação,
existiam normas e mecanismos
muito fragmentados. Em setembro de 2018, quando a lei foi sancionada, ficou estabelecido que
para tratar de dados, seria preciso
ter bases legais certificadas, que
podem ser, por exemplo, autorizações, como o consentimento do
titular, o cumprimento de uma
obrigação legal e a realização de
políticas públicas.
Na visão de Miriam, a lei não se
restringe à segurança cibernética

ou à proteção contra hackers. “Ela
nos assegura saber por que um empréstimo é negado ou em casos de
tratamentos discriminatórios por
raça, gênero ou cunho religioso”,
afirma. Na prática, a legislação busca estimular a responsabilidade das
organizações, na criação de programas de privacidade e governança.
Quando um problema acontece, diz
Miriam, ele é tratado como um incidente de segurança e encaminhado aos órgãos de atuação policial.
“Nosso esforço é impedir que isso
ocorra e fazer com que as organizações que tratam os dados o façam
com mais responsabilidade." Casos
de exposição de dados de usuários
são, explica ela, sinal de que tudo
deu errado anteriormente. “São vários vazamentos que geram essa
megabase de dados comercializada
na darkweb." Quando isso ocorre, a
ANPD toma conhecimento, aciona
a Polícia Federal e todos os órgãos
públicos ou privados para trabalhar
de forma cooperativa.
Mais de 130 países dispõem de
leis que contemplam a segurança
de dados de usuários. No caso
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Miriam Wimmer se
formou em Direito.
Hoje, ministra disciplinas no curso de
mestrado profissional
em Direito do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP).

O interesse pela tecnologia a levou a ingressar como servidora públicana Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A advogada integrou
o Ministério das Ciências, Tecnologias e
Inovações para participar da construção
de uma agenda
digital para o país.

Assumiu o cargo de
diretora na Autoridade
Nacional de Proteção
de Dados (ANPD),
órgão responsável
por zelar por um ambiente digital seguro
aos brasileiros.

Teve uma experiência
internacional no Reino
Unido, a fim de conhecer a autoridade britânica de proteção de
dados. “Foi um convite
para pensar como seria
uma estrutura ideal.”
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A ANPD é o órgão
da administração
pública federal
responsável por
zelar pela proteção
de dados pessoais
e por implementar
e fiscalizar o
cumprimento da
LGPD no Brasil.
brasileiro, contudo, traça um paralelo a servidora pública, a LGPD foi
debatida durante um longo tempo
por um grupo restrito de especialistas. “Por isso, fico muito feliz quando vejo algum grupo da família falando em proteção de dados nas
redes sociais ou se indignando com
algum caso.”
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Entusiasta da tecnologia digital,
a advogada acredita que não haja
espaço para avanço tecnológico sem
um arcabouço jurídico. “Quando entrei no governo a pauta mais moderna eram as telecomunicações. Com
o passar do tempo, comecei a ver o
impacto da internet e da banda larga,
e percebi que pensar em revolução
digital implica criar políticas em diferentes áreas para a construção de
um ambiente de confiança.”
No setor público, uma grande
mudança ocorreu quando a Lei de
Acesso à Informação foi promulgada, em 2011, impulsionando a digitalização dos processos. “Hoje, temos mais consciência do que é feito com o dado, e as organizações
são obrigadas a abrir a caixa-preta”,
diz. Além disso, tem ganhado força
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no setor privado do país o conceito
de accountability. “É um termo que
prevê normas anticorrupção e a adoção de um comportamento responsável por empresas.”
Contudo, ao mesmo tempo que
uma economia movida a dados pessoais pode trazer benefícios, evoca
uma sensação de controle e desconfiança. “Todas as interações sociais
deixam rastros. Esses vestígios têm
um peso diferente de duas ou três
décadas atrás e contribuem para a

formação de um perfil a nosso respeito." Por essa razão, ela afirma
que é fundamental ter consciência
sobre quais aspectos queremos ou
não divulgar. “Não se trata de impedir a evolução tecnológica, mas
de conceber alguns mecanismos
para que se tenha controle sobre a
esfera privada." Discrição e autocontrole, traços da personalidade de
Miriam, não por acaso convergem
com as transformações que ela defende no ambiente digital.

ANúNCIO
Microsoft
Mais Brasil
Novo datacenter Brazil South
para aplicativos de alta disponibilidade
Escaneie o QR Code e descubra
como a sua empresa pode expandir
sua infraestrutura de nuvem e gerar
novas oportunidades de negócio.
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