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ANEXO I: METODOLOGIAS
DE PRIORIZAÇÃO

Sumário
executivo

As perspectivas de crescimento econômico sustentado para o Brasil não são favoráveis na ausência de reformas e mudanças de políticas. A rápida

e forte acumulação de desequilíbrios macroeconômicos contribuiu para aprofundar a recessão
brasileira entre 2014 e 2016. Durante esse período,
o PIB per capita caiu aproximadamente 10%e a
taxa de desemprego atingiu 13,7% – equivalente
a 14,2 milhões de pessoas. Já em 2017 a economia
brasileira começou um processo de recuperação
gradual, mas persiste um grave desequilíbrio fiscal
que ameaça a estabilidade macroeconômica. Somam-se a esse fato décadas de baixo crescimento
da produtividade que refletem características marcantes da economia brasileira como o protecionismo do mercado doméstico, o alto custo da produção por deficiências de infraestrutura e capital
humano, o ambiente de negócios desfavorável, as
desigualdades sociais e um setor público marcado
por muitas ineficiências.

Não existe solução simples para impulsionar o
crescimento econômico brasileiro de forma sustentada e as vulnerabilidades econômicas e sociais

se agravam rapidamente:
a. Sem reforma fiscal, a trajetória da dívida
pública será insustentável. O ajuste do supe-

rávit primário necessário para estabilizar a
trajetória da dívida pública excede 3% do PIB.
Se o governo não implementar o ajuste fiscal
necessário, a dívida pública crescerá rapidamente devido a seu alto nível e custo, eventuto desestabilizador de uma crise fiscal será
sentido no aumento da inflação, das taxas de
juros e menor atividade econômica, o que
impedirá a sustentabilidade do crescimento.
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almente levando a uma crise fiscal. O impac-
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b. Sem reformas que impulsionem a produtivi-

biente concorrencial devem ser combinados

dade, o crescimento econômico será fraco

com um conjunto de medidas para a melhora

e volátil. O crescimento da produtividade to-

do ambiente de negócios. O documento ofe-

tal dos fatores (PTF) no Brasil tem sido fraco

rece sugestões concretas e prioritárias – por

desde a década de 80, com o acúmulo de in-

exemplo, redução do nível e dispersão de ta-

sumos (capital e trabalho) como responsável

rifas comerciais, utilização de PPPs e garan-

pela maior parte do crescimento observado

tias para mobilização de capital privado no

desde então. Na ausência de medidas que

setor de infraestrutura e reforma tributária.

abordem os determinantes estruturais do
baixo crescimento da produtividade, o país

b. Sustentabilidade fiscal, eficiência no setor

não conseguirá promover um crescimento

público, governos subnacionais e transpa-

econômico sustentado e continuará particu-

rência: reforma da previdência e controle

larmente suscetível a choques externos.

do crescimento de gastos públicos correntes
são essenciais para atingir o superávit pri-

c. Sem ambas as condições acima, não haverá

mário requerido para estabilizar a dívida pú-

redução sustentada da desigualdade. O Bra-

blica. Reforma administrativa e políticas pú-

sil alcançou progressos louváveis na redução

blicas focadas em resultados formam a base

da pobreza e da desigualdade, assim como

da transformação do estado brasileiro em

em outros indicadores sociais, desde o início

um facilitador do desenvolvimento do setor

dos anos 2000. Emergiu também uma signi-

privado. Melhorar a gestão de investimentos

ficativa classe média com acesso a serviços e

no setor público e enfrentar os desafios nos

produtos de melhor qualidade, desfrutando

governos subnacionais, particularmente na

de padrões de vida mais altos. O mercado de

frente fiscal, também são tarefas críticas.

trabalho pujante em boa parte do período foi

Finalmente, aumentar a transparência na

o principal responsável pelas melhoras. No

utilização dos recursos públicos deve funcio-

entanto, a recessão de 2014-16 revelou que

nar como ferramenta de prestação de contas

muitas dessas conquistas sociais tinham uma

à sociedade e de combate à corrupção.
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natureza temporária e que não haviam sido
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lastreadas em uma produtividade maior do
trabalho ou feito parte de um modelo de de-

Em que pesem as perspectivas difíceis do cres-

senvolvimento econômico sustentado.

cimento brasileiro, é importante identificar
componentes promissores de uma narrativa
de crescimento . Nesse sentido, o documento

Diagnósticos e recomendações de políticas ro-

fornece diagnósticos e propostas de políticas que

bustos são necessários para mudar o quadro de

enfatizam o papel catalisador no crescimento eco-

fragilidade fiscal e baixo crescimento da produti-

nômico de três temas prioritários cujas potenciais

vidade. Este documento apresenta em detalhes as

contribuições ao desenvolvimento econômico

análises e propostas prioritárias para destravar o

brasileiro são elevadas. Estes temas oferecem pau-

crescimento da produtividade. Em grandes linhas,

tas positivas de trabalho que são fortes o suficiente

essas propostas podem ser agrupadas como:

para coordenar esforços e gerar tração política:

a. Choque de produtividade e protagonismo

a. A riqueza e diversidade do capital natural

do setor privado : políticas de integração

brasileiro oferecem importantes oportu-

produtiva e abertura econômica, redução

nidades para promover o crescimento sus-

dos custos de produção e estímulo ao am-

tentado, a começar pela agricultura e seus

encadeamentos produtivos e de atividades

multissetoriais, sinérgicas e focalizadas. O

de pesquisa e tecnologia de ponta. As poten-

Brasil tem grande potencial econômico inex-

cialidades associadas ao capital natural bra-

plorado em grandes áreas ou regiões, como a

sileiro se encontram subaproveitadas e, para

Amazônia, estados contíguos com potencial

além de incluir ações de proteção ambiental,

de diversificação latente e biomas do Nor-

devem ser encaradas como fonte de cres-

deste, Centro-Oeste ou outras regiões. É im-

cimento econômico capazes de diminuir

portante enfrentar os obstáculos comuns ao

desigualdades regionais e de incluir produ-

desenvolvimento dessas regiões e áreas com

tivamente habitantes com diferentes níveis

uma perspectiva integrada e multissetorial,

de capital humano. Além disso, o capital

onde as soluções políticas são coordenadas e

natural brasileiro é altamente vulnerável às

priorizadas para maximizar o impacto sobre

mudanças climáticas, o que representa um

o desenvolvimento. A Amazônia, em parti-

dos maiores riscos à redução das desigualda-

cular, fornece uma plataforma para discutir

des regionais.

a integração além da fronteira do Brasil,
trazendo spillovers de desenvolvimento para

b. O processo de rápida e profunda transformação tecnológica e digital em nível mun-

a América Latina e atuando como um tema
unificador no continente.

dial reflete uma revolução da produtividade
baseada em tecnologia de propósitos gerais

(General Purpose Technologies) cujo impacto

Diante desse contexto de desafios domésticos

está se tornando cada vez mais significativo.

e oportunidades, o ambiente internacional re-

No entanto, esse impacto não é automático,

presenta uma fonte de incerteza para a agenda

e o Brasil necessita preparar-se para maximi-

de desenvolvimento econômico brasileiro, re-

zar seus efeitos positivos, assim como miti-

querendo uma leitura e reação antecipatórias às

gar os riscos associados. Existem desafios de

grandes tendências . O contexto internacional

primeira ordem no que diz respeito à aqui-

segue marcado por grandes tendências econô-

sição de competências profissionais para o

micas e políticas capazes de afetar os rumos de

mercado de trabalho e para a modernização

crescimento brasileiro. Embora os problemas

da manufatura e do setor de serviços. Além

de desenvolvimento sejam eminentemente do-

disso, o investimento em inovação por parte

mésticos, as soluções precisam levar em conta o

do setor privado brasileiro é baixo, refletindo

entorno mundial. No plano econômico, o aumento

desincentivos regulatórios e um sistema

das taxas de juros globais continuará a pressionar

financeiro com baixo apetite ao risco. Pelo

economias emergentes como a brasileira, cuja si-

aspecto positivo, o Brasil possui um vibrante

tuação macroeconômica apresenta vulnerabilida-

ecossistema de startups, grandes empresas

des significativas. Isso significa que existem riscos

com vocação tecnológica e condições pro-

claros para estratégias gradualistas de ajuste fiscal.

pícias para se posicionar estrategicamente

No plano político, tensões comerciais e geopolíti-

e impulsionar os ganhos de produtividade

cas entre grandes potenciais globais podem gerar

associados às transformações tecnológicas

picos de aversão ao risco e menor cooperação

em curso.

multilateral em nível global, levando o foco para

c. Aproveitar o potencial de crescimento em

então considerar esta nova realidade no momento

regiões e grandes áreas que compartilham

de definir iniciativas de integração econômica e

desafios comuns por meio de políticas

parcerias para o desenvolvimento.

BID — Banco Interamericano de Desenvolvimento
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discussões bilaterais e regionais. O Brasil deve
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Resumo das Recomendações de
Políticas Apresentadas no Capítulo 3

PILAR 1
Promover integração nacional e internacional
a. Diminuir tarifas comerciais e reduzir sua dispersão

1.1. Reduzir barreiras ao
comércio internacional

b. Focar na penetração nos maiores e mais competitivos mercados
(inclusive por meio de acordos comerciais bilaterais)
c. Rever a agenda de integração regional
d. Reduzir barreiras não tarifárias e a burocracia no comércio internacional

1.2. Desenvolver as regiões
menos competitivas do país

a. Melhorar a infraestrutura e logística doméstica para conectar o país
b. Impulsionar o capital natural do país por meio de reformas
regulatórias e incentivos para inovação e pesquisa
a. Fortalecer os mecanismos de coordenação intermunicipal e

1.3. Desenvolver regiões
metropolitanas

promover sistemas integrados de informação para incrementar
os efeitos da aglomeração e racionalizar o uso dos recursos
b. Construir capacidade institucional local para planejamento
e implementação de políticas públicas

Produtividade sem obstáculos — Propostas para retomar o crescimento do Brasil

a. Desenvolver instrumentos de financiamento de longo
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1.4. Construir infraestrutura
sustentável e resiliente

prazo e instrumentos de financiamento verde
b. Construir capacidade institucional para planejamento
e execução de investimentos
c. Melhorar o marco regulatório e institucional
d. Reformar os processos de compras públicas e licenciamento ambiental

Esta tabela resume algumas das principais recomendações de políticas apresentadas neste documento e as
organiza de acordo com pilares estratégicos e áreas políticas. Essa mesma tabela é discutida em detalhes
no capítulo 3, no qual um conjunto mais amplo de recomendações de políticas por pilar é coberto.

PILAR 2
Fortalecer a participação do setor privado no desenvolvimento econômico
a. Reformar o sistema tributário

2.1. Melhorar o ambiente
de negócios

b. Reforçar o marco regulatório para aumentar a concorrência,
facilitar a entrada no mercado, estimular o apetite ao risco de
empreendedor e reduzir os incentivos para rent-seeking
c. Reduzir os custos de regulatory compliance para o
setor privado usando tecnologias inovadoras
a. Melhorar o acesso do setor privado a insumos de
alta qualidade e tecnologia de fronteira

2.2. Promover inovação
no setor privado

b. Apoiar o desenvolvimento da capacidade de inovação no nível da empresa
por meio de políticas públicas focalizadas e baseadas em evidências
c. Promover a absorção do conhecimento de fronteira e
incentivar a adaptação de soluções para as necessidades e
circunstâncias do país, forjando alianças domésticas entre
institutos de pesquisa, universidades e o setor privado
a. Reduzir os spreads de empréstimos bancários pelo aumento da concorrência
no setor financeiro e reformas para reduzir os custos administrativos
e reduzir a incerteza no caso de recuperação após a inadimplência

2.3. Melhorar o acesso
ao financiamento

b. Impulsionar a tecnologia financeira e Fintechs para aumentar a quantidade e
melhorar a qualidade dos serviços financeiros fornecidos ao setor privado
c. Reavaliar o papel dos bancos públicos para concentrar suas operações
em áreas de nicho onde o setor privado não esteja disposto a operar
d. Implementar reforma regulatória para fomentar o desenvolvimento
dos mercados de capital de longo prazo domésticos e levar ao maior
comprometimento dos bancos comerciais no financiamento de longo prazo
a. Fortalecer a capacidade do setor público para estruturar PPPs
e construir um pipeline de negócios de alta qualidade
b. Simplificar os processos de PPP e melhorar a transparência
c. Aumentar o uso de garantias para mobilizar investimento privado
d. Melhorar a gestão fiscal das PPPs com atenção aos passivos contingentes
Sumário executivo

2.4. Promover parcerias
público-privadas
(PPPs) e garantias
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PILAR 3
Preparar o país para a transformação digital
a. Formular e implementar um menu de ações para capacitar os trabalhadores

3.1. Preparar os trabalhadores
para usar novas tecnologias

a se beneficiarem das novas tendências nos mercados de trabalho
b. Reformar o sistema de ensino profissional e técnico para refletir
a demanda do mercado e as tendências tecnológicas
c. Apoiar empresas no treinamento de trabalhadores

3.2. Construir infraestrutura
adequada para novas
tecnologias

a. Promover o investimento do setor privado em
infraestrutura de telecomunicações
a. Promover reformas regulatórias e políticas públicas focalizadas para

Produtividade sem obstáculos — Propostas para retomar o crescimento do Brasil

3.3. Promover o
empreendedorismo e as
conexões entre PME, startups
e empresas grandes

12

incentivar o financiamento privado de iniciativas empreendedoras
em projetos tecnológicos inovadores de alto risco
b. Promover o desenvolvimento de ecossistemas
de inovação e sua internacionalização
c. Promover ligações entre startups, PMEs e grandes empresas
d. Dar suporte legal para que as startups possam
participar no processo de compras públicas

3.4. Fomentar novas
tecnologias para impulsionar
a produtividade em
setores tradicionais

a. Promover soluções regulatórias e de financiamento para facilitar a
adoção e adaptação de novas tecnologias por empresas existentes
b. Promover estratégias para implementar modelos da indústria 4.0, com
o objetivo de gerar um salto na manufatura brasileira – inclusive por
meio da alavancagem estratégica do setor de serviços de alto valor
agregado, que tem incorporado cada vez mais valor aos produtos

PILAR 4
Construir um governo mais efetivo
4.1. Garantir a
sustentabilidade fiscal

a. Reformar o sistema de seguridade social
b. Reduzir o crescimento da massa salarial do setor público
c. Revisar e avaliar os gastos tributários, eliminando
aqueles sem impacto positivo
a. Adotar um marco fiscal de médio prazo

4.2. Melhorar a eficiência
da despesa pública

b. Promover a elaboração de políticas públicas baseadas em
evidências e o orçamento baseado em resultados
c. Melhorar a gestão do investimento público
d. Fortalecer a accountability e a transparência no setor público
a. Analisar competências e responsabilidades de diferentes níveis

4.3. Fortalecer o
federalismo fiscal

de governo para melhorar a accountability e atribuir maior
reponsabilidade e capacidade de entrega a governos subnacionais
b. Revisar transferências intergovernamentais
c. Adotar leis subnacionais de responsabilidade fiscal
a. Continuar a adotar soluções digitais no setor público, concentrandose mais em promover a eficiência do gasto público e melhorar a
comunicação dos trade-offs de políticas públicas para a população
b. Integrar tecnologias digitais à gestão de gastos
públicos e à gestão financeira pública

Sumário executivo

4.4. Usar o governo eletrônico
e soluções digitais para
promover transparência,
accountability e eficiência
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A Recessão Brasileira de 2014-16
1.1. Entre 2014 e 2016, o Brasil enfrentou uma

bora a queda nos preços das commodities globais

das mais profundas recessões econômicas da

e a moderação do crescimento chinês tenham

sua história, impulsionada por uma combinação

influenciado a desaceleração que levou o Brasil à

de fatores externos e domésticos . Em 2015 e

recessão, os fatores domésticos foram decisivos.

2016, a taxa real de crescimento do PIB brasileiro

Adicionalmente, os esforços do governo para esti-

foi negativa, o que levou a uma retração do PIB per

mular a demanda agregada sem uma contraparti-

capita da ordem de 10%. Enquanto isso, a taxa de

da no lado da oferta resultaram em desequilíbrios

desemprego atingiu 13,7%, resultando em 14,2

macroeconômicos crescentes, que aprofunda-

milhões de trabalhadores desempregados.2 Em-

ram o processo recessivo.3

1

FIGURA 1.1. Evolução da taxa de crescimento do PIB real
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1. Segundo o Comitê de Datação de Ciclos Econômicos (Codace) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a recessão durou 11 trimestres – do segundo trimestre de 2014 ao segundo trimestre de 2017.
2. Ver discussão da crise econômica em Barbosa Filho (2017).
3. De acordo com um estudo recente do Banco Central Europeu (BCE, 2016), os fatores que mais contribuíram para a queda na taxa de crescimento do
PIB brasileiro foram a evolução adversa dos preços das commodities e os choques domésticos que afetaram a demanda agregada, a política monetária e
os custos de financiamento. Choques externos, incluindo o acirramento da incerteza global, a piora nas condições de financiamento global e o declínio da
demanda externa também contribuíram para a desaceleração do país.

1.2. A recessão marcou o fim de uma década de

públicas capazes de promover o crescimento

crescimento estimulada pelo consumo, durante

sustentável da produtividade e fomentar a com-

a qual as melhorias nos indicadores socioe-

petitividade sistemática. Assim, o crescimento

conômicos não foram lastreadas em ganhos

do consumo e do endividamento das famílias não

de produtividade . O consumo impulsionou o

foi lastreado em uma produtividade maior do tra-

crescimento econômico no Brasil entre meados

balho. Nesse contexto, o processo de redução do

dos anos 2000 e 2014. A solidez dos mercados de

endividamento das famílias (desalavancagem) e a

trabalho e a expansão da oferta de crédito susten-

retração da renda do trabalho, em meio a um cho-

taram uma taxa média anual de crescimento do

que externo (queda nos preços das commodities),

consumo de 4%. No entanto, esse não foi acom-

afetaram gravemente o dinamismo econômico

panhado por reformas estruturais ou políticas

do Brasil.4

FIGURA 1.2A. Consumo das Famílias (% do crescimento real)
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FIGURA 1.2B. Endividamento das Famílias (relação total da dívida familiar e rendimento disponível
acumulado nos últimos 12 meses)
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4. A desalavancagem também aprofundou e prolongou a recessão.
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1.3. Taxas de investimento persistentemente

caram as pressões inflacionárias e desancoraram as

baixas agravaram o quadro de deficiência na

expectativas de inflação.5 Pressões fiscais surgiram

infraestrutura brasileira, retardando a própria

como uma vulnerabilidade macroeconômica cen-

recuperação econômica, além de produzir efei-

tral, na medida em que a queda da receita do governo

tos negativos de médio prazo na capacidade

e o aumento do gasto público rapidamente alargaram

produtiva. A taxa de investimento do Brasil tem

o déficit fiscal a partir de 2013. Além disso, o registro

permanecido relativamente baixa se comparada

de receitas não recorrentes substanciais mascarou

ao nível de outros países. O déficit de infraestru-

a deterioração da situação da receita desde 2010 e

tura restringe o potencial produtivo, enfraquece a

acabou se tornando mais uma fonte de tensão fiscal.

competitividade internacional do país e limita sua

Déficits cada vez maiores levaram o estoque da dívida

capacidade para se recuperar de desacelerações

pública a passar de quase 50% do PIB em 2010 para

econômicas e sustentar o crescimento.

74,4% em 2017. Nesse cenário, a intensificação das
pressões inflacionárias e o aumento dos desequilíbrios fiscais, aliados a um recorde de crescimento

1.4. Inflação e déficits fiscais crescentes minaram a

insípido, prejudicaram o arcabouço de política ma-

credibilidade do arcabouço de política macroeco-

croeconômica do país. O Brasil tornou-se altamente

nômica. A combinação de entraves antigos do lado

vulnerável a uma crise de confiança, que teve a ca-

da oferta, o crescimento fraco da produtividade e

pacidade de ampliar os choques negativos – situação

um foco excessivo no estímulo à demanda intensifi-

que, de fato, se materializou.

FIGURA 1.3. Investimento (% do PIB)
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5. Segundo o Banco Central do Brasil, em novembro de 2014 as expectativas inflacionárias ultrapassaram o teto da banda da inflação e permaneceram
acima da meta até abril de 2016.

FIGURA 1.4A. Déficit primário do governo central, 1997-2018 (% do PIB)
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FIGURA 1.4B. Composição do resultado primário, 2002-2018 (% do PIB)
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1.5. A deterioração fiscal está enraizada em fatores

do gasto público com seguridade social. Ao longo da

estruturais. Embora forças cíclicas tenham contri-

próxima década, o custo da seguridade social deverá

buído para o agravamento dos problemas fiscais,

aumentar de 40% (8,1% do PIB) para 80% (13,3% do

fatores de natureza estrutural formam o cerne do

PIB) do gasto federal total.6 Nesse contexto, a refor-

problema. Dentre esses fatores destacam-se o custo

ma da previdência será vital para garantir a sustenta-

do sistema previdenciário e o ambicioso conjunto

bilidade fiscal. Além das pressões do gasto previden-

de responsabilidades conferido ao poder público

ciário, a Constituição de 1988 expandiu o escopo das

pela Constituição de 1988 sem contrapartida susten-

responsabilidades do governo em educação, saúde

tável de financiamento. Uma transição demográfica

e outros setores, ao mesmo tempo em que ampliou

rápida e algumas regras generosas no âmbito da se-

as categorias de gastos obrigatórios e aumentou a

guridade social levaram a um aumento significativo

rigidez do gasto público.

6. Matijascic (2016) mostra que o gasto previdenciário no Brasil (8,1% do PIB) excedeu substancialmente o gasto previdenciário na Rússia (6,8%), na Argentina (6,8%), no Chile (3,3%) e no México (1,9%) em 2016. Apenas em países desenvolvidos como Alemanha (11,0%) e Portugal (12,5%) o gasto previdenciário foi
maior do que no Brasil. Quando outros programas sociais são incluídos, o nível do gasto previdenciário no Brasil supera até mesmo o de países desenvolvidos.
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TABELA 1.1. Evolução das Despesas Primárias do Governo Central

Produtividade sem obstáculos — Propostas para retomar o crescimento do Brasil

1986

20

Pessoal

Previdência

LOAS e Outros
Benefícios
Sociais7

Seguro
Desemprego

Despesas
Correntes e
Investimento

Subsídios

Total

2,50%

3,30%

0,32%

0,01%

5,30%

1,20%

12,63%

1987

3,50%

2,50%

0,29%

0,06%

4,60%

2,00%

12,95%

1988

4,30%

2,50%

0,29%

0,07%

4,70%

0,80%

12,66%

1989

4,40%

2,90%

0,28%

0,11%

3,70%

0,60%

11,99%

1990

5,00%

3,30%

0,27%

0,31%

2,60%

0,10%

11,58%

1991

3,40%

3,40%

0,29%

0,32%

3,20%

0,10%

10,71%

1992

3,60%

4,20%

0,27%

0,37%

2,10%

0,00%

10,54%

1993

4,20%

5,00%

0,20%

0,33%

3,70%

0,10%

13,53%

1994

5,10%

4,80%

0,38%

0,44%

3,10%

0,10%

13,92%

1995

5,10%

4,60%

0,31%

0,41%

2,60%

0,10%

13,12%

1996

4,80%

4,70%

0,29%

0,39%

2,90%

0,10%

13,18%

1997

4,20%

5,00%

0,33%

0,36%

3,90%

0,20%

13,99%

1998

4,50%

5,40%

0,34%

0,40%

4,10%

0,20%

14,94%

1999

4,40%

5,40%

0,33%

0,35%

3,90%

0,20%

14,58%

2000

4,50%

5,50%

0,35%

0,34%

3,80%

0,20%

14,69%

2001

4,80%

5,70%

0,37%

0,37%

4,10%

0,30%

15,64%

2002

4,80%

5,90%

0,38%

0,38%

4,10%

0,10%

15,66%

2003

4,50%

6,20%

0,39%

0,39%

3,30%

0,30%

15,08%

2004

4,30%

6,40%

0,42%

0,36%

3,80%

0,20%

15,48%

2005

4,30%

6,70%

0,46%

0,40%

3,90%

0,40%

16,16%

2006

4,40%

6,90%

0,51%

0,43%

4,10%

0,30%

16,64%

2007

4,30%

6,80%

0,55%

0,46%

4,40%

0,30%

16,81%

2008

4,30%

6,40%

0,55%

0,45%

4,30%

0,10%

16,10%

2009

4,60%

6,70%

0,60%

0,59%

4,70%

0,10%

17,29%

2010

4,30%

6,60%

0,61%

0,53%

4,90%

0,20%

17,14%

2011

4,10%

6,40%

0,61%

0,54%

4,80%

0,20%

16,65%

2012

3,90%

6,60%

0,64%

0,56%

5,00%

0,20%

16,90%

2013

3,80%

6,70%

0,66%

0,60%

5,30%

0,20%

17,26%

2014

3,80%

6,80%

0,69%

0,61%

5,70%

0,30%

17,90%

2015

4,00%

7,30%

0,73%

0,64%

4,80%

0,50%

17,97%

2016

4,10%

8,10%

0,81%

0,60%

5,50%

0,40%

19,51%

Fonte: Pires e Borges (2017)
7

1.6. Desafios fiscais no nível subnacional também

ponsabilidade Fiscal (aprovada em 2000) reduziu

contribuíram para a deterioração da situação

com sucesso os níveis da dívida subnacional e

fiscal do país. Após o programa de renegociação

impôs limites rígidos ao acúmulo de novas dívi-

da dívida em 1997, o governo federal passou a

das. No entanto, os governos subnacionais têm

deter a maior parte do estoque da dívida pública

enfrentado pressões cada vez maiores decorren-

subnacional. Durante os anos 2000, a Lei de Res-

tes de gastos obrigatórios (particularmente em

7. A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), promulgada em 1993, estabelece a assistência social como um direito de todo cidadão brasileiro e um
dever do Estado. A LOAS prevê a concessão do benefício de prestação continuada a pessoas com deficiências e idosos em situação de extrema pobreza.

FIGURA 1.5. Evolução da classificação soberana do Brasil pela Standard & Poor’s

BBB
BBBBB+
BB
BBB+

Jul-17

Mar-18

Nov-16

Jul-15

Mar-16

Nov-14

Jul-13

Mar-14

Nov-12

Jul-11

Mar-12

Nov-10

Jul-09

Mar-10

Nov-08

Jul-07

Mar-08

Nov-06

Jul-05

Mar-06

Nov-04

Jul-03

Mar-04

Nov-02

Jul-01

Mar-02

Nov-00

Jul-99

Mar-00

Nov-98

Jul-97

Mar-98

Nov-96

Jul-95

Mar-96

Nov-94

B

Fonte: Standard & Poor’s

nível estadual) e de pagamentos previdenciários,

ficou a crise de confiança associada à desacelera-

que reduziram o investimento público nos últi-

ção cíclica de 2014-16. As agências de classificação

mos anos. Além disso, como parte do pacote de

de risco retiraram o grau de investimento do Brasil

estímulo do governo federal, cortes de impostos

em 2015, citando desequilíbrios macroeconômicos

temporários reduziram a receita subnacional

estruturais, bem como a extensão e a gravidade da

sem propiciar crescimento econômico como se

recessão diante de uma situação política que não

pretendia, pressionando ainda mais as finanças

favorecia o enfrentamento de desafios urgentes.

públicas subnacionais. Nesse cenário, estados e

Alguns fatores mitigadores impediram que a crise

municípios foram autorizados a acelerar opera-

econômica adquirisse contornos mais dramáticos:

ções de crédito para aliviar suas restrições fiscais.

baixa dívida externa do setor público, reservas inter-

Em muitos casos, esse endividamento adicional

nacionais altas e taxas de câmbio flexíveis.

estimulou o crescimento das despesas correntes,
gerando um aumento renovado no estoque da dívida subnacional.8 De maneira geral, a flexibilização
da disciplina fiscal não foi acompanhada por uma
recuperação do crescimento econômico e os no-

Esforços para enfrentar os
desequilíbrios macroeconômicos:
2015-2018

vos empréstimos financiaram principalmente despesas correntes. Dentro desse contexto, algumas

1.8. Em 2015, o governo buscou corrigir algumas

entidades subnacionais hoje enfrentam situações

fragilidades macroeconômicas, mas a inade-

fiscais gravíssimas.9

quada coesão interna do próprio governo e um
contexto político turbulento limitaram a eficácia

1.7. O acúmulo de desequilíbrios macroeconômicos

medidas de austeridade em 2015 com o objetivo de

reduziu as opções de políticas do governo e ampli-

conter os riscos fiscais. Essas iniciativas impulsio-

8. Para uma discussão mais aprofundada da evolução da dívida estadual, ver Rossi e Aguiar (2017).
9. O Estado do Rio de Janeiro está na pior situação fiscal entre todas as entidades subnacionais no Brasil. O estado tem os piores indicadores de saúde
fiscal, tais como proximidade do teto da dívida e gastos com pessoal e previdência. Em 2017, o estado não teve condições de pagar os salários e benefícios
previdenciários dos servidores públicos, e agora é objeto de um programa de ajuda financeira do Tesouro Nacional.
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naram temporariamente a confiança econômica,

1.9. Em 2016, as autoridades lançaram uma es-

mas os mercados eventualmente começaram a

tratégia ampliada para corrigir os desequilíbrios

duvidar da extensão do compromisso do governo

macroeconômicos. Em 2016, o governo fez avanços

com as medidas de austeridade. O início de um

promissores em áreas críticas para impulsionar o

processo de impeachment presidencial em de-

crescimento potencial e enfrentar os desequilíbrios

zembro de 2015 complicou ainda mais quaisquer

fiscais. Esses ganhos de política melhoraram as pers-

possibilidades para mudar o negativo quadro eco-

pectivas de médio prazo do Brasil e criaram algum es-

nômico em curso. Nesse contexto difícil, as me-

paço de manobra para os formuladores de políticas.

didas do governo para enfrentar os desequilíbrios

No entanto, o bom momento inicial diminuiu signifi-

macroeconômicos em 2015 tiveram um efeito

cativamente em 2017 e 2018 devido a novas turbulên-

modesto e temporário.

cias políticas internas e à incerteza eleitoral.111213

10

TABELA 1.2. Principais Medidas de Política Macroeconômica12
Medida
Teto de Gastos Constitucional

Lei do Petróleo

Limita o crescimento do gasto público à inflação do
ano anterior, por meio de uma Emenda Constitucional
válida por 20 anos, com revisão em dez anos
Revoga a participação mínima obrigatória de 30%
da Petrobras em todos os projetos do pré-sal

Programa de Parceria de Investimentos

Acelera as concessões de projetos e privatizações

Governança de Empresas Estatais

Fortalece as diretrizes de governança para empresas públicas

Marco Regulatório de Energia Elétrica
Programa de Reforma Fiscal dos Estados
Produtividade sem obstáculos — Propostas para retomar o crescimento do Brasil

Efeito

Reforma do Ensino Médio
Contas Inativas do FGTS

Lei Geral das Agências Reguladoras

Nova Taxa de Juros de Longo
Prazo do BNDES

Facilita concessões e privatizações e
reduz subsídios à eletricidade
Refinancia a dívida dos estados e adota medidas
para melhorar sua situação fiscal
Altera a base curricular e aumenta a carga
horária escolar, entre outras providências
Permite retiradas antecipadas de contas inativas do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
Padroniza a gestão das dez agências reguladoras
do país e fortalece o processo de seleção de
indicados para chefiar essas agências
Introduz uma nova taxa de juros de longo
prazo (TLP) cobrada pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).13

Fonte: Equipe do BID
10. O julgamento do impeachment foi baseado em alegações de manobras orçamentárias e contábeis ilegais. O impeachment começou em dezembro de
2015 – o que imediatamente desencadeou o afastamento da presidente do cargo – e terminou em agosto de 2016, com a sua remoção e substituição pelo
vice-presidente.
11. A divulgação de fitas gravadas secretamente do presidente conversando com o dono de uma grande empresa frigorífica brasileira catalisou a deterioração do ambiente político.
12. Além disso, o governo apresentou outras medidas para melhorar o clima de negócios no país para deliberação no Congresso Nacional, incluindo o projeto de Lei Geral sobre Licitações e Contratos e o projeto de Lei sobre Ambiente de Governança dos Fundos de Pensão.
13. A TLP, que substitui a taxa de juros de longo prazo anterior para contratos do BNDES assinados após 1º de janeiro de 2018, baseia-se na taxa de juros
real de títulos públicos de cinco anos e no período de convergência da inflação de cinco anos.
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FIGURA 1.6. Taxa de inflação, expectativas de inflação e taxa de juros, 2010-18
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1.10. Do aspecto positivo, os esforços para en-

1.11. O governo anunciou uma estratégia de ajuste

frentar os desequilíbrios econômicos diminuíram

fiscal gradual, ancorada no objetivo de estabili-

os riscos inflacionários, restauraram a credibili-

zação da dívida pública em médio prazo. O foco

dade da política monetária e contribuíram para o

do plano era criar um teto para o crescimento real

ajuste das contas externas. A maior credibilidade

das despesas primárias do governo central, con-

do Banco Central reduziu a taxa de inflação em

siderando que foi utilizado para isso um poderoso

2016, com o auxílio de uma safra recorde, valoriza-

instrumento legal (uma emenda constitucional)

ção da moeda e fraca atividade econômica. A taxa

que requereu maioria qualificada no Congresso

de inflação continuou a cair em 2017 e 2018, quando

Nacional para sua aprovação.14 No curto prazo, um

o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

dos objetivos do teto era aumentar a confiança de

(IPCA) ficou abaixo do limite mínimo da meta,

mercado, sinalizando que a dívida pública perma-

enquanto as expectativas de inflação permanece-

neceria em uma trajetória administrável, o que,

ram ancoradas ao centro da meta, confirmando a

por sua vez, apoiaria o investimento e o crescimen-

credibilidade do Banco Central. O BCB reduziu a

to também no médio e longo prazo. O descumpri-

taxa básica de juros a níveis historicamente baixos,

mento do teto desencadearia medidas corretivas

promovendo um estímulo monetário e mantendo

que, embora por si sós não fossem necessariamen-

as expectativas de inflação sob controle. A taxa de

te suficientes para corrigir os desequilíbrios, pelo

câmbio atuou na absorção de choques e contribuiu

menos estimulariam um debate sobre novas me-

para o ajuste do balanço de pagamentos evidencia-

didas corretivas. Nesse sentido, o teto dos gastos

do na redução do déficit em conta corrente.

públicos propiciou um marco para novas reformas
destinadas a abordar os principais determinantes
da dinâmica fiscal no Brasil, voltando a atenção

14. De acordo com o teto, o crescimento do gasto primário total não pode exceder a inflação oficial do ano anterior. A regra se aplica aos gastos do governo central, do Legislativo e do Judiciário. A regra exclui algumas transferências, mas não acréscimos do ano anterior. A regra é válida por 20 anos, com uma
revisão na metade do caminho, quando o presidente poderá propor ao Congresso uma mudança na metodologia de cálculo do limite de gastos. O descumprimento do teto de gastos impede o aumento de gastos com pessoal, ao mesmo tempo congelando subsídios, incentivos fiscais e a criação de qualquer
outro benefício que implique perda de receita.

Contexto econômico

para o ritmo acelerado do aumento de despesas.15

15. Entre 1997 e 2015, o gasto total do governo aumentou em média 12,9% ao ano em termos nominais, enquanto a taxa de inflação média no período foi de
6,6%, gerando um aumento real médio de 6,3% ao ano.
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FIGURA 1.7. Evolução do gasto público nominal e razão gasto público/PIB, 1997-2015
(real e contrafactual de acordo com o teto de gastos)
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1.12. O limite constitucional para crescimento do

presidente, a partir de 2019, terá a tarefa de rapida-

gasto é uma reforma fundamental, mas as medi-

mente avançar com as reformas fiscais que garan-

das fiscais necessárias para implementá-lo têm

tam a implementação do teto de gastos.

sido vistas com crescente ceticismo e crítica .

Aritmeticamente, o teto de gastos combinado com
o crescimento econômico positivo poderia estabilizar a dinâmica da dívida pública no médio prazo.

Pobreza, desigualdade e
desenvolvimento social
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Nesse sentido, o teto fornece uma âncora para pro-
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jetar cenários estáveis de médio prazo para a dívida

1.13. O Brasil alcançou progressos louváveis na

pública do Brasil.16 O respeito ao teto nos próximos

redução da pobreza e da desigualdade desde o

anos exigirá a aprovação da reforma da previdência

início dos anos 2000. A porcentagem de domicí-

e de medidas adicionais para enfrentar o cresci-

lios com níveis de renda abaixo da linha de pobre-

mento de outras despesas obrigatórias. No entanto,

za extrema caiu de 10,25% em 2002 para 3,52% em

a tramitação no Congresso da reforma previden-

2013, já que mais de 15 milhões de pessoas saíram

ciária foi interrompida na sequência de alegações

da extrema pobreza.17 Além disso, o coeficiente

de corrupção contra o residente da República que

de Gini caiu de 0,589 em 2002 para 0,518 em 2014,

esteve no cargo ate 2018, o que reduziu fortemente

indicando uma redução substancial da desigual-

sua influência legislativa. Nesse contexto, o teto

dade. No entanto, o nível de desigualdade do Brasil

para gastos tornou-se o centro de crescente ceti-

continua próximo do que era na década de 1960, e

cismo e críticas por não ser realista e fazer muito

seu coeficiente de Gini é significativamente supe-

pouco para mitigar o impacto do ajuste fiscal sobre

rior ao da Argentina (0,436), da Costa Rica (0,486) e

o investimento público e/ou gastos sociais. O novo

do Uruguai (0,413).18

16. Por exemplo, os cenários de linha de base das análises de sustentabilidade da dívida (DSA, em inglês) do FMI incluídas nos relatórios do Artigo IV do Brasil
projetam variáveis fiscais com base na suposição de que o teto será mantido. A Declaração Final da consulta do Artigo IV de 2018 afirma que uma recuperação
econômica está em curso, mas que as perspectivas de crescimento do Brasil em médio prazo permanecerão modestas na ausência de novas reformas.
17. A linha de extrema pobreza é baseada em uma cesta de alimentos que compreende a ingestão calórica mínima recomendada pela Organização das
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação e a Organização Mundial da Saúde. O declínio da pobreza monetária observado no período foi semelhante
ao declínio da pobreza alimentar. Ver: PNAD/IBGE, 2018.
18. Banco Mundial, 2018.

FIGURA 1.8. Porcentagem de domicílios abaixo da linha de extrema pobreza, 2002-2014
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1.14. O Brasil também alcançou progressos im-

porção de adultos com 15 anos ou mais analfabetos

portantes em outros indicadores sociais nos últi-

caiu de 11,86% em 2002 para 8,27% em 2014. A par-

mos 15 anos. A expectativa média de vida aumen-

cela da população com acesso a sistemas de esgoto

tou de 69,8 anos em 2000 para 75,8 em 2016. A taxa

também aumentou de 65% para 75% no período,

de mortalidade infantil caiu de 25,3 mortes por mil

e a parcela com acesso a água limpa aumentou de

nascidos vivos em 2002 para 13,8 em 2015. A pro-

87% para 95%.

TABELA 1.3. Indicadores Sociais Selecionados
Indicador

Período I

Período II

Período III

Variação

Média

2004–08

2009–13

2014–16

2014–16

2004–16

2004–08

PIB per capita (US$)
Taxa de pobreza total (% de famílias)
Taxa de extrema pobreza
(% de famílias)
Coeficiente de Gini
Média de anos de estudos
(a partir de 25 anos de idade)
Média de anos de estudos:
homens (a partir de 25 anos de idade)
Média de anos de estudos:
mulheres (a partir de 25 anos de idade)

8649,95

12216,9

8787,61

1,59

9884,82

41,69

28,69

25,40

-39,07

32,00

14,03

10,45

8,50

-39,42

10,99

0,54

0,50

0,53

-3,51

0,52

7,20

7,70

7,90

9,72

7,60

7,00

7,50

7,70

10,00

7,40

7,30

7,90

8,10

10,95

7,80
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Indicador

Período I

Período II

Período III

Variação

Média

2004–08

2009–13

2014–16

2014–16

2004–16

2004–08
Nível nacional
Expectativa de vida ao nascer (anos)

73,10

74,70

75,80

3,69

74,50

69,10

71,30

72,90

5,49

71,10

76,70

78,60

79,40

3,52

78,23

Taxa de desemprego (%)

8,10

5,40

12,00

48,14

8,50

Taxa de desemprego: homens (%)

7,72

5,44

8,00

3,62

7,05

12,20

8,38

10,70

-12,30

10,42

55,20

57,10

59,20

7,24

57,16

83,30

85,40

87,30

4,80

85,33

98,20

99,50

99,80

1,62

99,16

Expectativa de vida ao
nascer: homens (anos)
Expectativa de vida ao
nascer: mulheres (anos)

Taxa de desemprego: mulheres (%)
Acesso a saneamento
melhorado (% de famílias)
Acesso a água melhorada
(% de famílias)
Acesso a serviço de
eletricidade (% de famílias)
Fonte: IBGE

1.15. O surgimento de uma classe média conside-

que historicamente prevaleciam na vasta maioria

rável elevou os padrões de vida e impulsionou o

da população brasileira.

aumento do consumo. Em 2012, o governo classiProdutividade sem obstáculos — Propostas para retomar o crescimento do Brasil

ficou 53% da população como pertencente à classe
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média, refletindo um ingresso de 35 milhões de

1.16. O emprego e a dinâmica salarial impulsio-

pessoas nesse grupo entre 2002 e 2012. Se a classe

naram o aumento da renda entre os pobres e a

média brasileira fosse um país, seria o 12º maior

classe média . Estudos têm demonstrado que o

19

do mundo em população e o 18º em consumo. O

aumento do rendimento do trabalho foi o prin-

consumo agregado da classe média brasileira atin-

cipal responsável pela redução observada na de-

giu R$ 1,17 trilhão em 2013, respondendo por 58%

sigualdade, embora programas de transferência

do consumo total. Independentemente dos limia-

como o Bolsa Família, planos de aposentadoria

res precisos usados para definir a classe média,

e o aumento do salário mínimo também tenham

os dados mostram claramente que, desde o início

contribuído para a queda do coeficiente de Gini.21

da década de 2000, um grande número de pessoas

A formalização do emprego reforçou o aumento

alcançou padrões de vida e perfis de consumo

da renda e corroborou a percepção geral de que a

substancialmente mais elevados do que aqueles

qualidade do emprego estava melhorando.

20

19. O governo define famílias de classe média como aquelas com renda per capita entre R$ 291 e R$ 1.019.
20. Serasa e Data Popular, 2014.
21. Ver, por exemplo, Azevedo, Inchauste e Sanfelice (2014).

FIGURA 1.9. Criação líquida de empregos e taxa de desemprego, 2012-18
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1.17. A recessão de 2015-16 ameaçou reverter os

isso, o endereçamento das restrições estruturais

ganhos do Brasil na redução da pobreza e expôs

que suportariam ganhos sustentáveis de longo

vulnerabilidades importantes no seu modelo de

prazo nos padrões de vida, tais como qualidade

desenvolvimento social . Após um prolongado

da educação, taxas de poupança e investimento e

período de desemprego baixo e estável entre 2005

eficiência alocativa dos mercados de trabalho e de

e 2014, o declínio da atividade econômica piorou

capital, não ocorreu.

sensivelmente as condições do mercado de trabalho. A taxa de desemprego começou a subir em
1.18. Apesar da recente queda no coeficiente de

meiro trimestre de 2017. Em março de 2016, quase

Gini, o Brasil continua entre os países mais de-

dois milhões de empregos formais haviam desa-

siguais do mundo. Os dados indicam que a crise

parecido em um único ano. Depois de melhorar de

econômica de 2015 causou o primeiro aumento

forma constante durante uma década, a pontuação

da desigualdade no Brasil desde 2001. A piora nos

do Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil

mercados de trabalho desempenhou um papel

estacionou, e de acordo com o Índice de Pobreza

fundamental na reversão de ganhos na igualdade

Per Capita do Banco Mundial, o número de pessoas

de renda, e a eficácia limitada dos programas so-

abaixo da linha de pobreza subiu em 2015. O baixo

ciais exacerbou seu impacto. Nesse contexto, há

crescimento da produtividade brasileira durante o

espaço também para o melhoramento de políticas

período de melhoria das condições sociais do país

públicas para torná-las mais efetivas, inclusive

indica que essas conquistas se basearam, pelo me-

pela incorporação de tecnologias digitais como

nos em parte, em fatores temporários. Enquanto

discutido nos próximos capítulos.
Contexto econômico

2014, atingindo o ponto máximo de 13,7% no pri-
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FIGURA 1.10. Coeficientes de Gini em todo o mundo em 2015
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1.19. No Brasil, a desigualdade de oportunidades

terou o cenário político brasileiro em favor de um

se manifesta em distintas dimensões, incluindo

sentimento contra o establishment. Apurações de

aspectos regionais, de gênero e raça. A pobreza e

corrupção revelaram uma teia crescente de desvios

a exclusão social continuam sendo mais graves nas

envolvendo os setores público e privado em um con-

regiões Norte e Nordeste do que nas regiões Sul

texto de crescente demanda por transparência pela

e Sudeste. As mulheres perfazem metade da po-

sociedade. Esse processo é vital para a construção de

pulação, e 54% dos brasileiros se autoidentificam

um ambiente de negócios saudável e competitivo que

como afro-brasileiros (preto ou pardo), mas dispa-

promova o crescimento da produtividade em médio

ridades substanciais de gênero e raça na renda, na

prazo. No entanto, enseja turbulências e incerteza

educação e no acesso a mercados de trabalho ain-

em curto prazo. A percepção de corrupção sistêmica

da persistem. Nos últimos anos, o governo adotou

em meio à estagnação das oportunidades econô-

várias medidas e planos para reduzir essas desi-

micas produziu forte reação social contra a classe

gualdades, mas as evidências disponíveis sugerem

política. Isso foi acompanhado por um alto grau de

que sua eficácia foi limitada.22

polarização que freou iniciativas de colaboração bem
como a construção de consensos para superação de
problemas complexos do país. A partir de 2019, uma

1.20. Uma sucessão de escândalos de corrup-

classe política renovada pelas eleições democráticas

ção, combinada ao interrompimento de melhoras

de 2018, enfrentará o desafio de viabilizar a imple-

significativas no padrão de vida da classe média,

mentação de soluções que atendam aos desafios fun-

alimentou forte descontentamento social e al-

damentais do desenvolvimento brasileiro.

22. Essas políticas incluem esforços para garantir os direitos básicos da população afro-brasileira, incorporando perspectivas raciais às políticas setoriais. Por exemplo, o governo adotou programas de ação afirmativa para promover a igualdade de oportunidades, incluindo o estabelecimento de cotas
para afro-brasileiros no acesso ao ensino superior público. O governo também concluiu recentemente seu primeiro Plano Nacional para as Mulheres
(2012–2015), entre outros esforços para corrigir as disparidades de gênero. No entanto, diferenças significativas persistem, e as políticas sociais devem
se concentrar em equiparar o acesso à oportunidade.

Perspectivas para o Brasil no período 2018–2022
1.21. O ambiente externo é uma fonte de incertezas

nidades de canalização da poupança chinesa para o

para as perspectivas de crescimento. Os preços

restante do mundo. Esse processo de transforma-

das commodities se recuperaram em 2017, mas os

ção da economia chinesa também apresenta im-

mercados de commodities não deverão reproduzir

plicações importantes para a evolução das cadeias

o dinamismo que impulsionou o crescimento no

de produção globais e regionais, para os padrões

Brasil e em outros exportadores de commodities no

de comércio entre países, para as decisões sobre

passado recente. Enquanto isso, a normalização das

atividades de pesquisa e desenvolvimento dos ato-

políticas monetárias nas economias avançadas deve

res privados e para a própria dinâmica dos fluxos

continuar a afetar as condições de liquidez global,

de investimento direto estrangeiro (IED). Assim, as

ainda que em um ritmo incerto, e o aumento das

perspectivas de crescimento para o Brasil depen-

taxas de juros globais pode alimentar a volatilidade

derão em parte da sua capacidade para explorar

financeira nos mercados emergentes, especialmen-

estrategicamente tendências emergentes. Nesse

te naqueles com sérios desequilíbrios macroeco-

contexto, o Brasil tem muito a ganhar ao promover

nômicos, como o Brasil. Além disso, as tensões do

maior abertura de sua economia, principalmente

comércio global e os riscos geopolíticos continuam a

como forma de ter acesso a insumos de produção

pesar nas perspectivas de crescimento global.

mais baratos e de melhor qualidade (ver Capítulos
2 e 3). Isso exigirá uma boa dose de pragmatismo
para promover acordos bilaterais (especialmente

1.22. As tendências econômicas globais estão

com grandes economias) e liderança para remo-

promovendo mudanças importantes no contexto

delar e aprofundar a integração regional, que é

externo, criando tanto desafios como oportuni-

particularmente importante em um ambiente de

dades para o Brasil. A moderação do crescimento

crescentes tensões comerciais globais (BID, 2017).

econômico na China reflete uma transformação es-

No plano doméstico, o processo de abertura tam-

trutural do país em favor de uma maior relevância

bém requererá uma estratégia de implementação

do consumo doméstico, o que gera maiores oportu-

que faça frente aos desafios de economia política.

FIGURA 1.11. Preços médios das exportações brasileiras de commodities, 2001-2017 (2006 = 100)
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1.23. Não obstante o cenário externo, as perspecti-

1.24. Apesar das perspectivas desafiadoras e de

vas para a economia brasileira dependem substan-

riscos substanciais, o crescimento poderá ser

cialmente da capacidade do governo para garantir

retomado mais fortemente se o novo governo

a sustentabilidade fiscal e implementar importan-

demonstrar capacidade de implementar as refor-

tes reformas domésticas. O equacionamento efeti-

mas necessárias. Um plano confiável para enfren-

vo dos riscos fiscais será crucial para restabelecer a

tar as vulnerabilidades fiscais e renovar o ímpeto

confiança e sustentar o investimento e o crescimento

de reformas traria forte injeção de confiança para

para além de uma recuperação cíclica. Falhar nessa

a economia brasileira, que apoiaria investimentos

tarefa não somente implicará baixo crescimento

em áreas estratégicas tais como infraestrutura,

econômico tendencial, mas também aumentará a

inovação e recursos naturais, entre outros. A volta

vulnerabilidade da economia brasileira a colapsos

da confiança também facilitaria o progresso social

econômicos perante choques exógenos. Além das

por meio de novas oportunidades econômicas

reformas fiscais, medidas internas voltadas para a

para a população. O aumento da produtividade da

integração de mercados, o melhoramento da infra-

economia brasileira passa pela focalização nas

estrutura, do ambiente de negócios e a busca por

vantagens comparativas do país, bem como no

políticas públicas mais efetivas serão essenciais para

favorecimento de temas promissores como o po-

promover o crescimento econômico sustentado.

tencial disruptivo de novas tecnologias.

QUADRO 1.1. O Imperativo da Reforma Fiscal

O Brasil precisa aumentar substancialmente seu superávit primário para garantir a sustentabilidade fiscal. No atual nível de endividamento do país, o ajuste do
superávit primário necessário para estabilizar a trajetória da dívida excede 4% do PIB. Se
o governo não fizer o ajuste fiscal necessário, a trajetória da dívida pública será explosiva.
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TABELA 1.4. Superávit Primário Necessário para Estabilizar a Trajetória da Dívida

30

(% do PIB)

Dívida/PIB = 74,4%
Taxa de juros real

Crescimento real do PIB
1,00%

2,00%

3,00%

5,0%

2,95%

2,19%

1,44%
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Fonte: Cálculos da equipe do BID
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Embora o controle de crescimento do gasto púlico seja indispensável para
estabilizar a dinâmica da dívida no médio prazo, o crescimento econômico
também é fundamental. As simulações mostram que, com base em uma taxa de crescimento de longo prazo de 2,0%, a manutenção do teto produziria um superávit primário
em 2024, que aumentaria para cerca de 1% do PIB até 2025/26 e para 2% até 2029/28. No
entanto, a perspectiva fiscal melhoraria significativamente se a economia crescesse mais
rapidamente de forma sustentável: uma taxa de crescimento de longo prazo de 3,0% e o
cumprimento da regra de gasto produziriam um superávit primário em 2021 que excederia
2% do PIB até 2025. Em contrapartida, se a taxa de crescimento de longo prazo fosse em
média de 1,0%, o Brasil não obteria superávit primário até depois de 2026, mesmo se cumprisse o teto de gastos.

FIGURA 1.12. Evolução do superávit primário nos cenários de linha de base e alternativo
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Fonte: Cálculos da equipe

Manter o cumprimento do teto de gastos ao longo do tempo não será possível
na ausência de reformas fiscais adicionais. A rigidez do gasto público reflete uma
alta proporção de despesas obrigatórias que, aliadas a uma grande parcela de receitas
vinculadas, deixam pouco espaço para o ajuste fiscal. Reformas fiscais serão necessárias para abordar essas questões e evitar um ajuste fiscal de baixa qualidade que apene
o investimento e reduza os gastos com grupos vulneráveis. Em um cenário sem reforma,
as despesas obrigatórias por si sós atingiriam o teto de gastos em apenas alguns anos.23
Mesmo em um cenário de reforma previdenciária mais contundente, medidas adicionais
ainda seriam necessárias para conter o crescimento de outras categorias de despesa.24
Abordar as causas estruturais da deterioração do resultado fiscal contribuiria para reduzir

23. Refere-se a despesas obrigatórias e discricionárias em todas as categorias de gasto incluídas no teto. Algumas despesas obrigatórias, como transferências para governos subnacionais, não estão incluídas no teto.
24. Uma preocupação fiscal adicional para 2019 e anos subsequentes é a possível violação do Artigo 167 da Constituição (a chamada “regra de ouro”), que
proíbe o governo de realizar operações de crédito em excesso (líquido) de despesas de capital, exceto quando autorizadas por crédito suplementar aprovado
por maioria simples do Congresso Nacional. Reduções no investimento público poderiam eventualmente levar à violação da regra de ouro. O FMI publicou um
relatório sugerindo medidas adicionais para apoiar a implementação do teto de gastos (FMI, setembro de 2017; ver também: Banco Mundial, 2017).
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2.1. O fraco desempenho da produtividade no

ções internacionais destacam os desafios de pro-

Brasil nas últimas décadas destaca o papel de

dutividade enfrentados pelo Brasil, uma vez que

restrições internas profundas e persistentes.

vários países semelhantes aumentaram rapida-

O crescimento da produtividade total dos fatores

mente seus níveis de produtividade nos últimos 60

(PTF) tem sido baixo desde a década de 1980, e

anos, enquanto o Brasil tem apresentado avanços

o acúmulo de capital e trabalho foi responsável

limitados.26 No Brasil nunca houve um ciclo virtuo-

pela maior parte do crescimento observado nas

so entre crescimento da produtividade e desempe-

últimas décadas.

nho econômico robusto sustentado. Em vez disso,

25

o país tem enfrentado crises macroeconômicas
recorrentes e períodos de crescimento geralmente
2.2. O Brasil fica atrás dos seus pares em termos

impulsionados por circunstâncias externas favo-

de crescimento da produtividade. As compara-

ráveis ou por fatores domésticos temporários.

FIGURA 2.1. Decomposição das fontes de crescimento do PIB (1961–2011)
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Fonte: Fernandez-Arias (2014)

25. Fernandez-Arias, 2014. Ferreira, Pessoa e Veloso (2013) estimam a PTF do Brasil com base em dados da Penn World Tables (PWT) para 1950-2011, e
também concluem que o crescimento da produtividade no Brasil tem sido impulsionado pelo acúmulo de fatores de produção, com uma contribuição apenas marginal da PTF. Barbosa Filho, Pessoa e Veloso (2010) e Ellery (2014) relatam resultados semelhantes.
26. Ferreira, Pessoa e Veloso (2013) concluem que entre 1960 e 1980, a PTF na América Latina cresceu a um nível ligeiramente superior ao dos Estados
Unidos, mas essa tendência foi revertida entre 1980 e 2007, quando a taxa de crescimento da PTF na América Latina foi negativa. Miguez e Moraes (2014)
mostram que a produtividade no Brasil caiu drasticamente em comparação com a da China. Entre 1995 e 2009, a produtividade do trabalho no Brasil aumentou apenas 13,6%, enquanto a produtividade do trabalho na China cresceu 226,8% durante o mesmo período.

FIGURA 2.2. Tendências da produtividade do trabalho, 1960–2011 (US$ 1.000 por trabalhador)
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2.3. O fraco desempenho da administração pública

rias de despesas rígidas, tais como seguridade social,

impõe um desafio central ao crescimento da produ-

salários do setor público e outras formas de despesas

tividade no Brasil. Uma carga tributária crescente27 e

obrigatórias. O Banco Mundial classifica o governo

deficiências no fornecimento de bens e serviços pú-

brasileiro em 99º lugar entre 193 países em termos da

blicos coexistem com sérios riscos para a sustentabi-

efetividade da sua administração pública.28 Nenhuma

lidade das finanças públicas. O investimento público

melhoria na efetividade do governo foi registrada

está próximo de uma baixa histórica, enquanto mais

desde 1996, ao passo que uma deterioração vem sendo

de 80% do gasto público está concentrado em catego-

observada desde 2013.

27. O sistema tributário pode afetar a evolução da produtividade. Ferreira e Nascimento (2006) e Sleifer et al. (2010), entre outros, mostram que impostos
altos têm um impacto negativo no investimento e na atividade econômica. Pagés et al. (2010) constatam que alíquotas altas e exigências onerosas para o
cumprimento de obrigações tributárias aumentam os custos entre as empresas mais produtivas, reduzindo a produtividade. Botelho e Araújo (2017) mostram que há uma relação negativa entre carga tributária e produtividade máxima da economia, e que um aumento da carga tributária exacerba distorções
e ineficiências econômicas. Os autores também mostram que, embora a carga tributária do Brasil não tenha variado significativamente na última década, a
composição setorial das fontes tributárias teve impactos negativos consideráveis na produtividade e no crescimento.
28. Banco Mundial, 2016.
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FIGURA 2.3. Índice de efetividade do governo, Brasil e países comparáveis, 2016
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2.4. Um potencial produtivo não realizado e a má

privado muitas vezes leva à má alocação sistêmica de

alocação de recursos são outros fatores impor-

recursos produtivos, com capital físico, financeiro

tantes que contribuem para a baixa taxa de cresci-

e humano presos em atividades de baixa produtivi-

mento da produtividade no Brasil. O setor privado

dade. Grupos de interesse e uma economia política

enfrenta altos custos de produção e obstáculos de

complexa por trás da alocação de recursos começam

primeira ordem para fazer negócios, que prejudi-

a surgir na medida em que o setor privado tem pou-

cam sua competitividade.29 O uso discricionário de

cos incentivos para inovar e competir. O resultado é

isenções fiscais, regulações e proteção do mercado

um círculo vicioso de ineficácia do governo, rentis-

distorce ainda mais os incentivos competitivos.

mo (rent-seeking), parcos incentivos à inovação e ao

Nesse contexto, a relação entre os setores público e

empreendedorismo e produtividade estagnada.

FIGURA 2.4. Pontuações do Índice de Competitividade Global, Brasil e países comparáveis, 2017/18
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Nota: Os valores do índice variam de +2,5 (mais eficiente) a -2,5 (menos eficiente).

Fonte: Fórum Econômico Mundial
Nota: As pontuações variam de 1 (a mais baixa) a 7 (a mais alta).
29. No Índice de Competitividade Global de 2017/18, que acompanha o desempenho de 137 países em 12 pilares de competitividade, o Brasil ficou em 80º
lugar entre 144 países – uma queda substancial em relação ao 48º lugar ocupado em 2012/13 –, indicando uma deterioração significativa da sua competitividade. O Brasil fica atrás de todos os demais BRICS no índice.

2.5. Para mapear diagnósticos em um plano para

baseia-se em diagnósticos extensos e ricos dispo-

ações de políticas, é importante criar uma nar-

níveis na literatura.30 Além disso, aplica uma série

rativa para os desafios de desenvolvimento do

de metodologias que contribuem para a prioriza-

Brasil, corroborada por evidências. Este capítulo

ção dos principais desafios (Quadro 2).

QUADRO 2.1. Metodologias Parcimoniosas de Priorização

Priorizar os desafios de desenvolvimento de um país exige uma combinação de avaliações
quantitativas e qualitativas. Metodologias criadas para explicar a importância relativa
de vários entraves podem subsidiar a priorização, mas não podem substituir avaliações
mais abrangentes baseadas em várias fontes analíticas e até em julgamentos subjetivos.
Em última análise, a priorização dos entraves do desenvolvimento requer a construção
de um plano baseado em evidências para ações de políticas que estruturem as medidas
propostas em torno de algumas áreas críticas de intervenção. Essas áreas devem complementar-se e reforçar-se mutuamente, como parte de uma estratégia de desenvolvimento
logicamente coerente. Este relatório emprega a seguinte bateria de metodologias parcimoniosas de priorização.31
Hausmann et al. (2005) buscam identificar quais dos seguintes fatores impõem a restrição
mais vinculante ao crescimento: retornos inadequados do investimento, apropriabilidade
inadequada dos retornos privados ou acesso inadequado a financiamento. 32 No Brasil, essa
metodologia indica que o baixo nível de poupança interna constitui uma restrição vinculante,
que Hausmann et al. (2005) associam a restrições no acesso a financiamento externo. Esses
mesmos autores concluem que melhorar a eficiência do gasto público poderia aliviar essa
restrição, uma vez que viabilizaria uma poupança pública maior e uma menor carga tributária. Hausmann (2008) apresenta outras evidências de que a poupança interna é uma restri-

Embora essa metodologia diagnóstica esteja centrada no crescimento, abordagens
alternativas consideram outros aspectos do desenvolvimento, tais como desigualdade
e pobreza, instituições públicas e outros fatores. Borensztein et al. (2014) exploram informações setoriais transnacionais para identificar as lacunas de desenvolvimento entre
um determinado país e outros países com o mesmo nível de renda per capita. No caso do
Brasil, essa metodologia indica que as restrições mais vinculantes estão na infraestrutura,

30. Para um resumo dos desafios de produtividade no Brasil, ver IPEA (2015) e FGV (2017).
31. Detalhes sobre as metodologias são encontrados no Anexo I.
32. Se o problema estiver relacionado com baixos retornos, o próximo passo é avaliar se isso se deve a investimento insuficiente em fatores complementares de produção ou a acesso deficiente a tecnologias importadas. Se o problema estiver relacionado com baixa apropriabilidade, o próximo passo é avaliar se isso se deve à tributação alta, à fiscalização insuficiente do cumprimento de direitos de propriedade e contratos, a conflitos entre capital e trabalho,
ou a externalidades de aprendizagem e coordenação. Se o problema estiver relacionado com financiamento precário, o próximo passo é avaliar se isso se
deve a problemas com os mercados financeiros internos ou externos.
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no ambiente empresarial e na segurança pública, mas que governança, pobreza e desigualdades de gênero também são importantes.33
Izquierdo et al. (2016) propõem outra metodologia de priorização que agrupa os países
em clusters de acordo com o seu nível de renda e, em seguida, avalia e compara o impacto
que a redução de restrições em diferentes áreas teria na probabilidade de um determinado
país passar para um cluster de renda mais alta. No caso do Brasil, os resultados sugerem
que infraestrutura, mercado de capital e saúde pública são as restrições prioritárias do
país. O exercício também mostra que a transição para um cluster de renda mais alta exigiria investimentos muito grandes e/ou esforços de políticas robustos. Por exemplo, para
obter uma probabilidade de transição entre clusters de 75%, o estoque de infraestrutura
do Brasil precisaria aumentar 1,45 desvio-padrão, enquanto seus indicadores para o mercado de capital e saúde pública precisariam aumentar um desvio-padrão cada.
Juntos, os resultados dessas três metodologias subsidiam a análise dos desafios de desenvolvimento do Brasil apresentados neste relatório. A importância da infraestrutura e do
ambiente empresarial é abordada nos pilares 1 e 2, enquanto a importância da estabilidade
fiscal e da eficiência do setor público é discutida no Pilar 4. No entanto, vários desafios
críticos de desenvolvimento apresentados no relatório não derivam das metodologias
descritas acima. Em particular, o Pilar 3 focaliza os problemas relacionados com a transformação digital, que não são adequadamente capturados pelas metodologias analíticas
existentes. A análise abaixo também aborda questões específicas de diagnóstico, tais
como desenvolvimento social, capital natural e meio ambiente, para as quais não há um
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33

33. Informações setoriais mais detalhadas podem revelar que uma lacuna aparente é de fato o resultado de um déficit específico em uma área de um
determinado setor. Portanto, essa abordagem pode sempre ser complementada por uma análise granular setor a setor, o que está em consonância com o
espírito do Capítulo 3 deste relatório.

2.6. A análise dos desafios de desenvolvimento do

explicando como uma integração maior, aliada à ex-

Brasil apresentados neste capítulo está estrutu-

posição à concorrência e à implementação de refor-

rada em torno de quatro pilares. O primeiro pilar

mas que facilitem a eficiência alocativa, pode gerar

destaca o papel fundamental da integração econô-

saltos de produtividade. Complementando a análise

mica – tanto nacional quanto internacional, ampla-

desses entraves de certa forma tradicionais, o Pi-

mente entendida como esforços para aumentar as

lar 3 apresenta um diagnóstico dos desafios e das

sinergias produtivas transfronteiriças e intrafron-

oportunidades de desenvolvimento apresentados

teiriças – na liberação das forças transformacionais

pela rápida mudança tecnológica e pela economia

que impulsionam o crescimento da produtividade.

digital emergente. Finalmente, o Pilar 4 enfatiza a

O pilar 2 focaliza problemas críticos associados ao

importância crítica de se construir um setor público

ambiente empresarial. Juntos, os capítulos 1 e 2

sustentável, moderno e inovador, capaz de mitigar

abordam um conjunto básico das principais ques-

os custos de ajustes sociais e prestar serviços essen-

tões que impedem o crescimento da produtividade,

ciais de maneira eficiente.

FIGURA 2.5. Os quatro pilares do desenvolvimento no Brasil
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1

o

Pilar

Fundamentação do pilar
A integração é especialmente vital em um país com as dimensões
continentais e a grande diversidade do Brasil. Uma maior
integração nacional e internacional pode explorar sinergias
produtivas e criar vantagens comparativas, promovendo, assim,
a realocação eficiente de recursos produtivos e reformulando,
ao mesmo tempo, os encadeamentos econômicos para apoiar
o crescimento da produtividade. A integração contribui para
reduzir custos de transporte e de transações, aumentar a
economia de escala na produção, gerar uma concorrência mais
intensa e promover a disseminação de conhecimentos entre
empresas e setores. Juntos, esses fatores promovem a eficiência
e aumentam a produtividade. Além disso, uma economia mais
integrada pode construir a confiança e a capacidade necessárias
para que as empresas brasileiras possam competir em mercados
globais dinâmicos e voláteis34. As políticas descritas neste
pilar compreendem uma agenda abrangente para reduzir
os custos econômicos da conectividade deficiente, reduzir
desigualdades regionais e incentivar a coordenação interna.

(

Promover
integração nacional
e internacional

*

2.7. A economia do Brasil permanece relati-

não reduziram significativamente suas tarifas

vamente fechada pelo padrão internacional.

comerciais nos últimos 20 anos, período marcado

O legado de protecionismo comercial do Brasil

pela intensa liberalização do comércio global e

limitou a competitividade global do país e inibiu

pela assinatura de acordos comerciais em todo o

o crescimento da sua produtividade. Apesar da

mundo. As tarifas brasileiras para bens de capital

abertura ocorrida na década de 1990, a economia

são particularmente punitivas, com implicações

permanece relativamente fechada, medida por

negativas para o potencial de oferta do país.36 Não

indicadores tanto de política (de direito) como de

apenas o nível das tarifas comerciais é alto no Bra-

resultado (de fato). As restrições de políticas são

sil, como também há uma dispersão significativa,

particularmente significativas, já que o Brasil está

que constitui um problema de primeira ordem

consistentemente no terço inferior da distribuição

para o desenvolvimento econômico, visto que o

global de abertura em todas as métricas de política

acesso a insumos de produção de alta qualidade

comercial. O Brasil é um dos poucos países que

torna-se oneroso e distorcido.

35

34. Uma vasta literatura detalha os ganhos decorrentes da integração econômica. Ver, por exemplo, Donaldson (2015).
35. Há uma extensa literatura vinculando a evolução da produtividade no Brasil à abertura comercial. Estudos baseados em dados de empresas mostram
que o crescimento da PTF no setor manufatureiro brasileiro, na segunda metade da década de 1990, pode ser atribuído à liberalização do comércio no
início da década. Em geral, os resultados sugerem que quanto maior a exposição das empresas à concorrência estrangeira e seu acesso a insumos estrangeiros, maior o ganho de produtividade. Ver Rossi e Ferreira (2003) e Muendler (2004).
36. Um estudo detalhado recente da SAE (2018) mostra que uma redução nas tarifas comerciais aumentaria o volume do comércio e a eficiência da economia.
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FIGURA 2.6. Taxas tarifárias, Brasil e países comparáveis, 1996–2015
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2.8. Barreiras não tarifárias e burocracia também

grande parte a exigências burocráticas onerosas, o

limitam a integração internacional do Brasil. Pelos

Brasil ficou em 149º lugar entre 190 economias na

padrões internacionais, o Brasil impõe um grande

facilidade de comércio internacional no relatório

número de barreiras não tarifárias, tais como nor-

Doing Business de 2016, do Banco Mundial. Em uma

mas sanitárias, regulações técnicas e políticas de

pesquisa realizada em 2014 pela Confederação

conteúdo nacional.37 O setor manufatureiro brasi-

Nacional da Indústria (CNI),39 44% das empresas

leiro é protegido por barreiras não tarifárias em ní-

identificaram a burocracia aduaneira como um

veis superiores aos da média mundial.38 Devido em

dos principais problemas enfrentados, citando

FIGURA 2.7. Classificação global quanto à facilidade de comércio transfronteiriço no Relatório Doing Business de 2016
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Fonte: Banco Mundial, 2016

37. UNCTAD, 2013. Em um mundo de cadeias de valor densas e gestão de estoques just-in-time, a importância de reduzir o tempo gasto na fronteira dificilmente será superestimada. A otimização das regulações comerciais e a garantia de sua efetiva aplicação pela aduana e outros órgãos de fronteira são
fundamentais para a facilitação do comércio. Sistemas de gestão de riscos, programas de operadores econômicos autorizados, regimes simplificados de
exportação postal, arranjos de janela eletrônica única, esquemas de trânsito simplificados e cooperação entre órgãos de fronteira podem facilitar o comércio e reduzir o custo dos tempos de importação e exportação.
38. SAE, 2018.
39. CNI, 2014.

exigências documentais excessivas, falta de co-

entre alguns países da América Latina; (ii) da me-

municação entre os diferentes órgãos que tratam

lhoria das relações comerciais com o México; e (iii)

desse assunto, processos geralmente lentos e im-

da otimização dos acordos de Rules of Origin (RO)

previsíveis e atrasos nas inspeções.

entre diferentes países da região.

2.9. Nas últimas décadas, o valor total do comér-

2.10. O Brasil está mal integrado não apenas com o

cio intrarregional do Brasil diminuiu em termos

mundo, mas também domesticamente, o que con-

relativos. Em 1997, a América Latina foi o segundo

tribui para grandes disparidades internas no seu

maior mercado de exportação do Brasil, respon-

desenvolvimento econômico e social.40 Os estados

dendo por 25,7% de todas as exportações. Em

das regiões Norte e Nordeste do país carecem de vín-

2017, a participação da América Latina havia caído

culos físicos e econômicos fortes com os principais

para 17,9%. Segundo o BID (2017), há medidas que

centros populacionais e produtores do Sudeste e do

podem ser tomadas para melhorar essa tendên-

Sul, e seus níveis de competitividade estão entre os

cia, uma vez que os países latino-americanos não

mais baixos do país.41 Em contrapartida, os estados

estão longe de uma zona de livre comércio – há 33

do Sudeste e do Sul estão entre os mais competitivos

acordos comerciais preferenciais entre os países

e têm níveis mais altos de renda per capita.42 Entre as

da região, que respondem por 80% do valor atual

500 cidades com os melhores indicadores de desen-

do comércio intrarregional. As principais oportu-

volvimento do país, 99% estão localizadas nas regiões

nidades para aumentar o comércio intrarregional

Sudeste, Sul e Centro-Oeste, enquanto mais de 97%

do Brasil poderiam vir: (i) da redução de tarifas em

dos municípios entre os 500 menos desenvolvidos

uma série de produtos de exportação importantes

estão concentrados nas regiões Norte e Nordeste.43

FIGURA 2.8. Mercados de exportação brasileiros (% do total de exportações)
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40. A SAE (2018) descreve os benefícios da integração nacional. Maiores fluxos de comércio interno tendem a aumentar a eficiência produtiva, impulsionando a produtividade de trabalhadores e empresas brasileiros. Uma maior integração nacional permite que o comércio interno equilibre os excedentes
e a escassez locais, já que os comerciantes podem comprar bens onde os preços locais são mais baixos e vendê-los onde os preços são mais altos. Esse
processo aumenta o poder de compra do consumidor, permitindo seu acesso a produtos de melhor qualidade, a preços mais baixos, e aumenta a competitividade das empresas ao reduzir os custos dos seus insumos. Para evidências empíricas, ver Góes e Matheson (2017).
41. CLP, 2017.
42. Esse ranking segue a metodologia da OCDE, baseada em 10 pilares: potencial de mercado, infraestrutura, capital humano, educação, sustentabilidade social, segurança pública, solvência fiscal, inovação, eficiência e sustentabilidade ambiental.
43. FIRJAN (2010).
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FIGURA 2.9A. Ranking de competitividade dos estados brasileiros, 2017
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FIGURA 2.9B. PIB per capita entre os estados brasileiros, 2014
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2.11. A integração nacional permite às empresas

regionais. As regiões menos desenvolvidas devem

explorar vantagens comparativas regionais, o

ser integradas aos setores mais produtivos da eco-

que é especialmente crítico nas regiões mais po-

nomia nacional, a fim de explorar suas vantagens

bres. Sucessivos governos têm tentado reduzir as

comparativas e criar as condições necessárias para

disparidades regionais do Brasil por meio de trans-

aumentar os níveis de renda e reduzir as desigual-

ferências intragovernamentais dos estados mais

dades. As vantagens comparativas associadas ao

ricos para os mais pobres. No entanto, essa estra-

capital natural permanecem subutilizadas como

tégia por si só não conseguiu atenuar as diferenças

fonte de dinamismo econômico.

2.12. É preciso melhorar a integração entre muni-

impõe altos custos aos cidadãos e ao meio ambien-

cípios nas grandes regiões metropolitanas. As re-

te. O tempo médio de deslocamento para um tra-

giões metropolitanas são responsáveis pela maior

balhador brasileiro é de 42 minutos, enquanto nos

parte da produção brasileira, mas enfrentam de-

EUA essa média é de apenas 25 minutos. Além dis-

safios de integração que limitam os benefícios da

so, 20% dos trabalhadores brasileiros levam mais

aglomeração. As redes de infraestrutura e os bens

de uma hora para chegar ao trabalho. Os custos de

públicos que sustentam melhorias na produtivida-

transporte representam 15% da renda familiar no

de e na qualidade de vida – incluindo transporte,

Brasil. O custo total do transporte urbano vem au-

segurança pública e outros serviços públicos – em

mentando desde 2002, tendo atingido 2,5% do PIB

geral são inadequados para sustentar o surgi-

metropolitano em 2015.44

mento de novos encadeamentos produtivos. O
desenvolvimento urbano desordenado também
cria desigualdades espaciais no interior das áreas

2.14. A infraestrutura inadequada é um grande

urbanas, afetando negativamente as famílias de

obstáculo à integração nacional. No Relatório de

baixa renda, ao restringir seu acesso a infraestru-

Competitividade Global de 2017-18 do Fórum Eco-

tura, serviços e oportunidades. Os desafios de mo-

nômico Mundial, o Brasil ficou em 81º lugar entre

bilidade urbana causados por redes de transporte

140 países em qualidade geral da sua infraestru-

sobrecarregadas e pela deterioração da qualidade

tura, 112º em qualidade de suas estradas, 79º em

dos serviços de transporte público são um proble-

qualidade de suas ferrovias, 105º em qualidade de

ma especialmente sério.

seus portos marítimos e 73º em qualidade de suas
instalações de transporte aéreo.45 O investimento
em infraestrutura pública no Brasil é baixo e está

2.13. A conectividade deficiente nas metrópoles

em queda. Nos anos 1970, o investimento em infra-

impõe custos de transporte significativos. A falta

estrutura foi de 5,42% do PIB, em média, mas na

de integração nas regiões metropolitanas do Brasil

década de 2000 havia caído para 2,06%.46

FIGURA 2.10. Custo total de deslocamento no Brasil como parcela do PIB metropolitano
2,60%
2,40%
2,20%

1,80%
1,60%
1,40%
1,20%
1,00%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
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44. Climate Policy Initiative, 2018.
45. Fórum Econômico Mundial, 2018.
46. Banco Mundial, 2018.
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FIGURA 2.11. Ranking do Relatório de Competitividade Global para qualidade geral de infraestrutura
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2.15. A baixa qualidade dos serviços de infraes-

1%.48 As regiões Norte e Centro-Oeste seriam as

trutura do Brasil limita significativamente seu

mais beneficiadas, uma vez que suas exportações

potencial econômico. Os custos de transporte re-

subiriam 13% e 12%, respectivamente. Outros

presentam quase 60% dos custos totais de logística

estudos confirmam os benefícios do investimento

do Brasil e equivalem a 12,3% do PIB, em compara-

em infraestrutura. Campos Neto et al. (2015) mos-

ção com 7,8% nos Estados Unidos. Estimativas do

tram um impacto positivo e persistente no PIB,

BID indicam que uma redução de 1% nos custos de

enquanto Schettini e Azzoni (2015) concluem que

transporte ad valorem aumentaria as exportações

uma expansão de 1% da malha viária brasileira

agrícolas em quase 5%, as exportações de manufa-

aumentaria a eficiência do setor manufatureiro

turados em 4% e as exportações de mineração em

em 0,13%.
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FIGURA 2.12. Investimento em infraestrutura no Brasil, por década (% do PIB)
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47. ILOS, 2018.
48. BID, 2013; Campos Neto, 2014.
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2.16. Investimento em infraestrutura clima-in-

çando com a agricultura e os elos da cadeia de supri-

teligente é crítico para impulsionar, de forma

mento e com atividades de pesquisa e tecnologia

responsável, o capital natural do Brasil, enquanto

de ponta. O potencial do capital natural brasileiro

aumenta a integração produtiva. O capital natural

é subutilizado e deve ser favorecido como fonte de

do Brasil continua sendo subexplorado como mo-

crescimento econômico para reduzir as desigual-

tor do crescimento econômico, e o investimento

dades regionais e induzir a inclusão produtiva de

em infraestrutura é fundamental para realizar seu

pessoas com diferentes níveis de capital humano.

potencial. No entanto, sustentabilidade e resili-

Além disso, a região da América Latina e do Caribe

ência são cruciais, e os desafios impostos pela mu-

(ALC) é extremamente vulnerável a eventos climá-

dança do clima exigirão esforços conjuntos para

ticos, que afetam o crescimento e os resultados so-

melhorar o planejamento ambiental e promover

ciais.50 O Brasil é o maior emissor de gases de efeito

adaptação e mitigação. O Acordo de Paris reflete a

estufa na América Latina, e sua NDC no âmbito

importância vital dessas questões e representa um

do Acordo de Paris é extremamente ambiciosa. O

ponto de inflexão para a política climática global.

país pretende diminuir as emissões em 37% em

Reduções focalizadas nas emissões de gases de

relação ao seu nível de 2005 até 2025. A redução do

efeito estufa, bem como instrumentos financeiros

desmatamento na região amazônica terá um papel

inovadores, reformas de transparência e outras

fundamental no cumprimento da NDC, que se

medidas estão sendo incorporadas à formulação

aplica também a outras metas de política ambien-

de políticas brasileiras, na medida em que o país

tal, tais como melhorar a qualidade da água e do

intensifica seus esforços para cumprir sua Contri-

saneamento, reduzir a poluição do ar causada por

buição Nacionalmente Determinada (NDC).

um número crescente de automóveis e garantir a

49

expansão responsável da fronteira agrícola. Esses
objetivos ressaltam a importância de integrar
2.17. Considerações ambientais devem ser um ele-

considerações ambientais à agenda de desenvolvi-

mento importante na agenda de desenvolvimento

mento e expandir a política ambiental para incluir,

do Brasil. A riqueza e a diversidade do capital natu-

além da conservação, os ganhos de produtividade

ral brasileiro oferecem importantes oportunidades

associados ao uso responsável do capital natural

para promover o crescimento sustentado, come-

do país.51

FIGURA 2.13. Desmatamento na Amazônia (em milhares de km2)
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49. CPI, 2018.
50. CFI, 2016.
51. As mudanças climáticas agravam os desafios sociais no Brasil. O Banco Mundial estima que os impactos da mudança do clima jogariam 400 mil brasileiros na pobreza (definida como a fração de pessoas vivendo com menos de 2 dólares por dia) até 2030. (Hallegatte et al., 2015).

BID — Banco Interamericano de Desenvolvimento

Pilar 1 | Promover integração nacional e internacional

19,0

20,0

47

2

o

Pilar

Fundamentação do pilar
O pilar 1 busca melhorar a integração e reduzir os custos
de produção para aproveitar vantagens comparativas
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desses objetivos exigirá um setor privado vibrante.52
No entanto, o setor privado do Brasil é prejudicado
por um ambiente empresarial que não é propício ao
empreendedorismo, à inovação e à busca do crescimento
da produtividade. Nesse contexto, o Pilar 2 focaliza os
problemas de desenvolvimento associados a deficiências
regulatórias e legais que travam o desenvolvimento do
setor privado. Melhorar a transparência das relações
entre os setores público e privado é um ingredientechave dessa agenda para minimizar um comportamento
rentista. Os pilares 1 e 2 mapeiam os principais fatores
que impedem um salto de produtividade no Brasil.

(

Fortalecer a
participação do
setor privado no
desenvolvimento
econômico

*

2.18. O Brasil apresenta um baixo desempenho

2.19. O sistema de tributação no Brasil é uma

nos indicadores internacionais de qualidade

deficiência crítica do ambiente de negócios do

do ambiente empresarial . No relatório Doing

país: é complexo e confuso e seu cumprimento é

Business de 2017, o Brasil aparece em 123º lugar

oneroso.54 No Brasil hoje há mais de 60 impostos,

entre 190 países em qualidade geral do clima

taxas e contribuições obrigatórias cobradas pelo

empresarial. No relatório de Competitividade da

governo, espalhados por várias disposições cons-

CNI de 2018, o Brasil ficou em último lugar en-

titucionais e legislações. Devido à complexidade e

tre 18 países no fator qualidade do seu ambiente

à ambiguidade do sistema tributário, o litígio tri-

de negócios. O país teve um desempenho ruim

butário é desmedido. De 1988 a 2016, quase 363 mil

em todos os componentes do índice, incluindo

regulamentos e diretrizes foram emitidos sobre

relações com o governo, qualidade regulatória,

questões tributárias, a uma média de 31 por dia,55

segurança jurídica, exigências burocráticas, re-

e cada empresa brasileira precisa cumprir uma

lações trabalhistas, estado de direito, facilidade

média estimada de três mil diretrizes fiscais. Para

para abrir uma empresa e práticas de contratação

cumprir a legislação tributária, uma empresa de

e demissão.

manufatura gasta, em média, 1,16% de sua receita

53

52. Cavalcante (2016) apresenta evidências do impacto positivo do ambiente de negócios no investimento e na produtividade.
53. CNI (2018).
54. Appy (2017) argumenta que a estrutura tributária brasileira cria graves distorções alocativas nos preços relativos, na distribuição setorial da produção
e na distribuição geográfica da produção, entre outras áreas, que reduzem a eficiência da economia.
55. Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (2017) e Amaral et al. (2017).
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FIGURA 2.14. Número médio de horas gastas por uma empresa preparando e pagando impostos,
Brasil e países comparáveis, 2018
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anual, ou o equivalente a 10% do seu gasto anual

2.20. Os custos burocráticos são um grande desin-

com salários. No caso das pequenas empresas, esse

centivo à entrada de empresas no Brasil, suprimindo

custo sobe para 3,13% da receita anual. Segundo

uma margem fundamental para o crescimento da

o Banco Mundial, a empresa brasileira média gasta

produtividade e incentivando a informalidade. De

1.958 horas preparando e pagando impostos, o que

acordo com o relatório Doing Business de 2019, abrir

não é apenas o maior número de horas do mundo,

uma empresa no Brasil leva mais de 80 dias, prazo

mas quase o dobro das horas gastas pelas empre-

muito superior ao da média mundial. As várias etapas

sas no país classificado em segundo lugar, e mais

necessárias para abrir uma empresa estão sob a juris-

de sete vezes a média mundial.

dição de diferentes níveis de atores governamentais e

56
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FIGURA 2.15. Tempo necessário para abrir uma empresa (número de dias)
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56. FIESP (2011).
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FIGURA 2.16A. Investimento em P&D (% do PIB)
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FIGURA 2.16B. Número de pesquisadores por 1.000 empregados no setor privado
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institucionais, o que aumenta a complexidade do pro-

cias empíricas robustas estabeleceram uma rela-

cesso e resulta em altas taxas de recusa de registros.

ção positiva entre inovação e produtividade.57 No

Como a entrada de novas empresas é fundamental

entanto, no Brasil a proporção do investimento em

para o crescimento da produtividade, a burocracia

pesquisa em relação ao PIB é muito baixa pelos pa-

onerosa do Brasil impõe custos econômicos pesados.

drões internacionais e está muito aquém dos níveis
das economias mais dinâmicas do mundo, e a contribuição do setor privado para o investimento total

2.21. A taxa de inovação do setor privado é baixa

em inovação é pequena. O setor público responde

e está estagnada, com poucas exceções. Evidên-

por cerca de 60% do investimento total em pesquisa

57. Para uma pesquisa da literatura, ver Bell e Forbes (2012).
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e desenvolvimento (P&D), o que é semelhante aos

ário e produto de crédito, com pequenas e médias

níveis de outros países da América Latina, mas

empresas (PMEs), grandes empresas e famílias

muito superior aos dos países do BRICS como a

enfrentando diferentes tipos de restrição.

Rússia (38%) e a África do Sul (42%). Enquanto isso,
no Japão e na Coreia do Sul o setor privado é responsável por cerca de 75% de todo o investimento

2.23. Nem os bancos nem o mercado de capital

em P&D. A pequena participação do investimento

suprem adequadamente as necessidades de

privado em P&D no Brasil permanece praticamen-

financiamento de longo prazo dos mutuários. O

te inalterada desde o início dos anos 2000, mesmo

sistema bancário brasileiro oferece principalmen-

quando o investimento privado em inovação se ex-

te crédito de curto prazo para famílias e empresas,

pandiu em todo o mundo.58 Os pesquisadores brasi-

e as MPMEs enfrentam níveis de liquidez especial-

leiros representam apenas uma pequena fração de

mente baixos e custos altos para financiamento de

todos os empregados do setor privado.59

longo prazo. O mercado de títulos de longo prazo
ainda está em suas fases iniciais. Mudanças regulatórias destinadas a atrair investimento privado

2.22. Altos custos de financiamento limitam o

em infraestrutura foram introduzidas no Brasil, in-

desenvolvimento do setor privado, e o sistema

cluindo incentivos fiscais para a emissão de debên-

financeiro não desempenha um papel forte de in-

tures de infraestrutura no mercado local. Segundo

termediação. O Brasil tem um dos maiores e mais

a Associação Brasileira das Entidades dos Merca-

sofisticados sistemas financeiros da ALC, mas o

dos Financeiros e de Capitais (Anbima), entre 2016

financiamento para empresas é escasso e caro.

e 2017 o volume de debêntures emitidas para finan-

Alves e Luporini (2014) mostram que a maioria das

ciamento de infraestrutura aumentou de US$ 1.315

empresas investe com recursos próprios e que o

milhão para US$ 2.857 milhões (Apex-Brasil, 2018).

acesso ao crédito é um importante obstáculo ao in-

No entanto, essas debêntures foram designadas

vestimento. Em um estudo recente de 12 países,60

para atrair indivíduos e investidores estrangeiros,

o Brasil apresentou a taxa mais alta de spread ban-

em vez de investidores institucionais locais.

cário – média de 22%, mais de duas vezes a taxa do
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fatores contribuem para o alto spread bancário do

2.24. O acesso inadequado ao crédito tem um

Brasil, como custos associados a provisionamento

impacto especialmente negativo nas micros,

de perdas e recuperação de garantias (intimamente

pequenas e médias empresas (MPMEs). Além

ligados à eficiência do sistema judicial), alto nível

das deficiências no clima de negócios e da preca-

de inadimplência de empréstimos, elevada carga

riedade dos serviços de infraestrutura, as peque-

tributária, altos custos de mão de obra e operacio-

nas e médias empresas (PMEs) são limitadas pela

nais dos bancos e alto nível de concentração de

escassez de crédito. Essas empresas representam

mercado (ou seja, baixa concorrência) entre os

apenas 12,2% do crédito total, abaixo das médias

bancos. O estudo constatou que a importância re-

para América Latina (12,4%), Uruguai (38,5%),

lativa de cada obstáculo depende do tipo de mutu-

OCDE (25,5%) e Equador (16,0%). Segundo estudo

58. Chan e de Negri, 2010.
59. Refletindo seus baixos níveis de investimento em inovação, o Brasil produz relativamente poucas patentes. De acordo com o Escritório de Marcas e
Patentes dos Estados Unidos, entre 2000 e 2015 o número de patentes no Brasil aumentou de 98 para 323, uma taxa de crescimento anual de 9,6% – muito
abaixo das taxas da China (38% ao ano), da Índia (28,3%) e do Chile (13,2%). De acordo com Pinheiro e Figueredo (2017), a baixa taxa de produção de patentes no Brasil provavelmente reflete um investimento privado limitado em P&D. Os autores mostram que para cada US$ 1 bilhão gasto em P&D em 2013, o
Brasil produziu 7,4 patentes. Com os mesmos recursos, a China produziu 20,6 patentes e os países desenvolvidos produziram mais de 100.
60. Febraban e Accenture (2017).

do IBGE (2015),61 as PMEs no Brasil sofrem com o

a demanda agregada por meio de taxas de juros

racionamento de crédito, que afeta sua sobrevivên-

foi reduzida. Além disso, os empréstimos subsi-

cia, seu crescimento e sua produtividade. O estudo

diados geraram desequilíbrios fiscais, na medida

mostra que a sobrevida de quase metade das PMEs

em que o Tesouro emitiu dívida para incrementar

é de apenas quatro anos, em parte devido à baixa

a capacidade de empréstimo do BNDES. Também

produtividade e à falta de crédito. Um estudo de

houve impactos na alocação de recursos e na pro-

2014, do BID, que analisou o impacto do apoio

dutividade, uma vez que o crédito subsidiado foi

do BID às PMEs, constatou que o apoio na forma

acompanhado por regras ad hoc, que canalizam

de crédito é o único tipo de assistência que afeta

o crédito para setores específicos. Bonomo et al.

significativamente todas as variáveis de resultado

(2014) mostram que empresas de maior porte, mais

medidas e que tem o maior efeito positivo no em-

antigas e de menor risco se beneficiaram mais do

prego e nos salários. Além disso, há mais de 15

crédito direcionado após 2008 – a propósito, essas

milhões de microempresas no Brasil, que repre-

são as empresas com menor probabilidade de se-

sentam 98% de todas as MPMEs. De acordo com o

rem financeiramente limitadas.

62

Fórum de Financiamento de MPME da CFI, essas
microempresas têm uma lacuna de financiamento
formal de quase US$ 50 bilhões,63 que corresponde

2.26. O papel do Banco Nacional de Desenvolvi-

a quase 20 vezes a atual carteira de empréstimos

mento Econômico e Social (BNDES) está mudan-

nesse segmento.

do. O BNDES é a principal fonte de financiamento

para investimentos em infraestrutura e, em alguns
2.25. Os bancos públicos contribuíram signifi-

ciamento total de longo prazo. Em 2017, o governo

cativamente para o aumento do crédito ao longo

modificou as principais características de emprés-

da última década, mas sua influência criou dis-

timo do BNDES, criando uma nova taxa de juros de

torções alocativas e desafios de política macro-

longo prazo (TLP) para empréstimos desse banco.

econômica. Os empréstimos dos bancos públicos

A mudança será gradualmente introduzida nos

aumentaram substancialmente desde 2008, com

próximos cinco anos e levará a uma convergência

o crédito público subindo de 30% para 50% do

entre a taxa de empréstimo do BNDES e as taxas de

crédito total em circulação na economia. Embora

mercado pagas pelo governo. À medida que essa

o aumento do crédito pelos bancos públicos tenha

convergência ocorrer, espera-se que o setor privado

apoiado o investimento e o consumo, também

desempenhe um papel cada vez mais importante no

houve efeitos indesejáveis associados a esse cres-

financiamento de infraestrutura e nos empréstimos

cimento robusto, inclusive reduzindo a efetividade

a PMEs, desde que as demais limitações discutidas

da política monetária, já que as mudanças na taxa

neste capítulo também sejam abordadas. Além dis-

de política adotada pelo Banco Central normal-

so, os empréstimos do BNDES poderiam continuar

mente não afetaram o custo do crédito público,

a visar mais aquelas áreas nas quais o setor privado

dada sua natureza subsidiada. Como resultado,

não está disposto a intervir e naquelas em que as ex-

a capacidade do Banco Central para influenciar

ternalidades têm papel-chave.

61. IBGE (2015).
62. BID (2014).
63. https://www.smefinanceforum.org/data-sites/msme-finance-gap.
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o
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Fundamentação do pilar
O foco dos Pilares 1 e 2 são as prioridades essenciais de
melhorar a integração e promover a competitividade para
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se mutuamente para enfrentar os antigos problemas de
desenvolvimento no Brasil. Além dessa parte ainda pendente
da agenda de desenvolvimento do país, é fundamental
reconhecer as transformações abrangentes associadas ao
progresso tecnológico exponencial e disruptivo dos últimos
anos, bem como tendências futuras. Uma economia digital
emergente está produzindo mudanças profundas nos modelos
de negócios e produção, no mercado de trabalho e nos padrões
de vida. Aproveitar o potencial da nova economia digital
como uma ferramenta para o desenvolvimento econômico
requer uma abordagem voltada para o futuro, que busque
transformar o país em um produtor (e não apenas usuário)
de soluções tecnológicas. Nesse contexto, o Pilar 3 diagnostica
a capacidade e a prontidão do Brasil para aproveitar as
novas possibilidades associadas à transformação digital.

(

Preparar o
país para a
transformação
digital

*

2.27. O Brasil tem um ecossistema de startups vi-

avesso a risco,65 mas a taxa de inovação privada con-

brante, mas seu potencial como plataforma para

tinua baixa em termos agregados. Nesse contexto, a

soluções inovadoras, crescimento econômico e

ampliação de iniciativas para apoiar a inovação e o

progresso social permanece subexplorado. Havia

empreendedorismo pode ter um impacto altamen-

mais de quatro mil startups no Brasil em 2016 – mais

te positivo no crescimento e no desenvolvimento.

de duas vezes o número de 2012.64 São Paulo exibe
um dos ecossistemas de startups mais robustos do
mundo: as maiores empresas globais de tecnologia

2.28. A maioria dos trabalhadores brasileiros não

se estabeleceram em São Paulo, fomentando um

está preparada para se beneficiar ou contribuir

ambiente de networking, colaboração e incubação

para a economia digital emergente. Muitos traba-

de empresas em uma série de setores críticos para a

lhadores carecem de alfabetização digital básica,

eficiência econômica, a inclusão social e a melhoria

o que os impede de usar a tecnologia em suas ati-

da qualidade de vida, incluindo saúde, educação,

vidades diárias. Essa situação é tanto uma causa

segurança pública e transporte, entre outros. O

quanto uma consequência das deficiências do

ecossistema de startups do Brasil prospera apesar da

Brasil no ensino e na formação básicos. A alfabeti-

onerosa burocracia do país e do mercado de capital

zação digital inadequada limita o crescimento da

64. ABStartups (2017).
65. Um estudo da Associação Brasileira de Startups (ABStartups, 2017) indica que o principal obstáculo enfrentado por investidores e empreendedores é
um mercado de capitais que permanece focado em títulos de renda fixa e tem pouco apetite ao risco. Outros desafios importantes incluem a pesada carga
tributária, a burocracia excessiva e as regulações onerosas do país para investidores e empreendedores.
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produtividade, uma vez que a força de trabalho não

estrutura robusta de políticas não apenas para ava-

consegue adaptar-se rapidamente a novos mode-

liar os riscos da digitalização e da automação, mas

los de negócios ou adotar facilmente tecnologias

também para criar medidas que atenuem o impacto

modernas, agravando, assim, o velho problema de

disruptivo de novas tecnologias na dinâmica do em-

discrepância de habilidades decorrentes de incon-

prego.67 Uma transformação digital bem-sucedida

sistências entre os currículos escolares e a deman-

requer um mercado de trabalho capaz de absorver

da do mercado de trabalho.66 Consequentemente,

e reconhecer novas formas de trabalho, ao mesmo

os novos requisitos para se destacar na economia

tempo em que aborda proativamente questões de

digital aumentaram os desafios existentes no Bra-

proteção social e de direitos trabalhistas. Progra-

sil no que se refere às habilidades da força de tra-

mas de formação e capacitação mais ambiciosos,

balho. Além disso, há poucos incentivos para que

focados em habilidades interpessoais, resolução de

empresas e empresários adotem novas tecnologias

problemas, entre outras assim chamadas soft skills,

ou implementem soluções inovadoras fora de áre-

poderiam permitir aos trabalhadores participar

as de nicho de dinamismo no Brasil.

mais plenamente da economia digital. Em um estudo recente, 67% das empresas brasileiras citaram a
oferta inadequada de mão de obra como um obstá-

2.29. As políticas públicas do Brasil não abordam

culo ao crescimento da produtividade, e a formação

efetivamente as preocupações de equidade

técnica permanece pouco alinhada às demandas do

decorrentes do impacto das tecnologias digitais

mercado de trabalho.68

no mercado de trabalho. As tecnologias transfor-

madoras estão modificando as perspectivas de
emprego, e a automação e a digitalização estão al-

2.30. O Brasil enfrenta desafios significativos

terando as oportunidades de trabalho entre setores

de conectividade digital . Em vista das grandes

e ocupações. No entanto, o Brasil carece de uma

dimensões do Brasil, expandir o acesso à internet

FIGURA 2.17. Penetração das TIC no Brasil e nas Américas (%)
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66. BID, 2017.
67. O McKinsey Global Institute (2017) estima que, até 2065, mais da metade de todas as atividades de trabalho poderão ter sido automatizadas. Juntamente com a China, a Índia e os Estados Unidos, o Brasil tem um potencial de automação particularmente grande, e 50% de sua força de trabalho poderá
ser diretamente afetada.
68. O’Connell et al. (2017) mostram o impacto positivo da oferta de formação técnica baseada na demanda firme.

FIGURA 2.18A. Setor manufatureiro do Brasil como parcela do PIB, 2000-2016
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FIGURA 2.18B. Setor manufatureiro do Brasil como parcela do PIB, Brasil e países comparáveis, 2016
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2.31. A produtividade no setor manufatureiro do

formuladas. Atualmente, a parcela de domicílios

Brasil vem caindo desde os anos 1990. Bonelli e

com acesso à internet varia de 40% a 60%. O telefo-

Pinheiro (2017) mostram uma queda acentuada na

ne celular é essencial para a inclusão digital e para

produtividade industrial desde meados da década de

o acesso à internet: 94% dos usuários de internet

1990. Após atingir o ápice em 1997, a produtividade

no Brasil dependem do celular, enquanto 49%

do setor caiu 21% entre 1997 e 2015. Enquanto isso, a

usam computadores. A tecnologia 4G está disponí-

participação do setor manufatureiro no PIB caiu de

vel em apenas 51% dos municípios brasileiros, e há

uma média de 20% na década de 1980 para 15% em

uma necessidade premente de expandir o acesso a

2010 e 11,8% em 2017 – seu menor nível desde 1950.

áreas mais remotas dos grandes centros urbanos e

Segundo dados do Banco Mundial, a participação do

áreas rurais.69

setor manufatureiro brasileiro no PIB em 2015 ficou

69. Em 2017, o Brasil ficou em 30º lugar entre 50 países no Índice de Competitividade Global, pelo segundo ano consecutivo. O país foi classificado como um
“adotante” de novas tecnologias, e a implementação de serviços em nuvem na economia pode permitir que o país atinja a condição de líder no médio prazo.
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abaixo tanto da média mundial quanto dos níveis de

de novas tecnologias, infraestrutura de telecomu-

algumas das grandes economias latino-americanas,

nicações de baixa qualidade, habilidades limitadas

incluindo México, Peru e Argentina.

da força de trabalho e poucos programas de gestão
voltados para a indústria 4.0 são obstáculos à transformação digital do Brasil.

2.32. As tecnologias digitais oferecem uma oportunidade para melhorar a produtividade do setor
manufatureiro enfermo do Brasil. As tecnologias

2.33. O setor agrícola brasileiro se beneficiou do

modernas estão transformando a produção indus-

uso de tecnologias modernas, e há espaço para

trial por meio da automação e da aprendizagem de

aumentar a produtividade. A produtividade agrí-

máquina. Esse fenômeno, denominado “indústria

cola cresceu a uma taxa média de 3,63% de 2000 a

4.0”, introduziu o conceito de “fábrica inteligente”,

2007,71 em relação à média de 2,27% registrada en-

em que sistemas digitais monitoram processos e

tre 1961 e 2012 – a taxa de crescimento mais rápida

tomam decisões descentralizadas que exploram

entre países comparáveis.72 Segundo Lopes et al.

oportunidades para aumentar a produtividade.

(2017), o forte desempenho da agricultura brasileira

No entanto, as empresas brasileiras têm sido lentas

refletiu investimentos em P&D, abertura comercial

na adoção de tecnologias digitais ou na oferta de

e políticas públicas de apoio ao setor. No entanto,

soluções novas próprias: em uma pesquisa recente,

o Brasil ainda enfrenta lacunas na produtividade

apenas 58% das empresas reconheceram a impor-

agrícola (por exemplo, a produção de milho e soja

tância das novas tecnologias digitais e 48% infor-

está abaixo dos níveis dos EUA), e há espaço para

maram usá-las.70 Incentivos fracos para a adoção

continuar implantando novas tecnologias no setor.

FIGURA 2.19. Uso de tecnologias digitais no setor manufatureiro do Brasil
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Fonte: CNI, 2016. Sondagem Especial 66, Indústria 4.0.

70. CNI, 2016.
71. OCDE, 2011.
72. Fuglie, 2015.

BID — Banco Interamericano de Desenvolvimento

59

Pilar 3 | Preparar o país para a transformação digital

4

o

Pilar

Fundamentação do pilar
A dinâmica da dívida pública é insustentável na ausência
de um programa de ajuste fiscal. Além disso, a formulação

Produtividade sem obstáculos — Propostas para retomar o crescimento do Brasil

de políticas públicas no Brasil padece de problemas

60

arraigados em termos de eficiência, accountability e
transparência. Juntas, essas questões contribuem para
o baixo crescimento potencial e a desigualdade social. O
fracasso em reverter as tendências fiscais atuais, melhorar
significativamente o funcionamento da administração
pública e gerir melhor as políticas públicas anulará todos
os demais esforços de desenvolvimento e acabará por levar
o país a uma crise fiscal e social. Nesse contexto, o governo
deve concentrar sua atenção em garantir a sustentabilidade
da dívida por meio de reformas estruturais, fortalecendo
ao mesmo tempo a transparência e a accountability
públicas, maximizando o impacto de recursos fiscais
limitados por meio de políticas inovadoras e reduzindo
continuamente as várias dimensões da desigualdade.

(

Construir
um governo
mais efetivo

*

2.34. Será necessário um ajuste fiscal substan-

vez que pesquisas mostram que cortar o investi-

cial para manter a sustentabilidade da dívida

mento público terá um impacto especialmente ne-

pública e resguardar a estabilidade macroeco-

gativo no crescimento, ao passo que cortar gastos

nômica geral. Conforme discutido no Capítulo 1,

sociais acarretará problemas de equidade.

o Brasil enfrenta sérios desafios de sustentabilidade fiscal, que não podem ser resolvidos apenas
por meio de crescimento econômico, o governo

2.35. Deficiências na administração pública e

precisa realizar um ajuste fiscal que melhore o

na governança prejudicam a sustentabilidade

resultado fiscal primário em mais de três pontos

fiscal e corroem a eficiência e a eficácia do setor

percentuais do PIB. Isso exigirá conter o aumento

público. As estruturas, as regras e os sistemas que

de despesas obrigatórias, incluindo pagamentos

moldam as operações e a accountability do governo

de benefícios da previdência social, a massa sala-

no Brasil, em geral, são frágeis. Um planejamento

rial do setor público e outras despesas rígidas. Há

estratégico e operacional deficiente, responsabili-

também espaço para medidas a respeito da recei-

dades mal definidas, monitoramento inadequado

ta, como a eliminação de incentivos e subsídios

de desempenho, mecanismos limitados para ga-

fiscais, mas a maior parte do ajuste terá que recair

rantir o cumprimento de objetivos, além de outras

sobre o gasto público. A composição do ajuste da

deficiências sistêmicas, representam sérios pro-

despesa terá implicações importantes para o de-

blemas de governança, que são amplificados pelo

senvolvimento econômico e social do Brasil, uma

tamanho considerável do setor público. Essas ca-
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racterísticas também tornam o Estado vulnerável

2.37. A cooperação limitada entre governos sub-

à captura e ao rentismo, em um cenário político-e-

nacionais prejudica a eficiência do setor público.

conômico em que interesses constituídos dificul-

O marco jurídico que regula as interações entre os

tam a implementação do ajuste fiscal. Em termos

governos subnacionais e o governo central não es-

mais gerais, a captura do Estado e o rentismo en-

timula a cooperação. Por exemplo, ele permite que

fraquecem a efetividade do setor público, inibindo

governos subnacionais se envolvam em uma com-

o crescimento da produtividade e desacelerando o

petição intensa para atrair empresas, com oferta

desenvolvimento social e econômico.

de incentivos fiscais mais generosos e aumento
das isenções agregadas para muito além de seus
níveis socialmente ideais, o que ficou conhecido

2.36. Os sistemas de gestão de investimentos

como “guerra fiscal” entre os estados brasileiros.76

públicos do Brasil são inadequados para garantir

Em 2012, as receitas perdidas devido a isenções

a eficiência do investimento, que é vital para o

ficais totalizaram R$ 52,7 bilhões, o que represen-

crescimento econômico. De acordo com o indi-

ta 16,6% da receita do Imposto sobre Operações

cador PIE-X do FMI,74 a eficiência do investimento

relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços

público brasileiro (0,61) está abaixo da média

(ICMS) e mais de 200% do investimento público

tanto de países da América Latina (0,71) como de

total em alguns estados.77

73

mercados emergentes (0,73). A lacuna de efici-
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ência no Brasil é estimada em 39%, bem acima
da média dos mercados emergentes (27%) e dos

2.38. Uma grande parcela dos gastos não está

países da LAC (29%).75 Devido à ineficiência do in-

sujeita a nenhuma análise sistemática de impacto.

vestimento público, aliada a décadas de subinves-

Por exemplo, em 2017, a receita perdida devido a

timento no aumento e na manutenção do estoque

isenções fiscais e créditos tributários totalizou R$

de capital, a percepção pública da qualidade da

406 bilhões, superando o gasto total com educação

infraestrutura no Brasil é baixa e deteriorou mais

e saúde. O gasto tributário inclui R$ 284 bilhões em

rapidamente do que qualquer média regional

incentivos fiscais e R$ 122 bilhões em crédito ou

comparável. A falta de orientação de alto nível em

subsídios financeiros, e o sistema de gasto tributá-

relação a prioridades, a coordenação inadequada

rio oferece uma série de benefícios como a Zona

entre os diferentes níveis de governo e a ausência

Franca de Manaus, o imposto Simples para PMEs,

de diretrizes uniformes para a avaliação e seleção

deduções de imposto de renda de gastos com saúde

de projetos contribuem para a baixa qualidade dos

e educação, subsídios à exportação, doações filan-

projetos de investimento. Esses fatores, combina-

trópicas e programas do BNDES, entre outros. Uma

dos com a capacidade institucional inadequada

análise recente78 de quatro grandes programas de

no nível subnacional e entre alguns ministé-

governo que forneceram um total de R$ 173 bilhões

rios-chave, práticas inadequadas de gestão de

em subsídios constatou que nenhum deles havia

projetos e fluxos de financiamento incertos, en-

atingido seus objetivos.79 Mais fundamentalmente,

fraquecem a execução de projetos e contribuem

a profusão de gastos tributários descoordenados,

para excessos de custo, atrasos e baixa qualidade

sem um objetivo estratégico unificador, reflete a na-

da infraestrutura.

tureza da relação entre o governo e o setor privado.

73. BID, 2018.
74. FMI, junho de 2015.
75. FMI, 2015 e 2017. A lacuna de eficiência mede a distância entre a produção de um país (uma combinação de indicadores físicos e baseados em pesquisas de acesso e qualidade da infraestrutura) e a produção do país mais eficiente da amostra com o mesmo estoque de capital.
76. Ter-Minassian, 2015.
77. BID, 2014. O ICMS é um imposto sobre vendas e serviços que se aplica a transporte, comunicação e outros serviços relacionados com o fornecimento
de mercadorias.
78. IPEA, 2018.
79. Foram avaliados os seguintes projetos: desoneração da folha de pagamento, Programa de Sustentação do Investimento (PSI), Programa Nacional de
Financiamento da Ampliação e Modernização da Frota Pesqueira Nacional (Profrota) e Programa Um Computador por Aluno (Prouca).
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FIGURA 2.20. A fronteira da eficiência para o investimento em infraestrutura

INFRASTRUCTURE INDEX - HYBRID INDICATOR (OUTPUT)

140
120
100
80
60
40
20
0
0

20,000

10,000
Emerging Market Economies

30,000

40,000

All Other Countries

Frontier

PUBLIC CAPITAL STOCK PER CAPITA (INPUT)

Fonte: FMI, 2017

FIGURA 2.21. Gastos tributários incluídos na Lei Orçamentária de 2017 (R$ bilhões)
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2.39. O processo de formulação de políticas no

previdência quanto para outras despesas obrigató-

Brasil não é adequadamente subsidiado por

rias).80 Uma análise do Banco Mundial revelou que

evidências empíricas ou focado em resultados

a reforma da previdência e medidas adicionais para

demonstráveis, o que enfraquece a produtivida-

melhorar a eficiência do gasto público poderiam ge-

de do setor público. Para realizar seu ajuste fiscal

rar economias fiscais equivalentes a 8,36% do PIB.81

e avançar em seus objetivos de desenvolvimento,

Além de reformas focalizadas e melhorias isoladas

o governo precisará implementar uma reforma

da eficiência, o Brasil necessita de uma revisão

completa na gestão de gastos públicos, incluindo

mais profunda do seu processo de formulação de

itens orçamentários obrigatórios (tanto para a

políticas para que estas se baseiem em evidências.
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Fonte: Receita Federal do Brasil

80. O FMI publicou um relatório sugerindo medidas adicionais para apoiar a implementação do teto de gastos. FMI (setembro de 2017). Relatório de Assistência Técnica – Reformas da gestão financeira pública em apoio à implementação do Novo Regime Fiscal. Relatório de País do FMI nº 17/292
81. Banco Mundial (2017).
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Um foco maior na prestação de serviços, a adoção

últimas décadas, o governo tem amplo espaço para

generalizada de princípios modernos para criar, im-

melhorar a qualidade dos gastos sociais.

plementar e monitorar a ação do Estado, e mecanismos para garantir accountability e transparência são
2.41. Apesar dos seus altos níveis de gastos

essenciais para apoiar o crescimento e a equidade.

sociais, os resultados sociais do Brasil são inferiores aos de outros países da região. Na prova do
2.40. O gasto social no Brasil é alto pelos padrões

Programa Internacional de Avaliação de Alunos

regionais.82 Os gastos com saúde e educação res-

(PISA), de 2015, 70% dos estudantes brasileiros não

pondem por 28% das despesas primárias do gover-

atingiram o nível mínimo de proficiência em ma-

no central. Essa parcela aumentou rapidamente nas

temática. Esse contingente é significativamente

últimas décadas, impulsionada em parte por níveis

maior do que o do Chile (50%) ou o do Peru (66%). A

de gastos mínimos impostos constitucionalmente

expectativa de vida média no Brasil (75 anos) é me-

em ambos os setores. O Brasil gasta mais com saúde

nor do que no Chile (79 anos), no Uruguai (77 anos)

e educação do que outros países da América Latina.

e no México (77 anos). Além disso, estudos recen-

Seu orçamento para a educação equivale a 5,6% do

tes revelam que o sistema de saúde brasileiro tem

PIB, bem acima da média regional de 4,6%. O Brasil

uma ampla margem para melhorias de eficiência,

gasta 5,1% do PIB com saúde pública, enquanto os

com base tanto em comparações internacionais

outros países da ALC gastam 3,4%. Embora os in-

como no desempenho relativo de diferentes esta-

dicadores sociais do Brasil tenham melhorado nas

dos e municípios brasileiros.83

FIGURA 2.22A. Fronteira da eficiência para gastos per capita com saúde medidos em termos de anos de
vida ajustados por incapacidade (DALY)
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Fonte: BID
82. O Capítulo 2 apresenta os desafios para as políticas sociais, uma vez que estas respondem pela fração mais representativa dos gastos. O Capítulo 3
analisa os desafios para outros setores.
83. BID, 2018.

2.42. Educação: os níveis crescentes do gasto

2.43. Saúde: O Brasil está se empenhando para

com educação não estão gerando uma melhoria

alcançar a cobertura universal de saúde, mas as

proporcional nos resultados de aprendizagem.

deficiências na qualidade do serviço persistem.

O orçamento do Brasil para a educação cresceu

Desde a criação do Sistema Único de Saúde (SUS)

significativamente desde 2000 e, em 2015, havia su-

em 1988, o Brasil obteve ganhos importantes em in-

perado as médias da América Latina e da OCDE. No

dicadores-chave de saúde. As taxas de mortalidade

entanto, os indicadores de resultados da educação

infantil e materna caíram, a cobertura de vacina-

no país continuam ruins. Em provas nacionais rea-

ção infantil chegou a 100% e a expectativa média

lizadas em 2013, apenas 28,7% dos estudantes atin-

de vida aumentou em 10 anos. No entanto, sérios

giram o nível mínimo de proficiência em português,

problemas de qualidade continuam sem solução.

e somente 16,4% o nível mínimo de proficiência em

Em uma pesquisa recente, 55% dos entrevistados

matemática. Embora as pontuações do PISA no

classificaram a qualidade dos serviços de saúde

Brasil tenham melhorado, 44,1% dos estudantes

como ruim ou muito ruim, enquanto apenas 10%

foram classificados na faixa de baixo desempenho

a consideraram boa ou excelente. Os recursos se-

nas três disciplinas – ciências, leitura e matemática

toriais não são administrados de forma eficiente, e

– e apenas 2,2% alcançaram o nível superior de pro-

o sistema de saúde não atende adequadamente às

ficiência em pelo menos uma matéria. Além disso,

demandas da população.

84

há um viés no gasto com educação pública no Brasil
em prol do nível terciário, e metade de todo o gasto
federal com educação vai para as universidades.

FIGURA 2.22B. Pontuações médias de eficiência para gastos com saúde pública: Brasil, Chile e Costa Rica
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Fonte: BID

84. Essa prova é conhecida como Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB). Os resultados são para o nono ano da educação básica.
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FIGURA 2.23A. Gasto total com educação, 1990-2015
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FIGURA 2.23B. Pontuações no PISA, 2006-2015
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2.44. Segurança cidadã: a taxa de homicídios está

o dobro da mediana da região (16,9) e aumentou

aumentando. Com mais de 60 mil homicídios por

10,6% entre 2005 e 2015. O homicídio é a principal

ano, o Brasil responde por cerca de 10% de todos

causa de morte entre jovens do sexo masculino,

os homicídios no mundo e por 42% de todos os ho-

representando 54% dos óbitos entre homens com

micídios na ALC. Das 50 cidades mais violentas

idade de 15 a 19 anos e 48% entre homens de 15 a 29

do mundo, 17 ficam no Brasil.86 A taxa nacional de

anos. As taxas de roubo e furto também aumenta-

homicídios de 28,9 por 100 mil habitantes é quase

ram significativamente na última década.

85

85. UNODC, 2017.
86. Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C., 2017.

FIGURA 2.24A. Gasto com saúde pública (% do PIB)
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Fonte: OCDE e Datafolha, 2018

FIGURA 2.24B. Qualidade percebida do sistema de saúde (% de entrevistados)
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2.45. O setor público tem amplo espaço para au-

ções sobre os principais componentes do setor pú-

mentar sua eficiência melhorando a transparência

blico, e o governo não fornece informações sobre as

do gasto público. A transparência do setor público

metas e os desafios da política fiscal de médio prazo.

é uma questão prioritária no Brasil,87 visto que os

Além de simplesmente disponibilizar informações,

elementos-chave da política fiscal e as fontes de ris-

as autoridades devem melhorar a maneira pela qual

co fiscal não são adequadamente comunicadas ao

a dinâmica e os objetivos da política fiscal são defini-

público. Os relatórios fiscais carecem de informa-

dos e comunicados ao público. A publicação de uma

88

87. CNI, 2018.
88. FMI, janeiro de 2017.
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Fonte: OCDE e Datafolha, 2018
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FIGURA 2.25A. Taxa de homicídios, 2005-2015 (homicídios por 100 mil habitantes)
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Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade

FIGURA 2.25B. Gasto com segurança pública, 2004-2015
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Fonte: Tesouro Nacional
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perspectiva de médio prazo sobre decisões estra-

to de Governo Eletrônico da ONU de 2018, o Brasil

tégicas, objetivos de políticas e desempenho fiscal

ficou em 44º lugar entre 193 países, atrás de nações

ajudaria os formuladores de políticas a lidar com os

regionais comparáveis como Uruguai, Chile e Ar-

desafios fiscais, incentivando, ao mesmo tempo, o

gentina. O índice mede a motivação e a capacidade

envolvimento do público no processo de formula-

dos governos nacionais para usar tecnologias de

ção de políticas e promovendo maior accountability

informação e comunicação na prestação de servi-

e produtividade por parte do governo.

ços públicos. Os governos subnacionais do Brasil
são ainda menos propensos a adotar novas tecnologias do que o governo federal. Nesse contexto, há

2.46. Tecnologias inovadoras de governo eletrô-

amplo espaço para que políticas públicas adotem

nico podem ser uma ferramenta poderosa para

soluções inovadoras e melhorem a interface entre

promover a transparência, mas o Brasil tem sido

os setores público e privado, incluindo o vibrante

lento em adotá-las. No Índice de Desenvolvimen-

ecossistema de startups do Brasil.

FIGURA 2.26. Pontuações do Índice de Desenvolvimento de Governo Eletrônico da ONU,
Brasil e países comparáveis, 2003-2016
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FIGURA 2.27. Ganhos médios por hora entre trabalhadores empregados com mais de 16 anos de idade,
por grau de escolaridade e etnia
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2.47. As políticas públicas devem se concentrar

superior.89 Enquanto o trabalhador branco médio

em reduzir várias dimensões da desigualdade,

sem educação formal ganha R$ 9,20 por hora, o

incluindo disparidades raciais e de gênero no

trabalhador médio afro-brasileiro, nas mesmas

mercado de trabalho. Apesar de duas décadas de

condições, ganha R$ 6,80, cerca de 26% a menos.

crescimento econômico substancial e melhorias

Essa diferença sobe para 30% entre trabalhadores

significativas na pobreza e na desigualdade, o

que concluíram o ensino superior: o trabalhador

Brasil continua sendo um país altamente desigual,

branco médio com nível superior ganha R$ 36,60

com profundas disparidades raciais em níveis de

por hora, enquanto o trabalhador médio afro-bra-

renda, grau de escolaridade, acesso a mercados de

sileiro nas mesmas condições ganha R$ 25,20.90

trabalho e segurança física. Os afro-brasileiros res-

Apenas 0,4% de todos os cargos executivos nas 500

pondem por aproximadamente 78% da população

maiores empresas brasileiras são ocupados por

do decil de renda mais baixa e apenas 24% do decil

afro-brasileiros.91

89. IBGE, 2017.
90. Ibid.
91. BID e Ethos, 2017.
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Fonte: GDI, com base em dados da Síntese de Indicadores Sociais do IBGE (2017)
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2.48. As disparidades raciais no emprego afetam

tra 75% para os homens. Em contraste, no Peru,

negativamente o crescimento da produtividade.

no Uruguai e na Colômbia, mais de 60% das mu-

Estudos que examinam a relação entre fracionali-

lheres participam do mercado de trabalho. A taxa

zação étnica e crescimento econômico indicam

de desemprego entre as mulheres caiu de 11,5%

uma correlação negativa em média, o que significa

em 2004 para 8,4% em 2013 e depois aumentou

que países com maior diversidade étnica tendem

para quase 13% em 2016. 94 As mulheres estão

a apresentar taxas de crescimento mais lentas. No

sub-representadas no setor formal e ocupam ape-

entanto, Alesina e La Ferrara (2005) concluem que

nas 13,6% dos cargos executivos nas 500 maiores

o efeito no crescimento pode ser positivo em países

empresas brasileiras, embora as trabalhadoras

altamente desenvolvidos, capazes de gerenciar con-

dessas empresas tenham, em média, mais anos

flitos potenciais decorrentes da diversidade étnica.

de educação formal e participem da maioria dos

No nível empresarial, os estudos têm mostrado que

programas de aprendizagem e capacitação.95 Um

equipes e ambientes de trabalho racialmente diver-

estudo recente do Banco Mundial96 constatou que

sos tendem a ser mais produtivos: empresas com

a promoção da igualdade de gênero poderia ter

diversidade racial têm fluxo de caixa por emprega-

um impacto positivo substancial no crescimento

do 2,3 vezes maior e são 35% mais propensas a ob-

de longo prazo no Brasil, por meio de ganhos de

ter retornos financeiros acima de suas respectivas

eficiência na gestão do tempo e no poder de ne-

medianas na indústria nacional.

gociação das mulheres. O estudo também cons-

92

93

tatou que uma política de “trabalho igual, salário
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igual”, garantindo que os salários das trabalhado-
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2.49. As disparidades de gênero no mercado

ras reflitam plenamente sua contribuição margi-

de trabalho também inibem o crescimento da

nal para a produção, poderia acrescentar até 0,2

produtividade. A taxa de participação da força de

ponto percentual à taxa de crescimento anual do

trabalho feminina no Brasil é de apenas 53%, con-

PIB brasileiro.

92. Probabilidade de que dois indivíduos selecionados aleatoriamente sejam de etnias diferentes.
93. McKinsey e Company, 2014; Bersin por Deloitte, 2014; Forbes, 2015; e Ely e Thomas, 2004.
94. IBGE, 2017.
95. BID e Ethos, 2017.
96. Banco Mundial, 2013.

2.50. As mulheres são especialmente vulneráveis

cídios foi de 5,6 por 100 mil mulheres. Em 2014, dois

à violência. Apesar de leis e programas destinados

terços das 223.796 denúncias de violência recebidas

a oferecer serviços de prevenção e tratamento para

pelo SUS vieram de mulheres, e 67% dos incidentes

reduzir e reparar a violência contra a mulher, a vio-

violentos foram perpetrados por um parceiro ou

lência de gênero continua a limitar a capacidade da

ex-parceiro. Dos 29% de mulheres que sofreram

mulher brasileira de alcançar seu pleno potencial.

algum tipo de violência nos 12 meses anteriores à

Em 2013, o Brasil tinha uma das taxas mais altas de

pesquisa, apenas 11% denunciaram esses inciden-

feminicídio na LAC, com 4,8 por 100 mil mulheres.

tes às autoridades.97

Entre as mulheres afro-brasileiras, a taxa de homi-

FIGURA 2.28. Taxa de desemprego entre trabalhadores acima de 16 anos de idade, por gênero
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Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 2012-2016

97. Pesquisa Visível e Invisível Fórum de Segurança, 2017.
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Pilares estratégicos
e prioridades de
desenvolvimento
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80 138

PILAR 1_
PROMOVER A INTEGRAÇÃO
NACIONAL E INTERNACIONAL

(1) Reduzir as barreiras ao .81
comércio internacional
(2) Integrar e desenvolver as regiões .84
menos competitivas do país
(3) Integrar e desenvolver as .89
regiões metropolitanas
(4) Construir uma infraestrutura .93
sustentável e resiliente

PILAR 3_
PREPARAR O PAÍS PARA A
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

139. (1) Capacitar os trabalhadores a
usar novas tecnologias
141. (2) Construir infraestrutura adequada
para novas tecnologias
142. (3) Facilitar o empreendedorismo e integrar
startups com PMEs e grandes empresas
147. (4) Alavancar novas tecnologias para impulsionar
a produtividade em setores tradicionais

116 150

(1) Melhorar o ambiente .117
de negócios
(2) Promover a inovação no setor privado .120
(3) Expandir o acesso de empresas .123
e famílias a financiamento
(4) Desenvolver parcerias .132
público-privadas

PILAR 4_
CONSTRUIR UM GOVERNO
MAIS EFETIVO

151. (1) Melhorar a eficiência do gasto público e
desenvolver capacidade no setor privado
159. (2) Fortalecer a estrutura do federalismo fiscal
161. (3) Racionalizar despesas e melhorar
a qualidade do gasto público
186. (4) Usar soluções de governo eletrônico para
promover transparência, accountability e eficiência
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3.1. Este capítulo desenvolve um conjunto de

vo da demanda temporariamente favoráveis e/ou

políticas para que o país alcance o crescimento

choques exógenos positivos, como altas no preço

sustentável e a geração acelerada de oportuni-

das commodities. Nesse cenário, o Brasil seguiu um

dades econômicas. Enquanto os dois primeiros

padrão de crescimento episódico efêmero, pontu-

capítulos identificaram os principais desafios de

ado por crises macroeconômicas recorrentes. Por

desenvolvimento do Brasil e articularam um plano

diversas razões, o país postergou as reformas na

geral para ações de políticas, este capítulo oferece

oferta, que se tornaram cada vez mais necessárias.

recomendações de políticas específicas para im-

As políticas destinadas a promover o crescimento

plementar esse plano e fechar as lacunas de desen-

sustentado no Brasil devem se concentrar em

volvimento identificadas.

ações de impacto duradouro, a fim de aumentar a
competitividade e a produtividade e corrigir a distribuição desigual de oportunidades.

3.2. Dada a natureza de seus desafios de desen-
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volvimento, o governo brasileiro deve priorizar so-
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luções que possam gerar crescimento sustenta-

3.4. A estratégia proposta neste capítulo foi cria-

do, em vez de estimular aumentos temporários na

da para promover um choque de produtividade

atividade econômica. O país está se recuperando

por meio de ações simultâneas em várias áreas

de uma profunda recessão, e uma recuperação cícli-

essenciais. As reformas para o ambiente de ne-

ca deverá ocorrer nos próximos anos. No entanto,

gócios – especialmente destinadas a estimular o

essa melhora cíclica não deve ser confundida com

impulso empreendedor e o apetite ao risco – são

um aumento sustentado do crescimento, que exi-

combinadas com esforços medidos para fortalecer

girá medidas políticas que abordem as causas pro-

a integração e a exposição à concorrência. Maior

fundas do baixo crescimento da produtividade do

integração e maior pressão competitiva apoiarão

país. As soluções políticas devem ser estruturadas

a realocação de recursos para atividades e setores

em torno de uma agenda que reflita uma visão clara

mais eficientes. Os custos de transição e as impli-

para a promoção do crescimento e da equidade, e a

cações redistributivas associadas a esse processo

garantia de que os benefícios de longo prazo serão

apresentarão desafios político-econômicos que

maiores do que os custos de curto prazo.

devem ser enfrentados. Portanto, medidas para
compensar custos e superar a resistência a reformas precisam fazer parte do plano de ação.

3.3. Aumentar a competitividade é um dos principais desafios da política econômica do Brasil.

Conforme mostrado anteriormente, os períodos

3.5. Os esforços de reforma serão infrutíferos se

passados de crescimento do país foram impulsio-

o setor público continuar oneroso, ineficiente

nados por uma combinação de fatores de incenti-

e fiscalmente insustentável e, portanto, medi-

das urgentes para melhorar o desempenho do

ticas para o desenvolvimento econômico e social,

setor público brasileiro têm precedência sobre

especialmente nas regiões menos desenvolvidas

qualquer outra iniciativa. Para evitar uma crise da

do país. Além disso, políticas que facilitem a trans-

dívida, o Brasil deve implementar um ajuste fiscal

formação digital e promovam a exploração susten-

baseado predominantemente no gasto público e

tável do capital natural podem ajudar a compensar

em ganhos de eficiência. As políticas públicas pre-

os custos de transição associados ao ajuste fiscal e

cisam ser concebidas, implementadas, monitora-

às reformas de competitividade propostas.

das, avaliadas e ajustadas, com base em evidências
e de acordo com as melhores práticas internacionais. Melhorar a prestação de serviços públicos é

3.7. As recomendações factíveis apresentadas

um componente essencial para aumentar a com-

neste capítulo estão organizadas sob os mesmos

petitividade do Brasil.

quatro pilares estratégicos descritos no capítulo
anterior, a saber: (i) promover integração nacional

e internacional; (ii) fortalecer a participação do
3.6. Políticas para aproveitar o impacto positivo

setor privado no desenvolvimento econômico; (iii)

da transformação digital e para utilizar de forma

preparar o país para a transformação digital; e (iv)

sustentável o rico acervo de capital natural do

construir um governo mais efetivo. Esses pilares es-

Brasil fornecem ferramentas adicionais para im-

tratégicos e suas ações de políticas correspondentes

pulsionar o dinamismo econômico e a equidade

são interdependentes e capturam temas transver-

no país. Novas tecnologias estão criando desafios

sais, tais como desenvolvimento social, meio am-

e oportunidades para o desenvolvimento econô-

biente e desigualdade de raça e de gênero.

mico, que podem ajudar os países a acelerar o cresadministrar recursos de forma mais eficiente e

3.8. A Tabela 3.1 resume as ações políticas mais

estender os serviços essenciais às famílias mais

críticas, que são discutidas em maior detalhe no

pobres e vulneráveis. No entanto, novas tecnolo-

capítulo. O restante do capítulo apresenta reco-

gias também ameaçam gerar contratempos no

mendações de políticas complementares.

mercado de trabalho. Colher os benefícios de novas tecnologias e, ao mesmo tempo, administrar os
desafios delas decorrentes, exigirá políticas volta-

3.9. O restante do capítulo detalha os quatro pila-

das para o futuro. Além disso, o capital natural do

res estratégicos e expande as recomendações de

Brasil representa uma importante fonte de renda

políticas elaboradas para abordar os desafios do

para muitas famílias e oferece oportunidades crí-

desenvolvimento do Brasil resumidos na tabela.
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TABELA 3.1. Recomendações de Políticas para cada Pilar Estratégico

Pilar 1
1.1

Reduzir
barreiras ao
comércio
internacional

a. Diminuir tarifas comerciais e reduzir sua dispersão;
b. Manter o foco na penetração de mercados
grandes e competitivos (inclusive por meio
de acordos comerciais bilaterais);
c. Rever a agenda de integração regional;
d. Reduzir barreiras não tarifárias e
burocracia no comércio exterior.

1.2

1

Promover integração
nacional e internacional

a. Melhorar a infraestrutura
e a logística doméstica
para conectar o país;

Desenvolver as
regiões menos
competitivas do país

b. Aproveitar melhor o
capital natural do país
por meio de reformas
regulatórias e incentivos
para inovação e pesquisa.

a. Fortalecer os mecanismos de

1.3

coordenação intermunicipal e
promover sistemas integrados
de informação para fortalecer
os efeitos da aglomeração e

Desenvolver
regiões
metropolitanas

racionalizar o uso dos recursos;
b. Construir capacidade institucional
local para o planejamento e
a implementação de políticas
públicas que contribuam
para um desenvolvimento de
baixo carbono e resiliente.

1.4

Construir
infraestrutura
sustentável e
resiliente
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a. Desenvolver instrumentos e mercados
de financiamento de longo prazo
e de financiamento verde;
b. Construir capacidade institucional para o
planejamento e a execução de investimentos;
c. Melhorar o marco regulatório e institucional;
d. Reformar os processos de compras
públicas e licenciamento ambiental.

Pilar 2

Fortalecer a participação do setor
privado no desenvolvimento econômico

2.1

a. Reformar o sistema tributário;
b. Reforçar o marco regulatório para aumentar a concorrência,
facilitar a entrada no mercado, estimular o apetite ao
risco e reduzir os incentivos para rent-seeking;
c. Reduzir os custos de regulatory compliance para o setor
privado, usando tecnologias novas e inovadoras.

Melhorar o
ambiente de
negócios

a. Melhorar o acesso do setor privado a insumos
de alta qualidade e tecnologia de fronteira;
b. Apoiar o desenvolvimento da capacidade de
inovação no nível da empresa, por meio de políticas
públicas focalizadas e baseadas em evidências;
c. Promover colaboração internacional para
explorar conhecimentos de fronteira e incentivar
a adaptação de soluções às necessidades do
país, forjando alianças nacionais entre institutos
de pesquisa, universidades e setor privado.

2.2

2

Promover
inovação no
setor privado

a. Reduzir os spreads de empréstimos bancários,
aumentando a concorrência no setor financeiro
e realizando reformas para baixar custos
administrativos e reduzir a incerteza em caso
de recuperação após a inadimplência;
b. Impulsionar tecnologias financeiras e Fintechs para
aumentar a quantidade e melhorar a qualidade dos
serviços financeiros fornecidos ao setor privado;
c. Reavaliar o papel dos bancos públicos, com vistas à
concentração de suas operações em áreas de nicho
onde o setor privado não estiver disposto a operar;

2.3

Melhorar
o acesso a
financiamento

d. Realizar reforma regulatória para impulsionar
o desenvolvimento dos mercados de capital
domésticos de longo prazo e promover
um maior comprometimento dos bancos
comerciais no financiamento de longo prazo.

a. Fortalecer a capacidade do setor
público para estruturar PPPs e construir
pipelines de negócios de alta qualidade;
b. Simplificar os processos de PPP
e melhorar a transparência;
c. Aumentar o uso de garantias para

2.4

Promover parcerias
público-privadas
(PPPs) e garantias

mobilizar investimento privado;
d. Melhorar a gestão fiscal das PPPs com
atenção aos passivos contingentes.
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Pilar 3
3.1

a. Formular e implementar um menu de ações para
capacitar os trabalhadores a se beneficiarem de
novas tendências nos mercados de trabalho;

Preparar os
trabalhadores
para usar novas
tecnologias

refletir a demanda do mercado e as tendências tecnológicas;
c. Apoiar empresas no treinamento de trabalhadores;
d. Implementar políticas públicas focalizadas e baseadas
em evidências para enfrentar fontes de desigualdade de
oportunidades e/ou vieses nos mercados de trabalho.

Construir
infraestrutura
adequada para
novas tecnologias

3.3

Impulsionar
novas tecnologias
para aumentar a
produtividade em
setores tradicionais

a. Promover o investimento
do setor privado em
infraestrutura de
telecomunicações.

a. Promover reformas regulatórias e
políticas públicas focalizadas para
incentivar o financiamento privado
de iniciativas empreendedoras

Promover o
empreendedorismo
e ligações entre
startups, PMEs e
grandes empresas

3.4
78

b. Reformar o sistema de ensino profissional e técnico para

3.2

3

Preparar o país para a
transformação digital

em projetos tecnológicos
inovadores de alto risco;
b. Promover o desenvolvimento
de ecossistemas de inovação
e sua internacionalização;
c. Promover ligações entre startups,
PMEs e grandes empresas.

a. Promover soluções regulatórias e de financiamento
para facilitar a adoção e adaptação de novas
tecnologias por empresas existentes;
b. Suportar estratégias de toda a indústria para implementar
modelos da indústria 4.0, com o objetivo de gerar um salto
na manufatura brasileira – inclusive por meio do avanço
estratégico do setor de serviços de alto valor agregado,
que tem incorporado cada vez mais valor aos produtos.

Construir um governo
mais efetivo

Pilar 4

a. Reformar o sistema de seguridade social;
b. Reduzir o crescimento da massa
salarial do setor público;
c. Revisar e avaliar os gastos tributários,
eliminando aqueles sem impacto positivo.

a. Adotar um marco fiscal de médio prazo;
b. Promover a elaboração de políticas
públicas baseadas em evidências e o
orçamento baseado em resultados;
c. Melhorar a gestão do investimento público;
d. Fortalecer a accountability e a
transparência no setor público.

a. Analisar competências e
responsabilidades de diferentes
níveis de governo para melhorar
a accountability e atribuir maior
reponsabilidade e capacidade de
entrega a entidades subnacionais;
b. Revisar transferências

4.1

Garantir a
sustentabilidade
fiscal

4.2

4

Melhorar a
eficiência do
gasto público

4.3

Fortalecer o
federalismo
fiscal

intergovernamentais;
c. Adotar leis subnacionais de
responsabilidade fiscal.

a. Continuar a adotar soluções digitais no
setor público, concentrando-se mais em
promover a eficiência do gasto público e
melhorar a comunicação dos trade-offs
de políticas públicas para a população;
b. Integrar tecnologias digitais à gestão do
gasto público e à gestão financeira pública.

4.4

Usar o governo eletrônico
e soluções digitais para
promover transparência,
accountability e eficiência
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1

o

Pilar

Promover
integração nacional
e internacional

As medidas recomendadas para promover
a integração nacional e internacional estão
organizadas em quatro áreas:
(1) reduzir barreiras ao comércio internacional;
(2) Integrar e desenvolver as regiões menos competitivas do país;
(3) integrar e desenvolver as regiões metropolitanas; e
(4) construir uma infraestrutura sustentável e resiliente.

3.10. Como observado no Capítulo 2, a política

liberalização, também retornaram.100 A reversão

comercial do Brasil continua sendo significativa-

da política comercial do país impôs custos tanto à

mente mais protecionista do que a média mundial.

oferta como à demanda. O país, juntamente com

Apesar dos esforços recentes para promover a

seus parceiros do Mercosul, perdeu o boom mun-

liberalização do comércio, a proteção comercial do

dial de acordos preferenciais de comércio (APCs),

Brasil é muito mais alta e apresenta uma dispersão

com consequências adversas para os exportadores

maior do que as dos países da OCDE. Contrariando a

brasileiros, hoje sujeitos a tarifas nos mercados

tendência internacional, a economia brasileira tor-

mundiais três vezes mais altas do que aquelas apli-

nou-se menos aberta desde o início dos anos 2000.

cadas às suas contrapartes mexicanas.101

3.11. O Brasil começou a reverter a abertura co-

3.12. Há outros obstáculos ao comércio internacio-

mercial em 2004, quando o governo estendeu

nal no Brasil. Desafios de logística, informações e

dois dos muitos impostos indiretos do país às im-

facilitação do comércio podem ser significativa-

portações e, em seguida, adotou novas medidas

mente mais vincu lantes do que barreiras tarifárias

protecionistas de longo alcance. Por exemplo, o

ou não tarifárias. A remoção desses obstáculos

98

número de produtos sujeitos a tarifas de importa-

pode ter um impacto substancial na magnitude

ção superiores a 25% triplicou entre 2000 e 2012.99

e na distribuição dos retornos do comércio, es-

As barreiras não tarifárias, que haviam sido subs-

tendendo seus benefícios às áreas mais pobres e

tancialmente abandonadas durante o período de

remotas do país.102

98. O PIS e a Cofins são impostos federais cobrados sobre a receita bruta mensal das empresas. As taxas de PIS e CONFINS para a maioria das mercadorias são de 1,65% e 7,6%, respectivamente. http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/pispasepcofins/
99. Ver Baumann e Kume (2013).
100. Ver revisão em Frischtak e Moreira (2015).
101. Mesquita Moreira e Lage (2017).
102. Mesquita Moreira, et al. (2013)
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(1)

Reduzir barreiras ao
comércio internacional
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Contrariando as tendências
internacionais, a economia brasileira tornou-se
menos aberta desde o início dos anos 2000”

Recomendações
de políticas

3.13. Adotar uma abordagem multidimensional para reduzir as barreiras comerciais. Restabelecer a contribuição do comércio para o cresci-

mento exigirá a redução das barreiras comerciais e a abertura de mercados. A estratégia ideal seria adotar uma abordagem multidimensional,
que usasse a liberalização como uma ferramenta-chave para reduzir as
barreiras comerciais e, ao mesmo tempo, aumentar a credibilidade do
Brasil nas suas negociações comerciais bilaterais e multilaterais.

3.14. Implementar a redução de tarifas.103 O Brasil tem espaço para fazer

reformas comerciais sem se ver em situação de desvantagem, tomando
o governo a iniciativa de baixar as tarifas de importação sem comprometer sua capacidade para negociar APCs, e ainda deixar espaço para
negociar novas reduções tarifárias. A maioria dos APCs existentes foi
negociada entre países da OCDE, que adotam tarifas substancialmente
mais baixas do que as do Brasil. Ainda mais importante é o fato de que
os benefícios desses acordos com o restante do mundo dependem em
grande medida de tarifas relativamente baixas, o que minimiza os riscos
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de desvio de comércio.104

3.15. Implementar uma agenda regional de comércio e APCs que vá
além do Mercosul. A consolidação da rede de APCs da América Latina

(AL) poderia gerar ganhos substanciais, uma vez que lacunas nos acordos
comerciais e uma infinidade de ROs reduzem os benefícios do mercado
de US$ 5 trilhões da região.105 A consolidação permitiria harmonizar ROs,
incrementando incentivos de mercado e promovendo o desenvolvimento
de cadeias de valor regionais. O Brasil é a maior economia da região, e a
ausência de um APC abrangente entre o Brasil e o México é a lacuna mais
importante na estrutura comercial da ALC.106 Consequentemente, o Brasil pode e deve desempenhar um papel de liderança na consolidação da
estrutura comercial regional.
103. Os argumentos a favor da liberalização comercial recíproca são sólidos e apoiados pela literatura de comércio internacional. Os países grandes
recebem incentivos para usar suas tarifas para melhorar seus termos de troca e gerar ganhos de escala e aprendizagem para suas empresas no mercado
doméstico. Esses incentivos acabam gerando um “equilíbrio perverso”, em que tarifas altas predominam e todos têm a perder. No caso do Brasil, no entanto, com exceção da agricultura, que é claramente uma questão mais sistêmica, a maioria de seus parceiros comerciais já adota barreiras comerciais
significativamente menores.
104. Para uma discussão detalhada sobre reforma tarifária, ver Mota Veiga e Rios (2016).
105. Ver Mesquita Moreira (2018).
106. Mesquita Moreira (2018) mostra, no limite inferior, que estimativas de equilíbrio parcial apontam para um aumento médio de 4% nas exportações do
Mercosul para os mercados da LAC, se a região convergir para um acordo de livre comércio. Esse arranjo também seria uma apólice de seguro eficaz para
o crescimento dos atritos comerciais, reduzindo as perdas potenciais de exportação do país em aproximadamente 40%.
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3.16. Melhorar o acesso aos maiores mercados do mundo. Celebrar e

assinar o acordo comercial pendente com a União Europeia deve ser prioridade absoluta. Como a política comercial dos EUA passa por um período
de incertezas e turbulências, as melhores oportunidades parecem estar
na Europa, no Canadá e na Ásia, particularmente no Japão e na Coreia.107
A China é o principal parceiro comercial do Brasil, e a estratégia mais
promissora para incrementar o comércio bilateral é focalizar acordos
setoriais, particularmente na agricultura, área em que a China segue protegendo rigidamente os produtores locais.108 A Índia deveria ser outro alvo
da política comercial brasileira, em vista de sua complementaridade econômica, suas dimensões e seu potencial de crescimento robusto.

Como a política

3.17. Concentrar-se em acordos plurilaterais. No nível multilateral,

comercial dos

diante do que parece ser a morte lenta da Rodada de Doha, a melhor es-

EUA passa por

de Comércio de Serviços, o Acordo de Tecnologia da Informação e o

tratégia seria concentrar-se em acordos plurilaterais, tais como o Acordo

um período de

Acordo sobre Bens Ambientais. Esses acordos tratam de áreas nas quais

incertezas e

exigem consenso entre todos os membros da OMC, as negociações mul-

turbulências,

o protecionismo do Brasil é especialmente alto e oneroso e, como não
tilaterais tendem a ser rápidas.109

as melhores
parecem estar

3.18. Reduzir obstáculos burocráticos ao comércio internacional. A im-

plementação completa dos programas de janela eletrônica única e operador econômico autorizado (OEA) deverá reduzir significativamente o

na Europa, no

custo burocrático do comércio internacional. A janela eletrônica única

Canadá e na Ásia,

dar processos e coordenar inspeções, o que deverá reduzir o tempo total

particularmente no
Japão e na Coreia”

visa integrar o fluxo de trabalho de órgãos ligados ao comércio, consolide exportação de um contêiner de 13 para 8 dias, e o tempo de importação de um contêiner de 17 para 10 dias, aumentando, assim, os fluxos de
comércio em 6-7%.110

107. Ver http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/797-acordos-em-negociacao.
108. Ver Mesquita Moreira et al. (2016).
109. Ver http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa/, https://www.wto.org/english/tratop_e/inftec_e/inftec_e.htm e https://www.wto.org/english/
tratop_e/envir_e/ega_e.htm
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110. Ferraz (2014).
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(2)

Integrar e desenvolver as regiões
menos competitivas do país

3.19. Investimentos sustentáveis nas regiões mais

car para métodos de produção mais ecológicos e de

pobres do país aumentariam a produtividade geral

melhor qualidade que atendam aos padrões de sus-

e a competitividade da economia brasileira. De acor-

tentabilidade e rastreabilidade, um novo modelo de

do com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento

desenvolvimento ambientalmente responsável pode

Econômico e Social de 2018, as regiões menos com-

melhorar as vantagens comparativas dessas regiões e

petitivas são o Norte e o Nordeste. No entanto, essas

aumentar sua competitividade.

111

regiões têm o potencial de construir uma economia
de baixo carbono e resiliente a mudanças climáticas,
baseada na exploração sustentável da biodiversidade

3.20. Infraestrutura insuficiente, pouca capacida-

e recursos naturais.112 A biodiversidade do Brasil ofe-

de institucional e acesso limitado a financiamento

rece uma vantagem comparativa no desenvolvimento

são os principais desafios para a construção de

de biotecnologia e produtos e processos correlatos.

uma economia sustentável nessas regiões. Uma

À medida que a demanda global continuar a se deslo-

infraestrutura de transporte e comunicação defi-

TABELA 3.2. Setores com alto potencial de desenvolvimento, por região

Pesca

Integração
internacional
Turismo

Produtos florestais
madeireiros e não
madeireiros
Energias
renováveis
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Mineração

Bioeconomia
e agricultura

Bioeconomia
e agricultura

NORTE

Turismo

NORDESTE

Fonte: Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

111. Ministério do Planejamento, consulta pública (2018).
112. Por exemplo, a flora brasileira, com aproximadamente 55 mil espécies que representam um quarto do total mundial, é a mais diversificada do mundo.
(Lopes, 2012).
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ciente, aliada a uma baixa capacidade científica e

Tanto o setor privado quanto o setor público care-

deficiências no ensino profis-

cem de especialização em adaptação e mitigação de

sionalizante, capacidade institucional limitada e

mudanças climáticas, que requer habilidades espe-

habilidades inadequadas da força de trabalho ini-

cíficas114 para a gestão de riscos ambientais, sociais

bem o desenvolvimento sustentável dessas regiões.

e financeiros complexos.

tecnológica local,

113

QUADRO 3.1. Ciência, Tecnologia e Inovação na Bioeconomia

O Brasil desfruta de vantagens comparativas na “bioeconomia”, que motivam inovações
nas ciências biológicas para o desenvolvimento de produtos, processos e serviços mais
sustentáveis. O Brasil possui a maior biodiversidade de todos os países no planeta, obtém
os menores custos na produção de biomassa, principalmente da cana-de-açúcar, e domina a agricultura tropical avançada por meio da aplicação de ciência e tecnologia. A convergência das ciências biológicas, da física e da engenharia está criando uma gama cada vez
maior de produtos e serviços, combinando o uso sustentável de biomassa com a aplicação
de novas tecnologias, tais como biotecnologia, nanotecnologia e bioinformática, bem
como tecnologias revitalizadas como química verde. A biotecnologia pode criar medicamentos inovadores e novas terapias, aumentar a produtividade agrícola, desenvolver soluções para água, energia e segurança alimentar, reduzir o impacto ambiental dos processos industriais e viabilizar empregos de alta qualidade em um número crescente de áreas.
A coordenação entre atores globais, regionais e nacionais é essencial para garantir que a
exploração de recursos naturais acelere o crescimento de maneira sustentável. O desenvolvimento da bioeconomia no Brasil exigirá coordenação entre o setor público, o setor privado
e a academia em áreas tão diversas como biotecnologia industrial, setor primário e saúde. O
desenvolvimento da bioeconomia requer financiamento adequado, habilidades específicas
da força de trabalho e regulações que protejam a segurança pública e a integridade ambiental, sem diminuir o ritmo da inovação. Atualmente, os esforços do governo nessas áreas são
insuficientes para aumentar a base científica e tecnológica do Brasil, apoiar investimentos
em P&D, estimular o empreendedorismo inovador, modernizar a infraestrutura científica do

O desenvolvimento da bioeconomia
no Brasil exigirá coordenação entre o setor público,
o setor privado e a academia em áreas tão diversas como
biotecnologia industrial, setor primário e saúde.”

113. Por exemplo, as atividades de Ciência e Tecnologia no Brasil estão concentradas nas regiões Sul e Sudeste. Sidone et. al. (2016) mostram que, embora haja evidências de um processo de desconcentração espacial da pesquisa no Brasil, regiões menos tradicionais ainda apresentam baixa participação
na pesquisa. Os autores mostram que, no período 2007-2009, apenas 2,8% da produção científica foi originada no Norte e 5,9% no Centro-Oeste, contra
54,3% no Sudeste.
114. Grupo de Estudo de Finanças Verdes do G20 (2017).
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país e criar um ambiente propício ao desenvolvimento da bioeconomia.115

115. Ver Capítulo para uma discussão sobre inovação no setor privado.
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3.21. O acesso a financiamento de baixo custo e

que o turismo deu provas da sua capacidade para ge-

capital de longo prazo constitui uma importante

rar crescimento nas regiões mais subdesenvolvidas

barreira à promoção de financiamento sustentá-

e ser uma fonte significativa de renda para as popu-

vel. As instituições financeiras locais têm mandatos

lações em situação de pobreza e extrema pobreza,117

de crédito conservadores e baixo apetite ao risco.

dado o seu potencial para reduzir a desigualdade e

Isso é especialmente problemático para projetos de

sua aptidão para contribuir (se bem administrado)

investimento com foco em gestão ambiental, que

para a preservação de capital natural e cultural, e

raramente apresentam trade-offs suficientes entre

visto que que essas regiões têm recursos essenciais e

risco e retorno para incentivar o investimento por

atraentes (o principal pilar para o desenvolvimento

instituições financeiras comerciais ou reduzir cus-

de destinos turísticos competitivos), políticas espe-

tos de financiamento. Investimentos em infraestru-

cíficas para desenvolver o setor de turismo de forma

tura relacionada com o clima também exigem saí-

sustentável podem desempenhar um papel impor-

das significativas de capital inicial, o que aumenta a

tante no progresso socioeconômico e no avanço das

necessidade de capital estável de longo prazo, mas

regiões menos competitivas do Brasil. Para tanto,

os prazos médios de vencimento continuam sendo

os diferentes níveis de governo, em coordenação

relativamente curtos no Brasil. Embora o Banco

com o setor privado e as comunidades locais, devem

Central tenha desempenhado um papel significa-

considerar políticas e iniciativas que abordem os

tivo no avanço da agenda financeira sustentável do

fatores que mais restringem o desenvolvimento da

Brasil,116 reformas regulatórias serão necessárias

indústria do turismo, principalmente: violência e

para promover o desenvolvimento sustentável.

insegurança, financiamento insuficiente de estratégias internacionais de marketing,118 barreiras lin-
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3.22. Em termos de estrutura produtiva, essas re-

de políticas públicas e investimentos,120 infraestru-

giões têm grande potencial para promover o avan-

tura e conectividade abaixo da média, regulações

ço e o desenvolvimento socioeconômico, refor-

restritivas121 e capitalização limitada de inovações e

çando e expandindo o setor de turismo. Uma vez

novas tecnologias amplamente acessíveis.122

116. O BCB não usa política monetária para promover práticas bancárias sustentáveis entre os bancos comerciais, mas usou o marco de Basileia III como
veículo para defini-las. O BCB emitiu, entre outras diretrizes (i) a Resolução Obrigatória 4327 sobre Responsabilidade Socioambiental para Instituições
Financeiras, em 2014, exigindo que os bancos implementassem políticas para gerir riscos ambientais e sociais, evitar prejuízos decorrentes de danos
ambientais e questões sociais e envolverem-se com as partes interessadas afetadas; e (ii) regulamentos sobre gestão integrada de riscos, incluindo risco
ambiental, em 2017.
117. “Em contraste com outras atividades de exportação de serviços, no caso do consumo turístico, são os visitantes que viajam para o local de produção/prestação dos serviços (destino), entrando em contato direto não apenas com empresas de turismo, mas também com a população local. Além disso,
o turismo é um setor intensivo em mão de obra. Essas características significam que (i) uma alta porcentagem de valor agregado precisa ser produzida no
próprio destino; (ii) a população local (incluindo os grupos mais desfavorecidos) pode ter acesso direto a divisas e gastos com turismo, na qualidade de
prestadores de serviços de turismo; (iii) os serviços de turismo ajudam a criar emprego local; e (iv) alguns dos insumos para o setor podem ser adquiridos
localmente.” BID, “Tourism Sector Framework”, Washington, D. C., julho de 2017.
118. O orçamento do Brasil para promoção internacional é consideravelmente menor – apesar de a sua economia ser maior – do que o de outros países da região.
119. O Brasil é o único país de língua portuguesa na América Latina e, além disso, poucas pessoas falam uma língua estrangeira. De fato, uma pesquisa
global (English Proficiency Index, Education First, 2013) classificou o Brasil em 38º lugar entre 60 países em fluência no idioma inglês. Para aumentar sua
capacidade de fazer negócios globalmente, o Brasil precisará expandir suas habilidades em idiomas estrangeiros. McKinsey Global Institute, “Connecting
Brazil to the world: A path to inclusive growth”, maio de 2014.
120. Ver: Revista de Administración Pública, “Competitiveness of tourist destinations: The study of key destinations for development of regional tourism”,
Rio de Janeiro, Brasil, set. 2010.
121. Por exemplo, o país deve considerar a possibilidade de continuar ampliando o alcance dos acordos de céu aberto.
122. Por exemplo, tecnologias de informação e comunicação. Enquanto o Brasil está se tornando rapidamente uma nação digital, e sua população on-line
quadruplicou na última década – hoje mais de 50% dos brasileiros têm acesso regular à internet –, a capacidade de banda larga é limitada, e o país não está
altamente conectado aos fluxos internacionais de dados que sustentam a troca transfronteiriça de bens, serviços, capital e pessoas. Seu tráfego internacional de dados por habitante é de apenas 5% do que flui pela Alemanha, líder global no segmento. No entanto, a intensidade do uso doméstico mostra que
o Brasil tem potencial para desempenhar um papel mais relevante na economia digital. Ibidem.

Recomendações
de políticas

3.23. Criar oportunidades de negócios sustentáveis promovendo a
inovação e a pesquisa. O Brasil carece de incentivos para que investido-

res financiem projetos de mitigação e adaptação de mudanças climáticas, tais como o desenvolvimento de variedades de culturas resistentes
ao clima ou cadeias de valor florestais sustentáveis. Políticas adequadas
podem promover a exploração responsável de produtos da biodiversidade e fortalecer os mercados desses produtos. Medidas que promovam cadeias de valor sustentáveis para produtos da biodiversidade são especialmente importantes na área da Amazônia, que também inclui algumas
das regiões menos desenvolvidas do Brasil.123

3.24. Usar políticas públicas para incentivar métodos de produção
sustentáveis. O Programa de Crédito Rural pode melhorar a qualidade

dos investimentos em agricultura. Na região Norte, que se sobrepõe à
Amazônia, o governo deveria apoiar sistemas integrados de produção
que evitem o desmatamento e mantenham ou aumentem a biodiversidade, melhorem a resiliência à mudança do clima e apoiem o desenvolvimento sustentável da bioeconomia. Além disso, políticas fiscais, como o
ICMS ecológico e o imposto sobre a propriedade rural, podem ser usadas
para incentivar práticas sustentáveis.124

O financiamento

3.25. Desenvolver programas de assistência técnica e regulações

sustentável continua

apropriadas. A assistência técnica é necessária para a implementação

ganhando força no

nais, e o uso de financiamento combinado poderia ajudar a promover o

Brasil como uma
nova classe de ativos

de projetos de investimento exitosos e para a gestão de riscos operaciodesenvolvimento sustentável.125 Reformas regulatórias também são necessárias, uma vez que o país ainda carece de prêmios temáticos e outros
incentivos específicos para empréstimos verdes.126

sociais, ambientais

3.26. Apoiar o desenvolvimento de instrumentos e mercados de “finan-

e econômicos de

ciamento verde”. Um estudo de 2017, da Federação Brasileira de Bancos

longo prazo”

de empréstimos corporativos para o setor bancário nacional mostrou que

(Febraban),127 com 15 instituições que representavam 87,3% do saldo total
o financiamento sustentável continua ganhando força no Brasil como
uma nova classe de ativos com benefícios sociais, ambientais e econômicos de longo prazo. No entanto, o montante total de investimentos em “financiamento verde” representa apenas uma pequena fração do potencial

123. PPCDam, 2004.
124. CPI, 2018.
125. FGV (2018).
126. CFI e Rede Bancária Sustentável, 2016, 2016, “Greening the Banking System – Experiences from the Sustainable Banking Network (SBN) (Documento
de subsídios para o Grupo de Estudos sobre Finanças Verdes do G20)”.
127. Febraban (2017).
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estimado do país em relação ao clima, especialmente em áreas críticas
como construção, eficiência energética industrial, energias renováveis,
transporte e gestão de resíduos, estimado em US$ 1,3 trilhão entre 2016 e
2030. O desenvolvimento do financiamento verde incluiria o apoio à consolidação e ao crescimento do mercado de emissão de títulos alinhados
ao clima, por meio de instrumentos de melhoria de crédito. Considerando os abundantes recursos naturais do país e a necessidade urgente de infraestrutura sustentável e resiliente, esses instrumentos têm um enorme
potencial de crescimento nos setores de agronegócio, florestas, energia,
transporte, construção civil e saneamento.

3.27. Apoiar o desenvolvimento de destinos turísticos sustentáveis. Al-

guns estudos destacam que certas políticas de turismo incentivaram um
modelo de desenvolvimento turístico que não é necessariamente sustentável,128 visto que nem sempre abrangeram as comunidades locais e, em
alguns casos, podem até ter colocado em risco o capital natural e cultural
dos destinos, isto é, a base da atividade turística. Como resultado, o potencial do setor para criar empregos e gerar renda, especialmente para as populações mais vulneráveis, diminuiu. Apoiar a promoção de um turismo
inclusivo e ambientalmente sustentável é imprescindível se o país quiser
aproveitar plenamente todo o potencial turístico, aumentar – ou pelo menos preservar – seu capital natural e cultural e ampliar e democratizar os
benefícios socioeconômicos gerados pela atividade turística entre todos
os estratos econômicos – e, mais notadamente, entre os segmentos mais
vulneráveis da população. Investir em resiliência, inovação e infraestrutura de transportes e serviços básicos também seria fundamental para o
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128. Latin American Perspectives, Vol. 35, Nº. 3, The Impact of Tourism in Latin America (maio 2008), p. 103-119.

(3)

Integrar e desenvolver as
regiões metropolitanas

3.28. A colaboração intermunicipal é fundamental

205 municípios produzem mais de 40% do PIB do Bra-

para a integração nacional. Dos 5.570 municípios bra-

sil. A concentração da atividade econômica no Brasil

sileiros, 70% têm menos de 20 mil habitantes, e muitos

é maior do que em qualquer país da OCDE e quase o

desses são pequenos demais para prestar serviços

dobro da média da OCDE.130 No entanto, os congestio-

essenciais, implementar grandes projetos de inves-

namentos de tráfego custam ao país cerca de US$ 69

timento ou se beneficiar de economias de escala.129

bilhões (R$ 267 bilhões) por ano, e o transporte públi-

Mesmo as regiões metropolitanas economicamente

co inadequado afeta negativamente os moradores de

poderosas do Brasil, que são os motores da economia

áreas de baixa renda na periferia de cidades, como São

nacional, enfrentam sérios desafios de conectividade

Paulo, limitando seu acesso a serviços vitais e a opor-

interna. Sete regiões metropolitanas que abrangem

tunidades de emprego.131

TABELA 3.3. Fragmentação Municipal e Poder Econômico Metropolitano no Brasil
Municípios
População

Percentual de municípios

Percentual populacional

< 5.000

24,0%

2,4%

5.001 - 10.000

22,7%

4,9%

10.001 - 20.000

25,2%

10,9%

20.001 - 50.000

17,9%

16,3%

50.001 - 100.000

5,6%

11,9%

100.001 – 500.000

3,9%

24,4%

> 500.000

0,6%

29,2%

100%

100%

Total

Região
metropolitana

PIB
(bilhões/2015)

Percentual do PIB
nacional (2015)

População
metropolitana (2015)

Número de
municípios

R$ 1.056,9

17,90%

20.588.698

39

Rio de Janeiro

R$ 469,6

7,95%

9.932.480

21

Brasília

R$ 235,4

3,99%

3.879.415

23

Campinas

R$ 172,6

2,92%

3.094.181

20

Belo Horizonte

R$ 172,2

2,92%

4.181.234

34

São Paulo

Porto Alegre

R$ 161,8

2,74%

3.453.232

31

Curitiba

R$ 146,3

2,48%

2.773.894

37

R$ 2.414,8

40,90%

47.903.134

205

Total

Fonte: Cálculos da equipe do BID com base em IBGE (2017) e Ferreyra e Roberts (2018)
129. OCDE, 2013.
130. Ibid.
131. Barros e Batty, 2017.
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3.29. O Brasil tem uma estrutura de governança

3.31. Grandes cidades em todo o mundo já estão

metropolitana frágil. Apesar do poder econômico

usando tecnologias inovadoras para melhorar

das regiões metropolitanas, suas instituições de

a qualidade dos serviços públicos. Em Madri, a

governança são relativamente novas e frágeis. Um

criação de um Centro Integrado de Emergências

estudo recente encomendado pelo governo brasi-

reduziu os tempos de resposta a emergências em

leiro constatou que 60% das regiões metropolitanas

36%.134 Da mesma forma, o Rio de Janeiro reduziu

têm uma capacidade muito limitada de governança

os tempos de resposta a emergências em 30% com a

coordenada. Das 15 regiões pesquisadas, dois terços

implantação do seu Centro de Operações, que reúne

dos conselhos da região metropolitana haviam sido

mais de 30 órgãos municipais.135 Centros semelhan-

extintos e apenas um órgão metropolitano havia

tes também melhoraram a segurança pública nas

concluído seu Plano de Desenvolvimento Urbano

cidades, facilitando a colaboração interinstitucio-

Integrado (PDUI), conforme exigido pelo Estatuto

nal. Buenos Aires reduziu em 93% o tempo médio

das Metrópoles.132 Em algumas das maiores regiões

necessário para resolver uma queixa, com um

metropolitanas do Brasil, as ferramentas de coor-

sistema de resposta que simplificou o fluxo de infor-

denação intermunicipal não conseguiram acompa-

mações e melhorou a coordenação institucional.136

nhar o ritmo da urbanização.

133

3.30. Novas tecnologias podem melhorar a governança metropolitana. A aplicação de soluções de

“cidade inteligente” existentes poderia melhorar

60%

das regiões metropolitanas
têm capacidade limitada de
governança coordenada

os indicadores de qualidade de vida entre 10% e
30% em áreas como mobilidade, segurança, saúde,
energia, água, gestão de resíduos, desenvolvimento
econômico, habitação e participação cívica. Tecnologias de ponta, tais como serviços em nuvem, análise de big data, blockchain e 5G, poderiam melhorar
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A análise de dados em tempo real pode apoiar a tomada segura de decisões, a transparência e a gestão
eficaz de cidades. Políticas de cidades inteligentes
também podem contribuir para a sustentabilidade
ambiental, aumentando a capacidade de empresas
e instituições para monitorar o uso de recursos e
tomar decisões fundamentadas sobre produção,
consumo e investimento.

Das 15 regiões
metropolitanas pesquisadas

2/3

1

foram extintos

concluiu seu Plano
de Desenvolvimento
Urbano Integrado (PDUI)

dos conselhos
da região
metropolitana

órgão metropolitano

132. Em 19 de junho de 2018, o governo brasileiro aprovou uma emenda ao Estatuto das Metrópoles, prorrogando o prazo para que 83 regiões metropolitanas apresentem seus planos de desenvolvimento urbano integrado (PDUI). De acordo com o Estatuto, os planos deveriam ter sido concluídos até janeiro
de 2019, mas apenas a Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) cumpriu esse prazo. A emenda prorroga o prazo, dando aos municípios sete anos
para elaborar seus planos de desenvolvimento.
133. Por exemplo, a população da cidade de São Paulo passou de 2,3 milhões em 1950 para mais de 20 milhões em 2015.
134. Governo Municipal de Madri, 2013.
135. Bouskela et al., 2017.
136. Deloitte, 2018.

Redução dos tempos de resposta a emergências
em grandes cidades do mundo (em %)

Madri:

Rio de Janeiro:

Buenos Aires:

Causa: criação do
Centro Integrado
de Emergências

Causa: implantação do
Centro de Operações, que
reúne 36 órgãos municipais

Causa: sistema de resposta que
simplificou o fluxo de dados e
melhorou a coordenação institucional

36%

30%

93%

3.32. A mudança do clima também impõe desa-

capitais – situam-se em áreas costeiras ameaçadas

fios às cidades. As cidades são vulneráveis a im-

pelo aumento do nível do mar, expondo a sérios

pactos climáticos como aumento do nível do mar,

riscos mais de 50 milhões de pessoas, ou cerca de

inundações e deslizamentos de terra. Como exem-

26% da população total do Brasil.

CIDADES
VULNERÁVEIS:

463

População em risco:

estão ameaçadas pelo
aumento do nível do mar

(26% da população brasileira)

cidades brasileiras

50 milhões
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3.33. Fortalecer a coordenação intermunicipal. O governo federal deve

aplicar o Estatuto das Metrópoles. Aos estados e municípios cabe organizar conselhos metropolitanos que incluam representantes da sociedade
civil e do setor privado. O governo também deve criar um fundo metropolitano de investimentos que permita garantias públicas.

3.34. Construir capacidade institucional para a governança metropolitana. O governo deve apoiar os órgãos metropolitanos na melhoria da

sua capacidade para prestar serviços públicos e executar suas funções
regulatórias. A criação de incentivos pode ajudar os municípios a desenvolver projetos e definir novos modelos de prestação de serviços. Oferecer orientação e capacitação aos órgãos municipais é importante para
facilitar a aplicação de novas ferramentas de governança metropolitana,
incluindo planos intersetoriais, consórcios de operações urbanas, áreas
compartilhadas, consórcios públicos, acordos de cooperação, contratos
de gestão metropolitana, parcerias público-privadas (PPPs), além da elaboração de projetos de investimento em escala metropolitana. Os órgãos
federais, estaduais e municipais devem trabalhar em conjunto para resguardar direitos de propriedade e regularizar a posse da terra.

3.35. Construir um sistema de informações unificado. O desenvolvi-

mento de um sistema de informações metropolitanas uniforme georreferenciado, por meio de um portal nacional de dados metropolitanos, é
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capaz de melhorar as muitas dimensões da governança municipal.
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3.36. Apoiar o desenvolvimento de estratégias em nível local para a
implantação de tecnologias de cidades inteligentes. Os governos mu-

nicipais têm capacidade limitada para desenvolver visões estratégicas
para a adoção de tecnologias de cidades inteligentes, bem como para
formular os planos de investimento detalhados necessários para implementá-las. Embora 18% das cidades brasileiras (incluindo 77% de suas
capitais) informem ter um projeto ou plano municipal de tecnologias
de cidades inteligentes, a maioria carece do nível de detalhes necessário
para executar projetos e atrair investimentos privados, quer nacionais,
quer internacionais.137

137. CGI, 2017.

(4)

Construir uma infraestrutura
sustentável e resiliente

3.37. As lacunas de infraestrutura impõem gran-

3.38. Os níveis atuais de investimento são insufi-

des restrições à integração nacional e internacio-

cientes para fechar a lacuna de infraestrutura.142

nal.

O Brasil ficou em 55º lugar entre 160 países

Embora no início dos anos 1980 o investimento em

no Índice de Desempenho Logístico do Banco Mun-

infraestrutura tenha ficado em torno de 5,2% do

dial de 2016. Embora o país tenha ocupado a quarta

PIB (FMI, 2015), entre 2008 e 2015 a média caiu para

posição na região da ALC, sua pontuação média foi

2,8% do PIB.143 Esse nível de investimento é menor

de 3,09 em um total de 5, abaixo da pontuação mé-

do que os 5%-7% recomendados para resolver a la-

dia de 3,3 dos BRICS. O Brasil teve a pontuação mais

cuna de infraestrutura na região, e abaixo do míni-

baixa nos indicadores de eficiência alfandegária,

mo de 3,2% recomendado por avaliações internas

remessas internacionais e qualidade da infraes-

para serem investidos entre 2019-2024. Apesar da

trutura. A disponibilidade inadequada e a baixa

contribuição relevante do setor privado para o de-

qualidade da infraestrutura também são obstácu-

senvolvimento da infraestrutura, que representou

los importantes para fazer negócios na economia

mais de 50% do total de investimentos entre 2008

nacional,139 e as disparidades no acesso rodoviário

e 2015, os investimentos caíram marcadamente

entre as regiões dificultam a integração econômi-

desde 2012.144 O investimento público diminuiu

ca.140 As densidades rodoviárias nas regiões Sul e

drasticamente desde 2012. O setor de transportes

138

Sudeste (0,67 e 0,58km/km , respectivamente) são

exige mais investimento do que qualquer outro,

muito superiores às do Norte e Centro-Oeste (0,04

com um nível de investimento recomendado pelo

e 0,13km/km , respectivamente).

Banco Mundial de 1,91% do PIB.145

2

2

141

Índice de Desempenho Logístico do Banco Mundial (2016)

55º lugar
entre 160 países

3,09

Pontuação média
brasileira

3,3

Pontuação média
dos BRICS

138. A infraestrutura tem um efeito positivo no crescimento econômico e na redução da desigualdade de renda. O investimento público não parece apresentar trade-offs de equidade-eficiência, mas tende a melhorar os resultados tanto macroeconômicos quanto distributivos (Furceri e Grace Li, 2017). No
entanto, o impacto econômico e social do investimento público depende do grau de eficiência da gestão dos gastos com investimento (Gupta et al., 2014;
FMI, 2014). Os dividendos do crescimento decorrentes do fechamento dessa lacuna de eficiência são consideráveis: um aumento de 1% do PIB no investimento público aumenta a produção em apenas 0,3% para os países no quartil inferior da distribuição de eficiência, mas chega a 0,6% para países no quartil
superior (Abiad et al., 2015).
139. EMIS, 2018.
140. CNT, 2017.
141. EMIS, 2018.
142. De acordo com o Banco Mundial (2017), as necessidades anuais de investimento projetadas para o transporte em infraestrutura são de 1,91% do PIB
durante 2015-2025: estradas (1,81%), ferrovias (0,07%) e portos (0,03 %).
143. Infralatam, 2018.
144. Serebrisky, 2015; Allain, 2017. Os custos de depreciação são estimados em cerca de 3% do PIB por ano (Banco Mundial, 2016).
145. Segundo estimativas do Banco Mundial (2017), as necessidades anuais de investimento projetadas em telecomunicações estão em torno de 0,29%
do PIB, eletricidade 1,9% do PIB, água e saneamento 0,11% do PIB.
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Índice de
Desempenho
Logístico do Banco
Mundial (2016)
Investimento em
infraestrutura no Brasil

Nível de investimento
recomendado

Nível de investimento recomendado
para o setor de transportes

3.39. Vários problemas sistêmicos afetam ne-

3.41. As opções de financiamento de infraestru-

gativamente todos os setores de infraestrutura.

tura de longo prazo são muito limitadas. Após a

Um planejamento de longo prazo ineficiente, sem

redução do papel do BNDES como principal finan-

uma visão estratégica integrada, reduz a eficiência

ciador de infraestrutura153 e o impacto de regula-

do investimento em infraestrutura. A preparação e

ções internacionais (Basileia III), que exigem ca-

seleção de projetos são inadequadas, o uso de aná-

pital próprio elevado em relação a ativos de longo

lises de custo-benefício é inconsistente, as autori-

prazo, o financiamento de infraestrutura por meio

dades não aplicam critérios claros para a seleção de

de instrumentos tradicionais tem se tornado cada

projetos e os planos de longo prazo estão debilmen-

vez mais desafiador.

te ligados ao orçamento anual.146
3.42. A complexidade do marco institucional para
3.40. A incerteza regulatória dificulta o investimen-

o investimento público exacerba a ineficiência.

to em todos os setores.147 Muitos setores críticos es-

Processos onerosos de compras públicas e licencia-

tão sujeitos a um alto grau de risco regulatório, em

mento ambiental, além de retardarem a implemen-

parte devido à autonomia limitada de alguns regula-

tação de projetos de infraestrutura, mostraram-se

dores e da sua vulnerabilidade tanto à interferência

ineficazes na redução da corrupção ou na proteção

política quanto à influência de interesses privados.149

da qualidade ambiental. O cumprimento da lei de

Há evidências de que as agências reguladoras no Bra-

licitações envolve altos custos administrativos, atra-

sil se tornaram cada vez mais politizadas ao longo do

sos nos projetos e renegociação excessiva, ao mes-

148

Além disso, regulações subsetoriais estão

mo tempo em que não evita a corrupção e a fraude.

sujeitas a alterações imprevisíveis, particularmente

Enquanto isso, um conjunto fragmentado de órgãos

aquelas relacionadas com transporte e água e sane-

de licenciamento ambiental, com níveis baixos e

amento.151 Finalmente, limitações em termos de

variados de capacidade institucional, dificulta a im-

capacidade institucional e coordenação inadequada

plementação de projetos de infraestrutura.154

tempo.
Produtividade sem obstáculos — Propostas para retomar o crescimento do Brasil

150

entre municípios levaram a um subinvestimento,
particularmente em água e saneamento.152
146. Ver Banco Mundial (2018) e SAE (2018), entre outros. Uma discussão mais detalhada sobre o sistema de investimento público brasileiro é apresentada no Pilar 4.
147. Amann & Baer, 2006; Cunha & Rodrigo, 2012; De Paula & Avellar, 2008 e Amann et al., 2016.
148. Amann et al., 2016.
149. Ibid.
150. Correa, Melo, Mueller, e Pereira, 2017 em Banco Mundial, 2017.
151. Banco Mundial, 2017; Amann, 2016.
152. Grupo Banco Mundial, 2018. Como exemplo, a regulação do setor de transportes é compartilhada por três agências reguladoras federais – ANTT,
Antac e Anac. No entanto, não há na estrutura um órgão responsável por avaliar a consistência das regulações produzidas e a integração de diferentes
modos de transporte. Nesse sentido, o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte (Conit) não apresentou os resultados esperados. Essas deficiências impactam o planejamento do setor, que carece de coordenação e visão de longo prazo.
153. O BNDES teve um papel fundamental no financiamento de infraestrutura do país, com empréstimos que totalizaram mais de R$ 500 bilhões nos
últimos 10 anos. Esse montante representou 70%-80% do financiamento total de infraestrutura no Brasil nesse período. O papel significativo do BNDES
resulta da taxa de juros fortemente subsidiada – Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) – e do perfil de vencimento de longo prazo da dívida dos seus empréstimos. O acesso ao crédito barato foi essencial para o setor de infraestrutura, devido à alta taxa de juros do mercado brasileiro (SELIC), que chegou a
quase 15% em 2015, e à falta de apetite do mercado de capitais doméstico ao retorno do risco para emissões de dívida de longo prazo (S&P, 2017).
154. Banco Mundial, 2018.
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3.43. Construir capacidade institucional para o planejamento e o orçamento de investimentos. As autoridades devem criar planos nacionais

de longo prazo para todos os setores de infraestrutura. A criação de um
sistema de investimento nacional poderia centralizar a avaliação de projetos, estabelecer critérios claros para a seleção e priorização de projetos
e integrar a análise de custo-benefício ao ciclo de investimento.155 A adoção de um Marco Orçamentário de Médio Prazo (MOMP) poderia reforçar
a credibilidade do planejamento de longo prazo.156

Os órgãos de

3.44. Reformar os processos de compras públicas e licenciamento

licenciamento

ambiental. O processo de compras públicas deve focalizar os elementos

ambiental devem

vez de aspectos processuais superficiais.157 É importante que os órgãos de

substantivos da aquisição, incluindo o uso de licitações competitivas, em

ser envolvidos em

licenciamento ambiental participem dos projetos de investimento desde

projetos de

riscos ambientais. Um órgão unificado poderia coordenar os diferentes

a fase de planejamento e tenham acesso a informações confiáveis sobre

investimento

órgãos responsáveis pelo licenciamento ambiental, enquanto mais re-

desde a fase de

riam aumentar sua eficácia. Devem ser tomadas medidas para melhorar

planejamento e ter
acesso a

cursos, pessoal técnico adicional e melhores processos de gestão podea interação entre os tribunais de licenciamento e controle.158 A sustentabilidade ambiental e a resiliência climática devem ser incorporadas ao
processo de seleção de projetos.159

informações
confiáveis sobre

3.45. Promover o envolvimento do mercado de capital, bancos comerciais

riscos ambientais”

e investidores nacionais e internacionais no financiamento de longo prazo de infraestrutura.160 As autoridades devem incentivar o financiamento

de longo prazo de infraestrutura pelo mercado de capital e aumentar a participação de bancos comerciais e investidores institucionais.161,162

3.46. Melhorar o marco regulatório. O governo deve proteger as agências

tária e administrativa, exigir a nomeação de profissionais técnicos qualificados para cargos de gestão em órgãos encarregados de investimento
público e aprovar o projeto de lei sobre a regulação (PL nº 6621/2016).
Além disso, o marco regulatório deve ser ajustado à entrada de novas tecnologias para todos os subsetores de infraestrutura.
155. FGV, 2018.
156. A análise detalhada do Sistema Nacional de Investimento (SNI) e do Marco Orçamentário de Médio Prazo é apresentada no pilar 4. Isso inclui também
o desenvolvimento de PPPs, ver pilar 2.
157. Os detalhes são explicados no pilar 4.
158. McKenney et al., 2016; Watkins et al., 2017.
159. A medida pode ser feita com o uso de metas baseadas na ciência.
160. O problema do financiamento de longo prazo será discutido mais detalhadamente no pilar 2.
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reguladoras de influências políticas e expandir sua autonomia orçamen-

161. Os detalhes são apresentados no pilar 2.
162. EIU, 2017.
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Desafios setoriais em infraestrutura
Transporte e Logística
3.47. Além de o déficit de infraestrutura do Brasil

nas 12,3% da malha é pavimentada. Apenas 38% das

ser extenso, cada subsetor de infraestrutura en-

estradas pavimentadas estão em boas ou ótimas con-

frenta os próprios desafios. A malha viária pavi-

dições; 34% estão em condições normais e 28% em

mentada do Brasil é pequena em relação ao tamanho

más condições.163 O custo operacional das estradas

do país e padece de problemas com sinalização, qua-

pavimentadas do Brasil é extraordinariamente alto,

lidade do pavimento e engenharia. Embora o país te-

algumas estradas têm efeitos ambientais profunda-

nha uma das maiores malhas viárias do mundo, com

mente negativos e a alta taxa de acidentes rodoviários

aproximadamente 2 milhões de km de extensão, ape-

impõe custos sociais significativos.

FIGURA 3.1. Qualidade de estradas, ferrovias e portos, Brasil e países comparáveis (classificação global)
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Fonte: Relatório Global de Competitividade (2018)
163. O aumento médio do custo operacional devido a pavimentação inadequada para todas as estradas públicas e sob concessão é de 24,9% (CNT, 2016)

Malha viária brasileira
extensão

MÁS CONDIÇÕES

CONDIÇÕES NORMAIS

BOAS OU ÓTIMAS CONDIÇÕES

Malha
pavimentada

3.48. A forte dependência do Brasil do transporte

das,166 viagens de retorno vazias,167 e altas taxas de

por caminhão aumenta o custo do frete. A indús-

roubo168 – aumentam consideravelmente os custos

tria de transporte por caminhão é caracterizada

de transporte. A idade média da frota de caminhões

por excesso de oferta, baixas margens de lucro e

registrada em 2017 foi superior a 11 anos, com os

escassez de regulação econômica e técnica. Cerca

caminhões mais antigos pertencentes aos proprie-

de 65% da carga doméstica é transportada por cami-

tários operadores. As principais questões regu-

nhão164 e, entre 2009 e 2016, o número de caminhões

latórias incluem limites de peso não fiscalizados,

em circulação aumentou de 1,37 milhão para 1,88

fixação informal de preços169 e regras deficientes

A dependência excessiva do transporte

sobre o limite máximo de horas ao volante, afetando

milhão.

165

por caminhão – aliada às más condições das estra-

negativamente a segurança nas estradas.

O Plano Nacional de Logística e Transportes (PNLT) estima que
duplicar a participação da rede ferroviária brasileira no transporte
total de cargas de 20% para 43% até 2030, aumentaria a eficiência
combustível em 41% e as emissões de CO2 em 32%”
164. EPL, 2015; EMIS, 2018.
165. Sindipeças, 2017. A frota de caminhões é composta de mais de 574.000 empresas, das quais quase 500 mil são operadoras proprietárias independentes, 87 mil são empresas de carga e 256 são cooperativas.
166. Os caminhões são mais caros do que os outros modos para o transporte a granel de longa distância. Por exemplo, os custos do transporte de exportações de soja para a China são três vezes mais altos saindo do Brasil do que dos Estados Unidos, com a maior parte explicada pelo custo do transporte
rodoviário (Banco Mundial, 2017). No Brasil, cerca de 30% dos acidentes de trânsito envolvem caminhões. Ver: Penha et al., 2013.
167. Banco Mundial, 2017. Estimativas do estado de São Paulo em 2005 sugerem que cerca de 36% dos quilômetros percorridos por caminhões e 46% das
viagens dos caminhões no estado são de retornos “vazios” ou improdutivos. Esse percentual é alto comparado aos 23% semelhantes de toda a distância
percorrida na União Europeia ou 40% das viagens feitas em 2003.
168. EMIS, 2018. Em 2016, houve 24.550 registros policiais de roubos de cargas, que resultaram em uma perda estimada de R$ 1.360 milhão para as empresas de transporte.
169. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12619.htm

BID — Banco Interamericano de Desenvolvimento

Pilar 1 | Promover integração nacional e internacional

energética do setor de transportes em 38%, reduzindo o consumo de
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Caminhões
em circulação
Envolvidos em
acidentes de trânsito
Carga
doméstica

Extensão
da malha
ferroviária
29.021 km

Brasil:
Austrália:

36.970 km

Canadá:

77.930 km

Rússia:

frete total

87.160 km

transportado
por via férrea
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TRENS DE PASSAGEIROS SÃO
RESTRITOS A POUCAS ROTAS
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3.49. A malha ferroviária do Brasil é limitada170 e

3.50. Equipamentos obsoletos, terminais mul-

padece de entraves operacionais.171 As ferrovias

timodais limitados e déficits de capacidade

brasileiras estão concentradas ao longo da costa e

reduzem a eficiência dos portos brasileiros.173

não possuem terminais de transferência adequa-

O acúmulo de dragagem nos principais portos e a

dos, incluindo conexões portuárias para grandes

capacidade operacional limitada impedem que os

áreas produtoras de grãos. O uso de duas bitolas (es-

terminais atendam embarcações de grande porte e

treita e larga), velocidades operacionais lentas, uma

aumentem os tempos de atracação e processamen-

frota desatualizada e horários não confiáveis redu-

to. Os portos brasileiros movimentam uma média

zem a eficiência da malha ferroviária. Em 2016, por

de 34 contêineres por hora, por navio, enquanto

exemplo, 21% da carga total foi transportada por via

Hamburgo movimenta 66 contêineres e Singapura

Os trens

100.174A atividade portuária está concentrada na re-

de passageiros estão restritos a duas grandes rotas

gião Sudeste.175 A despeito de uma iniciativa federal

domésticas e algumas rotas turísticas urbanas.

para promover o uso de terminais no Norte para o

férrea, principalmente minerais brutos.

172

transporte de grãos, a região carece de conectividade interna rodoviária e ferroviária.176 Segundo a
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (An170. A densidade de rede ferroviária do Brasil está abaixo do nível dos BRICS. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em 2016 a
extensão da malha ferroviária no país era de 29.021km, consideravelmente menor do que em outros países com as dimensões do Brasil, tais como Austrália (36.970km), Canadá (77.930km) e Rússia (87.160km). (EMIS, 2018).
171. O governo estima que haja gargalos em 5.429,7 km de ferrovias (PNL, 2018).
172. EMIS, 2018.
173. Banco Mundial, 2012. As projeções de demanda para os portos brasileiros atingem 1,8 bilhão de toneladas (PNLP, 2015), enquanto a capacidade instalada total estimada é de 1,4 bilhão de toneladas. Enquanto os portos brasileiros movimentam em média 34 contêineres por hora, por navio, portos como
Hamburgo movimentam 66 e Singapura 100.
174. Amann et al., 2016.
175. EMIS, 2018.
176. EPL, 2018. Existem segmentos de vias de acesso aos portos brasileiros com alto volume de tráfego. Além disso, em algumas áreas portuárias há conflitos entre o porto e a cidade, principalmente devido a três fatores: falta de alternativas para a circulação de caminhões (sem interferir no trânsito urbano),
poucas áreas de estacionamento e falta de serviços de apoio aos motoristas (PNLP, 2015).

Movimento de
contêineres/hora nos portos

capacidade. Além disso, o transporte hidroviário
enfrenta a concorrência de outros usos dos recursos hídricos,182 incluindo energia hidrelétrica no
norte do Brasil.183

As hidrovias
padecem de conexões
intermodais fracas,
equipamentos e tecnologias
ultrapassados, orçamentos de
manutenção inadequados e
falta de instalações portuárias
taq), os terminais públicos são menos competitivos

de alta capacidade”

do que os privados. Entre 2010 e 2017, a movimen177

tação de cargas aumentou 22,7% nos portos públicos e 32,9% nos terminais privados.178

3.52. As deficiências de infraestrutura e as limitações operacionais são grandes desafios em

maiores aeroportos do Brasil estão operando com

o desenvolvimento do transporte hidroviário ain-

capacidade máxima, e o aeroporto de São Paulo

da está em seus estágios iniciais179 e padece de

é o mais sobrecarregado.184 A CNT (2015) lista 200

infraestrutura e instalações de baixa qualidade.

projetos de ampliação e modernização de aero-

O Brasil tem aproximadamente 42 mil km de vias

portos para terminais de passageiros e de cargas,

navegáveis, mas o transporte hidroviário represen-

totalizando R$ 24,9 bilhões, mas também destaca

ta apenas 14% do frete total,180 e o investimento no

a baixa eficiência dos aeroportos brasileiros em

A navegação interior é res-

comparação aos aeroportos chilenos e sul-africa-

tringida por fronteiras estaduais e é mais comum

nos.185 Como as estimativas indicam que o tráfego

nos estados do Amazonas, Pará, Rio Grande do Sul

aéreo de passageiros aumenta 3,5% ao ano – de

e São Paulo. As hidrovias padecem de conexões

111 milhões de passageiros em 2009 para 312 mi-

intermodais fracas, equipamentos e tecnologias

lhões em 2030 –, as limitações operacionais e de

ultrapassados, orçamentos de manutenção ina-

infraestrutura se tornarão um grande entrave em

dequados e falta de instalações portuárias de alta

alguns terminais. Enquanto isso, o transporte de

subsetor é limitado.
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177. Em outubro de 2017, havia um total de 37 portos marítimos privados e 131 terminais privados (EMIS, 2018).
178. Antaq, 2017.
179. Os principais produtos transportados por rios em 2016 foram soja, com 20,4%; petróleo, com 14,9% e areia, com 12,4%.
180. Em comparação com 25% nos Estados Unidos e 35% no Canadá.
181. FGV, 2018.
182. Ibid.
183. Devido à falta de coordenação no planejamento da bacia hidrográfica e nas decisões de alocação de recursos multissetoriais, os projetos hidrelétricos são frequentemente desenvolvidos sem considerar a navegação fluvial.
184. Banco Mundial, 2016.
185. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), cerca de 72,0% dos atrasos registrados em 2014 foram devidos a ineficiências do sistema aeronáutico.
Desses, 18,0% foram motivados por restrições operacionais de aeroportos, 18,0% por retornos de aeronaves não apenados, 4,0% por condições climáticas.
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alguns aeroportos brasileiros . Treze dos vinte
3.51. Apesar da vasta malha aquaviária do Brasil,
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cargas está altamente concentrado nos aeroportos

padrões internacionais. O Brasil também carece

de Guarulhos, Viracopos e Manaus. As restrições

de uma política de rotas de acesso a regiões remo-

brasileiras ao investimento estrangeiro direto

tas que atualmente são precariamente servidas, ou

(IED) no setor de transporte aéreo são altas pelos

onde o serviço é economicamente inviável.186

Recomendações
de políticas

3.53. Desenvolver um sistema de transporte multimodal que reduza
os custos de logística. Os governos federal e subnacionais devem de-

senvolver planos estratégicos de transporte que integrem os modos de
transporte, apoiem cadeias de valor regionais e coordenem políticas
entre jurisdições.187

3.54. Políticas de infraestrutura integrada são cruciais para o desenvolvimento de áreas remotas, especialmente na região amazônica. Os

projetos na região amazônica devem ser integrados e coordenados para
minimizar seu impacto ambiental e garantir que os ecossistemas terrestres
e aquáticos mantenham sua conectividade. A coordenação também é vital
para maximizar efeitos positivos de spillover e minimizar externalidades
negativas nas regiões e jurisdições. No início dos anos 2000, vários governos sul-americanos estabeleceram a Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional na América do Sul (IIRSA), com vistas a facilitar a conectividade intrarregional e promover o comércio internacional. O pipeline da
IIRSA inclui projetos de rodovias, hidrovias, portos e energia, e cerca de 554
projetos totalizando US$ 130 bilhões estão em curso na região.188
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3.55. Adotar tecnologias para melhorar a eficiência dos serviços de
transporte. A tecnologia deve ser usada de maneira consistente e criati-

va para melhor compreensão dos padrões e necessidades de transporte.
A gestão inteligente de infraestruturas de transporte aumenta a eficiência e otimiza as cadeias de valor. A adoção de tecnologias modernas,
como drones e sensores nos roteamentos de veículos, pode melhorar o
controle da movimentação e da logística de cargas. Sensores embutidos;
interfaces móveis; SIT; rádio; sistemas digitais; e crowdsourcing (eventos,
fechamentos, clima etc.) auxiliam a transmissão de informações sobre
rodovias para os centros de controle e a disseminação das condições das
rodovias. O SIT também pode ser aplicado para a gestão de riscos e tráfego em sistemas de controle de trens e operações de terminais portuários,
inclusive por meio de sistemas de gestão do tráfego marítimo (VTMS);
tecnologias de comunicações e radar; sistemas de segurança; e sistemas
de identificação por radiofrequência (RFID). No transporte público, sis186. Fioravanti et al, 2018.
187. O estudo sobre principais corredores logísticos, rotas e destinos de algumas commodities brasileiras de exportação, elaborado recentemente pelo
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (FGV, 2018), pode ajudar a priorizar investimentos. A manutenção e a operação de rodovias podem ser
transferidas para o setor privado (FGV, 2018).
188. WWF (2016).
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temas de segurança/vigilância embarcados e de transmissão sem fio de
dados trem-terra (incluindo dentro de túneis) fornecem informações em
tempo real para apoiar a gestão operacional. Além disso, o país precisa
melhorar a infraestrutura correlata (por exemplo, terminais de recarga)
para novas soluções de transporte (veículos elétricos).

3.56. Modernizar e ampliar a infraestrutura ferroviária. O governo deve

concluir a ampliação de quatro ferrovias importantes – a Ferrovia Ferrogrão (MT/PA), a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (BA), a Ferrovia de
Integração do Centro-Oeste (GO/MT) e a Ferrovia Norte- Sul (SP, MG, GO,

A matriz

TO). O Plano Nacional de Logística e Transportes (PNLT) estima que du-

elétrica brasileira

plicar a participação da rede ferroviária brasileira no transporte total de

é altamente

setor de transportes em 38%, reduzindo o consumo de combustível em

cargas de 20% para 43% até 2030 aumentaria a eficiência energética do
41% e as emissões de CO2 em 32%.

dependente da
energia hidrelétrica,
que ajuda a fornecer

3.57. Incrementar a infraestrutura portuária e aeroportuária e melhorar

uma energia

ternacional. As operações portuárias devem ser simplificadas, e a infra-

a eficiência operacional para apoiar a competitividade do comércio in-

renovável limpa e de

estrutura deve ser incrementada para atender embarcações maiores em

baixo custo, mas

e as malhas ferroviária, rodoviária e hidroviária domésticas reduziria

terminais estratégicos. O fortalecimento das conexões entre os portos

aumenta sua

os custos de logística e aumentaria a eficiência do transporte. Melhor

vulnerabilidade a

alguns dos principais mercados externos do Brasil, incluindo a Euro-

acesso aos portos no Norte poderia reduzir os tempos de transporte para

mudanças

pa, em quase uma semana.189 A solução dos problemas de limitação da

climáticas”

infraestrutura e melhorias operacionais, incluindo o uso de concessões.

capacidade aeroportuária exigirá uma combinação de incrementos de

3.58. O setor elétrico precisa aumentar sua ca-

28,6 bilhões) em transmissão, entre 2018 e 2027.

pacidade e diversificar a matriz energética. Em-

A matriz energética brasileira é altamente depen-

bora a eletrificação seja quase universal (99,3%),

dente da energia hidrelétrica, que ajuda a fornecer

a demanda deverá crescer 4,4% ao ano entre 2017

uma energia renovável limpa e de baixo custo, mas

e 2022, passando de 624 terawatts-hora (TWh)

aumenta sua vulnerabilidade a mudanças climá-

Atender a esse

ticas. Portanto, a capacidade de geração adicional

aumento da demanda exigirá um investimento de

deve vir majoritariamente de fontes renováveis

R$ 286 bilhões (US$ 75,6 bilhões) em geração, in-

que não a energia hidrelétrica, tais como energia

cluindo geração distribuída, e R$ 108 bilhões (US$

eólica e solar.191

em 2017 para 773TWh em 2022.

190

189. Antaq, 2017.
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Energia

190. Plano Decenal de Expansão de Energia 2027.
191. O papel de novas tecnologias na ampliação do Sistema é discutido no pilar 3.
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TABELA 3.4. Fontes de Energia Renovável e Não Renovável do Brasil
Renovável
Fonte
Hidrelétrica
Pequena
hidrelétrica
Micro
hidrelétrica
Eólica
Solar
Biomassa
Total

Não renovável
Nº de
usinas

Energia
(MW)

Participação
(%)

Fonte

Nº de
Usinas

Energia
(MW)

Participação
(%)

220

95.794

60,3

Carvão

26

3.727

2,3

427

5.039

3,2

Gás natural

165

12.994

8,2

674

642

0,4

Petróleo

2.263

10.119

6,4

522

12.791

8,0

Nuclear

2

1.990

1,3

1,822

1.266

0,8

Total

2.456

28.830

18,1

554

14.614

9,2

4.279

130.147

81,9

Fonte: Iniciativa de Políticas Climáticas com base em ANEEL (2018), inclui apenas o sistema centralizado

3.59. A mudança do clima terá um forte impacto

A capacidade de armazenamento de energia dos

nos recursos hidrelétricos do Brasil. Entre 2011 e

reservatórios de hidrelétricas já existentes torna

2015, a produção de energia hidrelétrica caiu 16,0%

as usinas hidrelétricas um elemento-chave para

devido a secas. Os fluxos dos rios deverão diminuir

apoiar o desenvolvimento de geração variável e

entre 20% e 90% ao longo do século, com implicações

evitar a instalação de geração térmica, com custos e

negativas para os níveis dos reservatórios e a geração

emissões mais altos.195 A maioria das usinas hidrelé-

de energia hidrelétrica, especialmente no Norte e no

tricas construídas há décadas tem reservatórios com

Nordeste. Entre 2011 e 2071, o volume do Parnaíba

armazenamento sazonal ou anual, que podem ofe-

deverá diminuir 10,3%, o do São Francisco 26,4% e do

recer segurança de abastecimento ao sistema. Isso

192

Tocantins-Araguaia 15,8%. Além disso, a precipita-

significa que a maior parte do parque hidrelétrico

ção nas regiões Amazônica e Nordeste deverá dimi-

com capacidade de armazenamento significativa

nuir em 20% até o final do século – em um cenário de

está envelhecendo. De fato, metade das usinas hi-

alta emissão –, enquanto a precipitação no Sul subirá

drelétricas já atingiu sua vida útil.196 À medida que

significativamente, com aumento da frequência de

essas usinas envelhecem, sua eficiência é reduzida

eventos climáticos extremos.194

(menos geração com o mesmo volume de água) e o
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número de falhas aumenta. Estima-se que cerca de
7% da energia hidrelétrica é perdida devido a para3.60. A maioria das usinas hidrelétricas está en-

das não programadas, com um custo anual de 1,2

velhecendo, reduzindo a eficiência do sistema.

bilhão de dólares.197 Mas o mais importante é que a

192. SAIN, 2015; Sorribas et al., 2016. As projeções de mudanças climáticas do Quinto Relatório de Avaliação (AR5) do Painel Intergovernamental sobre
Mudanças Climáticas (IPPC) das Nações Unidas indicam (i) um aumento de +1,7°C para + 6,7°C no Brasil; (ii) variações na precipitação, com secas nas
regiões Nordeste e Amazônica e alteração nos recursos hídricos nas regiões Sul e Sudeste do Brasil; e (iii) escassez potencial de água causada pela queda
na precipitação e pela evapotranspiração nas regiões semiáridas, impactando a geração hídrica.
193. Lucena et al., 2019.
194. Marengo, 2008.
195. Tolmasquim M. Energia Renovável: Hidráulica, Biomassa, Eólica, Solar, Oceânica. 2016.
196. El sector hidroeléctrico en Latinoamérica: desarrollo, potencial y perspectivas/Arturo D. Alarcón. (Nota técnica del BID; 1405).
197. M. Nogueira, A. Alarcon, “Impacto de las paradas forzadas en la generación hidroeléctrica”, Nota Técnica em elaboração.

Previsão de diminuição
do volume dos rios
entre 2011 e 2071
Parnaíba
São Francisco
Tocantins-Araguaia

Consequências:
possível diminuição nos níveis dos
reservatórios e geração de energia elétrica,
especialmente no Norte e Nordeste

redução da capacidade dessas usinas hidrelétricas
com armazenamento dificulta sua capacidade
para suportar o desenvolvimento de geração eólica
e solar variável.

Na medida em que as
usinas hidrelétricas
envelhecem, sua eficiência é

3.61. Além da energia hidrelétrica, o Brasil pro-

mesmo volume de água) e o

duz pouca eletricidade de fontes renováveis. O

número de falhas aumenta.

aumento da geração eólica, solar e de biomassa
será vital para o país cumprir sua NDC, e o governo

Estima-se que cerca de 7% da

está trabalhando para aumentar a participação da

energia hidrelétrica é perdida

energia renovável não hidrelétrica para 28-33% da
geração total.198 A participação da energia eólica

devido a paradas não

cresceu substancialmente nos últimos dez anos

programadas, com um custo

e hoje representa 6,8% da matriz energética, embora continue muito aquém do seu potencial.199 A

anual de 1,2 bilhão de dólares”

contribuição da energia solar é marginal, representando apenas 0,01% da matriz energética, e sua

marco regulatório carece de incentivos claros

participação foi insignificante antes de 2011.200

para promover a reabilitação ou repotenciação
(aumento de capacidade) das centrais elétricas em
processo de envelhecimento. Mesmo quando os

3.62. Desafios regulatórios para a manutenção,

projetos são tecnicamente viáveis, o marco regula-

ampliação e diversificação do setor elétrico. O

tório nem sempre remunera incrementos na capa-

198. UNFCCC, 2016.
199. EPE, 2018; Melo, 2013.
200. EPE, (2018).
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reduzida (menos geração com o

103

cidade da usina, visto que a remuneração é baseada
no conceito de “energia firme”

201

e não no potencial

das usinas para aumentar sua capacidade e, assim,

A promoção de energias
renováveis poderia acelerar o

propiciar mais flexibilidade para acomodar a ca-

crescimento nas regiões menos

pacidade cada vez maior de geração de energias

desenvolvidas do Brasil”

renováveis variáveis. Ademais, o proprietário da
usina precisa obter autorização do regulador para
interromper suas operações (sem ser penalizado)

3.64. A energia renovável representa uma grande

para reabilitação, por um período de tempo defini-

oportunidade para impulsionar o crescimento,

Essas autorizações nem sempre são concedi-

promovendo, ao mesmo tempo, objetivos am-

das – pois dependem do funcionamento de todo o

bientais críticos. A energia eólica no Brasil tem

sistema elétrico – ou às vezes atrasam, agravando a

potencial para gerar até 350GW, mais que o dobro

situação das usinas a serem reabilitadas. Além dos

da geração total de energia do país em 2015.205 A

desafios gerais com investimentos em infraestrutu-

energia solar também oferece um potencial consi-

ra descritos acima,203 o marco regulatório do setor

derável, pois a irradiação anual no Brasil varia en-

elétrico não faz o suficiente para promover o desen-

tre 1.200 e 2.400KWh/m2/ano.206 O maior potencial

volvimento de energias renováveis não hídricas ou

solar está na região Nordeste e o menor nas regiões

para incentivar o uso de tecnologias digitais.

Sudeste e Centro-Oeste, e a promoção de energias

do.

202

renováveis poderia acelerar o crescimento nas regiões menos desenvolvidas do Brasil.
3.63. Os subsetores eólico e solar enfrentam desafios próprios. O vento é a fonte mais competitiva
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de energia renovável não hidrelétrica no Brasil,
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3.65. Projetos de energia podem promover a inte-

mas atrasos na construção de linhas de transmis-

gração internacional. O Brasil faz fronteira com dez

são estão afetando negativamente a geração. O

dos 12 países sul-americanos, mas a conectividade

subsetor solar ainda está se desenvolvendo no

internacional está concentrada ao longo da fronteira

Brasil, e os custos em queda rápida criam uma im-

sul, mais próxima dos principais centros econômi-

portante oportunidade para expandir a geração so-

cos. A usina hidrelétrica de Itaipu, localizada entre

lar.204 As rígidas regras de conteúdo local do Brasil

o Paraguai e o Brasil, tem capacidade instalada de

desencorajam o investimento em equipamentos

14GW, dividida igualmente entre os dois países, mas

solares, e os empréstimos do BNDES estão disponí-

o Brasil importa cerca de 78% da parcela paraguaia.

veis apenas para empresas que usam uma parcela

O Brasil também tem uma linha de transmissão de

específica de equipamentos produzidos localmen-

500 megawatts (MW) até a fronteira com o Uruguai e

te. No entanto, devido aos altos impostos e custos

uma linha de 50MW até a fronteira com a Argentina,

de produção, os painéis solares brasileiros são 40%

mas as trocas de energia são esporádicas e não au-

mais caros do que os importados da China.

mentam significativamente a flexibilidade da rede.

201. BORBOREMA, Fernando Henrique Tavares. Repotenciação e motorização de usinas hidrelétricas como alternativa para mitigar os efeitos das mudanças climáticas na geração de energia elétrica no Brasil. 2015.
202. GOMES, Elisa de Podestá. Potencial de repotenciação de usinas hidrelétricas no Brasil e sua viabilização. 2013.
203. Os obstáculos incluem a entrega de projetos dentro do período acordado (IEA, 2013), devido ao fato de a capacidade de produção não ter condições
de atender à demanda (ABDI, 2014); falta de mão de obra qualificada e necessidade de melhoria do financiamento de projetos (GWEC, 2011).
204. EPE (2017). Até 2026, os custos de implantação deverão cair entre 30% e 40% em relação aos níveis de 2017.
205. IEA, 2013.
206. Para fins de comparação, a irradiação solar na Alemanha varia entre 900 e 1.250, 1.200 e 2.400kWh/m2/ano. A CPI (2018) argumenta que uma área de
2.400km2 (metade da cidade de Salvador) em uma região com irradiação de 1.400KWh/m2/ano poderia ter suprido plenamente toda a demanda de eletricidade do país em 2011.

FIGURA 3.2. Radiação solar anual média e unidades de consumidores com gerador fotovoltaico, por município
Average Annual
Solar Radiation (kWh/m2/day)
3.7 to 4.1
4.1 to 4.5
4.5 to 4.9
4.9 to 5.3
5.3 to 5.7
5.7 to 6.1
Number of Consumer Units with
Photovoltaic Distributed Generation
1
up to 20
up to 100
up to 200
up to 436

Fonte: Assunção J. & Schutze, A. (2017)

3.66. A integração regional pode aumentar a

Geração de energia elétrica

flexibilidade da rede.207 No entanto, projetos de

integração regional requerem estruturas institucionais e regulatórias específicas e enfrentam os

custo à economia
brasileira

mesmos desafios de outros grandes projetos de
infraestrutura, incluindo a obtenção de financiamento adequado e a gestão efetiva de impactos ambientais e sociais. Os projetos de integração tamdos países abrangidos e sobreviver a mudanças
políticas imprevisíveis.208

10%

META

economia de energia no
setor elétrico até 2030

3.67. A melhoria da eficiência energética (EE) pode
gerar ganhos consideráveis. As perdas de distri-

bilhão por ano.209 Os indicadores mostram que a in-

buição totalizam aproximadamente 17% da geração

tensidade energética da economia se manteve cons-

total, muito acima da média de 6% da OCDE. Aproxi-

tante nas últimas décadas e até mesmo aumentou

madamente 50% são perdas técnicas e 50%, perdas

recentemente, superando a média da América Lati-

não técnicas. Cada ponto percentual de geração

na.210 A Associação Brasileira de Empresas de Servi-

perdida custa à economia brasileira cerca de R$ 1,5

ços de Conservação de Energia (Abesco) estimou o

207. Red del futuro: desarrollo de una red eléctrica limpia y sostenible para América Latina/Juan Roberto Paredes.
208. Integração e segurança elétrica na América Latina, organização de Nivalde J. de Castro [e] Rubens Rosental. Rio de Janeiro: Oficina de Livros, 2016.
209. Considerando-se um custo marginal de R$ 200/MWh.
210. 97 toneladas equivalentes de petróleo por 1000 $GDP – Fonte: Dados da Agência Internacional de Energia – acesso em julho de 2018.
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bém precisam superar as assimetrias no tamanho
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potencial de EE no setor elétrico em 11%, com uma

economia de energia no setor elétrico até 2030. A

economia potencial de R$ 13,2 bilhões. Da mesma

EPE projeta uma economia de energia de 32TWh a

forma, estudos realizados pelo Conselho Ameri-

partir da EE, equivalente a 4% da demanda (consi-

cano para Economia de Energia Eficiente (ACEEE)

derando 2016 como o ano base, 8% a partir de 2013).

mostram que o Brasil captura menos de 30% do

Essa economia viria principalmente da indústria

seu potencial de EE e ocupa a 15ª posição entre as

(12TWh) e do setor de serviços (10TWh). No setor

16 economias analisadas.212 É preciso intensificar

residencial, a economia virá principalmente de

os esforços para a consecução da meta de 10% de

iluminação mais eficiente.213

211

Recomendações
de políticas

3.68. Promover políticas para diversificar a matriz energética. A mo-

dernização do setor elétrico e sua expansão e diversificação simultâneas
exigirão legislação do Congresso Nacional. É preciso promover a energia
solar e eólica, além de outras energias renováveis não hidrelétricas, como
uma questão de política climática. A criação de mecanismos regulatórios
para suportar leilões de geração e transmissão pode aumentar a eficiência
do sistema. Algumas formas de energia renovável podem ser fornecidas de
maneira eficiente por meio de sistemas de distribuição descentralizados,
e a combinação de ativos de geração e transmissão em um único contrato
pode ajudar a impedir o investimento em projetos de geração isolados.

3.69. Melhorar a manutenção e aumentar a capacidade das centrais
hidrelétricas. Requer: (i) determinar a necessidade potencial de reabi-

litação, estimar as necessidades de investimento e os benefícios potenciais, incluindo a possibilidade de repotenciação; (ii) desenvolver incentivos regulatórios para promover investimentos que sejam reconhecidos
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uma compreensão mais ampla da magnitude do problema e suas implicações em termos de segurança do fornecimento e flexibilidade da rede.

3.70. Adaptar o marco regulatório para haver geração distribuída (GD)
e para facilitar a inovação no setor. Em 2017, foi proposta uma nova lei

para modernizar o setor, atualmente em tramitação no Congresso, propondo mudanças que incluem tarifas horárias e uma nova estrutura de
preços, tendo em conta o crescimento de novas tecnologias de geração
(geração eólica e solar) e geração distribuída. Essa lei também propõe
facilitar a migração de consumidores para o mercado livre. A necessidade de regulação para acompanhar o ritmo da inovação tecnológica é um
desafio fundamental para os próximos anos. É preciso estudar a maneira
como a GD e outros recursos energéticos distribuídos (como armazena211. ABESCO – apresentação – Agosto de 2015.
212. Removing barriers to financing energy efficiency in Brazil – CEBDS.
213. EPE Plano de Expansão Decenal (2017-2026).

mento de energia, veículos elétricos e tecnologias digitais) podem afetar
o mercado e atualizar as regulações de modo que se garanta a sustentabilidade financeira de todos os agentes, promovendo a sustentabilidade
ambiental e social. Esses estudos também devem considerar o valor econômico dos benefícios potenciais da DG, tais como redução de perdas de
energia e redução de emissões de carbono.214

3.71. Melhorar a competitividade da energia eólica e solar. Cabe ao go-

verno incentivar o investimento em tecnologias eólica e solar adaptadas
ao contexto e aos recursos específicos do Brasil. Melhorar os sistemas
de transmissão e facilitar a geração distribuída pode ajudar a integrar a
energia renovável ao sistema nacional de energia.

3.72. Criar incentivos para aumentar a eficiência energética. O gover-

Projetos de

no tem o dever de assumir um papel de liderança, investindo em um

integração bem-

a iluminação pública.215 Melhorar a capacidade e a coordenação insti-

setor público mais eficiente em energia – por exemplo, modernizando

sucedidos

tucional (particularmente no nível municipal),216 reformar os marcos

requerem: acordos

prazo e reforçar a supervisão de programas de eficiência energética217

regulatórios federais e estaduais, fortalecer o planejamento de longo

políticos de alto

são iniciativas que poderiam reduzir custos administrativos, melhorar

nível, marcos

energética do governo. Na qualidade de maior consumidor de eletri-

institucionais bem
concebidos, e planos

cidade do país, o setor industrial deve participar dos esforços para melhorar a eficiência energética.

3.73. Reduzir perdas de distribuição. O governo deve continuar a inves-

de investimento que

tir na ampliação e atualização dos sistemas de transmissão e distribui-

efetivamente

ção, que serão prejudicados pelo crescimento contínuo da demanda.

mitiguem impactos

medição inteligente (smart metering) pode reduzir perdas técnicas e me-

ambientais e sociais
negativos”

A implementação de tecnologias de rede inteligente (smart grid) e de
lhorar a qualidade. Investimentos em medição inteligente, capacidade
de análise de dados e alcance social também poderiam reduzir a alta taxa
de perdas não técnicas no Brasil.218

214. Alarcon-Rodriguez, A., Haesen, E., Ault, G., Driesen, J., & Belmans, R. (2009). Multi-objective planning framework for stochastic and controllable distributed energy resources. IET Renewable Power Generation, 3(2), 227-238.
215. Banco Mundial, 2017. Estima-se que as restrições fiscais aumentarão a necessidade de parcerias público-privadas, incluindo aquelas relacionadas
com EE. Em 2016, a área de iluminação pública municipal absorveu 60% das PPPs por meio do Programa de Eficiência Energética, do Programa Nacional de
Iluminação Pública e Sinalização Semafórica Eficientes e do BNDES, e estima-se que esse segmento de negócios continuará crescendo nos próximos anos.
216. Banco Mundial. (2017).
217. Observatório das Parcerias Público-Privadas, 2017.
218. https://blogs.iadb.org/energia/2018/06/18/perdidas-electricas-tres-tendencias-tecnologicas-que-pueden-ayudar-a-resolver-el-problema/
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3.74. Usar o setor de energia para promover a integração regional. As

restrições à construção de novas centrais hidrelétricas de grande porte e a
necessidade de diversificar a matriz energética renovaram o interesse na
integração da infraestrutura energética regional.219 Projetos de integração
bem-sucedidos requerem: (i) acordos políticos de alto nível; (ii) marcos regulatórios e institucionais bem concebidos; e (iii) planos de investimento
que efetivamente mitiguem impactos ambientais e sociais negativos.220
Esses projetos exigirão investimentos consideráveis, e
 dadas as atuais restrições ao financiamento público de projetos de infraestrutura, estruturas
de financiamento adequadas precisam ser criadas e implementadas.

Serviços de água e saneamento e gestão integrada de recursos hídricos
3.75. O Brasil enfrenta deficiências significativas

te (73,6%). Um percentual de 43% da população

em saneamento, abastecimento de água, gestão

urbana do Brasil tem acesso a coleta e tratamento

de resíduos sólidos e drenagem. Uma percenta-

de esgoto e 12% usam um sistema autônomo.221

gem de 83% da população nacional e 93% da popu-

Dessa população 18% têm seu esgoto coletado e não

lação urbana têm acesso a serviços de água potável

tratado e 27% não recebem serviço de esgoto sanitá-

por meio de redes de distribuição. No entanto, esses

rio. A rede de água do país padece de ineficiências

altos níveis, quando comparados aos de outros paí-

técnicas e operacionais, o que resulta em perdas de

ses da ALC não refletem a desigualdade no acesso à

distribuição de 38%. As perdas de distribuição são

água potável no país, onde os maiores déficits estão

maiores nas regiões Norte e Nordeste, com 47% e

concentrados nas regiões Norte (55,4%) e Nordes-

46%, respectivamente. Enquanto 98,6% dos domicí-
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Perdas de distribuição
na rede de água
DE PESSOAS

43%

da população
urbana tem
acesso

27%

não recebem
serviço de
esgoto sanitário

18%

12%

ampliar o
saneamento
básico

ECONOMIA
SUFICIENTE

Região
Norte

Região
Nordeste

usam sistema
autônomo

têm esgoto
coletado e
não tratado

Brasil

Redução de perdas
de água até

219. O Brasil está avaliando: (i) uma possível integração com o Arco Norte (Guiana, Guiana Francesa e Suriname); (ii) uma interconexão e/ou central hidrelétrica binacional com a Bolívia; e (iii) duas centrais hidrelétricas binacionais com a Argentina.
220. Interconexão Regional na América Central (Siepac) e a interconexão regional na região andina (Sinea).
221. Plansab – Plano Nacional de Saneamento.

Coleta de lixo

RESÍDUOS DEVEM
SER DESTINADOS
A ATERROS
SANITÁRIOS
lixões em
funcionamento

98,6%

domicílios atendidos

,6
recebem
do total dos resíduos

lios recebem serviços de coleta de lixo, a destinação

ou um total de 49.763 milhões de dias não trabalha-

adequada continua sendo um desafio. Segundo a

dos. Doenças gastrointestinais infecciosas foram

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), os

responsáveis por cerca de 391 mil internações hos-

resíduos devem ser destinados a aterros sanitários,

pitalares durante 2013, e o SUS gastou R$ 125.497

com prazo definido para o fechamento dos lixões.

milhões em 353.503 internações.225

No entanto, 2.976 lixões ainda estão em operação e
recebem 41,6% do total de resíduos enviados para
destinação final.222 Devido a projetos de planeja-

Dias de afastamento do
trabalho por doença

mento urbano e engenharia inadequados, que não
atendem às demandas das cidades brasileiras, 1.729

afastamento do trabalho por doença:

municípios (31,0% de todos os municípios do país)

3,32 DIAS

foram afetados por enchentes entre 2014 e 2017,

por pessoa/ano

com a maior concentração na região Sul (53,9%) e a
menor na região Nordeste (13,2 por cento).223

3.76. O saneamento inadequado impõe custos
sociais pesados. Uma análise das Pesquisas Na-

49.763 mi

cionais de Saúde e Domicílios de 2013 indica que
14,1 milhões de pessoas perderam pelo menos

dias não trabalhados

ao dia da pesquisa devido a doença, com 576.213
pessoas apresentando diarreia ou vômito.224 Com
base nesses números, cerca de 14,98 milhões de
pessoas perdem pelo menos um dia de trabalho

3.77. O setor de saneamento padece de proble-

por ano devido a diarreia e vômito. Segundo o

mas significativos de governança. Embora tenha

IBGE, o número médio de dias de afastamento do

havido progresso desde a aprovação da Lei de Di-

trabalho por doença foi de 3,32 por pessoa por ano,

retrizes Nacionais de Saneamento Básico de 2007

222. Abrelpe, 2017.
223. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. Pesquisa de Informações Básicas Municipais – MUNIC 2017.
224. Em 2003, o número foi de 20,23 milhões, ou seja, a redução dos casos informados foi de cerca de 5,25 milhões por ano.
225. Ver Trata Brasil (2017) para outros custos para a sociedade, incluindo saúde, produtividade, resultados do mercado de trabalho e valores de propriedade.
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(Lei nº 11.445), a responsabilidade pelos serviços

a necessidade de investimentos e identificação de

de saneamento ainda não está clara. Segundo a

novas fontes e modelos de financiamento, é essen-

interpretação do Supremo Tribunal Federal, a au-

cial que os riscos dessa área sejam minimizados.

toridade responsável pela prestação de serviços de
saneamento é o município ou o órgão colegiado de
representantes estaduais e municipais nas regiões

3.79. A gestão de recursos hídricos enfrenta

metropolitanas. 226 Segundo essa interpretação,

vários desafios cruciais.227 Os planos de recursos

municípios individuais em regiões metropolitanas

hídricos elaborados nos níveis nacional, esta-

não têm controle independente sobre os serviços

dual e local são mal coordenados e raramente

de saneamento em suas jurisdições. Além disso, o

implementados. Incoerências entre jurisdições

Estatuto das Metrópoles de 2015 (Lei nº 13.089) exige

municipais, estaduais e federais e fronteiras hidro-

uma governança financeira coordenada por regiões

lógicas dificultam a determinação de uma escala

metropolitanas, mas não especifica como fazê-lo.

funcional apropriada. As divisões administrativas
entre ministérios e órgãos públicos prejudicam
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3.78. A incerteza regulatória também é um desa-

recursos hídricos, agricultura, energia, licencia-

fio para o setor de saneamento. De acordo com a

mento ambiental, saneamento e uso da terra. A

Associação Brasileira de Agências de Regulação

insuficiência de dados sobre o acesso e a qualidade

(ABAR), em 2016 havia 49 agências reguladoras de

da água impactam negativamente as decisões so-

saneamento básico, incluindo 23 agências munici-

bre a alocação de recursos. Os comitês de bacias

pais, 23 estaduais e 3 intermunicipais. Os princípios

hidrográficas têm grandes poderes deliberativos,

regulatórios não são harmonizados entre as agên-

mas capacidade de implementação limitada. As

cias, portanto os prestadores regionais de serviços

cidades não têm planos de contingência para lidar

podem encontrar vários regulamentos sobrepos-

com os efeitos de eventos climáticos extremos

tos. A incerteza regulatória aumenta os custos, de-

(por exemplo, secas e inundações) resultantes da

sestimula a concorrência e torna a regulação mais

mudança do clima. A coordenação limitada entre

suscetível a interferências políticas, especialmente

os órgãos governamentais em todos os setores e ní-

no nível municipal. Esse quadro é particularmente

veis administrativos e a fraca colaboração com os

desafiador para um setor altamente dependente de

comitês de bacias hidrográficas e o setor privado

recursos públicos e alocações orçamentárias. Dada

prejudicam a eficiência geral da gestão das águas.

As cidades não têm planos de contingência para lidar com os
efeitos de eventos climáticos extremos (por exemplo, secas e inundações)
resultantes da mudança do clima”

226. Ver julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 1842/15. As ADIs 1826, 1843 e 1906 também foram julgadas em conjunto, por tratarem
de matérias correlatas.
227. OCDE, 2015.

QUADRO 3.2. Segurança da água no Nordeste como um vetor para o desenvolvimento

Cerca de 22 milhões de pessoas vivem em uma região semiárida do Brasil, onde a água é
escassa. A escassez de água tem efeitos negativos no desenvolvimento social e econômico e limita o avanço da agricultura, da indústria e de outros setores produtivos na região.
Segundo dados da ANA, a disponibilidade de água varia consideravelmente entre as bacias hidrográficas do país, e as carências mais críticas ocorrem na região Nordeste.
Em 2007, o Ministério da Integração Nacional iniciou a construção do Projeto de Transposição do Rio São Francisco, que visa reforçar a segurança hídrica na região Nordeste. O
projeto é de grande importância para o Nordeste e, aliado ao investimento em fontes de
energia renovável (como discutido acima), pode representar um vetor crítico de desenvolvimento para a região.

3.80. Melhorar a governança do setor. Para incentivar o investimento

no setor, as autoridades devem definir claramente como as responsabilidades pelos serviços de água e saneamento são compartilhadas entre
os municípios nas regiões metropolitanas. A governança deve ser melhorada por meio da definição de funções e competências claras e evitando sobreposição entre os diferentes níveis da federação e os comitês
de bacias hidrográficas.

3.81. Melhorar o arcabouço regulatório. A criação de um modelo regula-

tório unificado, capaz de acomodar adequadamente as diferenças entre
os municípios, pode facilitar a entrada de novos prestadores de serviços,
com maior previsibilidade e menores riscos. Um modelo regulatório
unificado melhorará a previsibilidade e reduzirá os riscos do modelo
atual, situação que tornaria a regulação do setor mais eficiente e eficaz,
aumentando, ao mesmo tempo, a participação do setor privado. O governo federal atualmente está discutindo uma proposta para modificar
o marco regulatório do setor, que encarregaria a Agência Nacional de
Águas (ANA) de definir as diretrizes nacionais para a regulação do saneamento básico. Além disso, a regulação econômica deve considerar
mecanismos para que as empresas introduzam tecnologias inovadoras
em todo o ciclo produtivo do setor. Os sistemas de subsídio devem ser
aprimorados, não apenas para garantir o acesso dos mais pobres, mas
também para proteger a sustentabilidade financeira das empresas.
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3.82. Aumentar a eficiência dos serviços de água e saneamento. Segun-

do o Trata Brasil (2017), a redução das perdas de água para 25% até 2033
geraria uma economia de R$ 1,9 bilhão, e o reinvestimento dessa economia poderia ampliar o acesso ao saneamento básico para 11,5 milhões de
pessoas. Uma análise da viabilidade dos programas destinados a reduzir
as perdas de água e aumentar a eficiência energética entre os operadores
de saneamento será vital para o seu sucesso. Os contratos de desempenho
têm se mostrado eficazes para melhorar a eficiência e poderiam ser adaptados ao contexto brasileiro. As autoridades devem se concentrar nas perdas técnicas de água, que representam aproximadamente 60% do total de
perdas, e novas tecnologias podem ajudar a detectar as “perdas invisíveis”.
De fato, diferentes startups no Brasil estão desenvolvendo uma oferta crescente de produtos que usam inteligência artificial para detectar vazamentos invisíveis, oferecendo soluções a custos e tempos menores, portanto
mais eficazes do que as tradicionais. Melhorias na governança corporativa
também podem contribuir para os esforços de busca de eficiência, que
incluiriam definir mandatos e metas claros, bem como assegurar conselhos diretores e administrativos qualificados e responsáveis. A condição
financeira precária de muitas empresas públicas de abastecimento de
água com capacidade limitada para gerar receitas reduz sua possibilidade
de obter recursos financeiros para melhorias operacionais, o que, por
sua vez, diminui sua capacidade para realizar essas melhorias operacionais, criando, assim, um círculo vicioso. Uma pesquisa indica que, das 26
empresas estatais de serviços públicos do Brasil, apenas sete reúnem as
condições necessárias para obter financiamento.228 Oferecer incentivos
financeiros para reduzir perdas de água e melhorar a eficiência energética
dos sistemas é uma medida importante. Além disso, é preciso promover o
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forma mais efetiva e econômica do que com tecnologias convencionais.

Um modelo regulatório unificado melhorará a previsibilidade
e reduzirá os riscos do modelo atual, situação que tornaria a regulação
do setor mais eficiente e eficaz, aumentando, ao mesmo tempo,
a participação do setor privado”

228. CFI (2013). Manual for Performance-Based Contracting by Water Utility Companies in Brazil.

TABELA 3.5. Cobertura de Água e Saneamento no Brasil
Água potável1 (%)
Região
Urbana

Sistema de
esgoto2 (%)

Total Urbana

Tratamento de
esgoto2 (%)

Total

Esgoto
produzido

Esgoto
coletado

Gestão de resíduos
sólidos3 (%)
Coleta Destinação final
urbana
adequada

Norte

67,7

55,4

13,4

10,5

18,3

81,0

81,3

34,7

Nordeste

89,3

73,6

34,7

26,8

36,2

79,7

79,1

35,4

Sudeste

96,1

91,2

83,2

78,6

48,8

69,0

98,1

72,4

Sul

98,4

89,4

49,0

42,5

43,9

92,9

95,1

70,2

Centro-Oeste

97,7

89,7

56,7

51,5

52,6

92,1

92,8

40,0

Brasil

93,0

83,3

59,7

51,9

44,9

74,9

91,2

59,1

Fontes: 1) Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS/MCIDADES). Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos – 2016. Amostra compostade 5.172
municípios com população urbana de 170,9 milhões de habitantes, 92,9% em relação ao total de municípios e 98,1% em relação à população urbana do Brasil; 2) SNIS/
MCIDADES. Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos – 2016. Amostra composta de 4.084 municípios com população urbana de 162,1 milhões de habitantes, 73,3%
em relação ao total de municípios e 93,1% em relação à população urbana do Brasil; 3) Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais
(Abrelpe). Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil – 2017

3.83. Várias dificuldades de mobilidade urbana.

ônibus, em comparação com um índice de 4,46 para

O aumento geral do poder de compra favoreceu

trens. Além disso, as tarifas de transporte público

maior uso de automóveis que, aliado à qualidade

aumentaram 461% acima da inflação em 23 anos

inadequada dos serviços de transporte público e

e deverão aumentar, em média, 20,43% até 2025

às altas tarifas, resultou na redução de 35,4% na

(NTU, 2018). Pesquisas recentes indicam que 62%

demanda por transporte público na última década.

da demanda perdida poderiam ser recuperados se

A maior parte do transporte público é feita em ôni-

as tarifas de ônibus fossem reduzidas em mais de

bus e modos de transporte informais correlatos,

R$ 1,00 (aproximadamente US$ 0,29) (NTU, 2018).

tais como vans particulares (cerca de 90%) (ANTP,

Também é importante destacar que as populações

2016; Amann et. al., 2016).229 O uso de trens urbanos,

de baixa renda das grandes metrópoles brasileiras

incluindo o metrô, não se desenvolveu significativa-

têm acesso limitado aos serviços de transporte pú-

mente e responde por uma pequena porcentagem

blico. Os dados da pesquisa de Origem-Destino da

dos deslocamentos (ANTP, 2016; Amann et. al.,

Região Metropolitana de São Paulo (2002) ilustram

2016). A maioria dos serviços de transporte público

as desigualdades entre o número de viagens diárias

é autofinanciada, com exceção dos sistemas sub-

por pessoa, segundo categorias de renda. De acordo

sidiados na cidade de São Paulo e de Brasília, no

com essa pesquisa, o número de viagens per capita

Distrito Federal. Segundo a Associação Nacional

da população com renda acima de vinte salários

de Transportes Públicos (ANTP, 2016), o índice de

mínimos é o dobro do número de viagens da popula-

passageiros por quilômetro é estimado em 1,75 para

ção nas categorias de renda mais baixa.

229. Embora o Brasil tenha priorizado investimentos em infraestrutura não motorizada, seu uso ainda é relativamente baixo. No Rio de Janeiro, por exemplo, há mais de 300km de ciclovias. No entanto, apenas 3,2% dos deslocamentos são feitos de bicicleta, o que impacta a emissão de gases de efeito estufa
(GEE) e a habitabilidade.
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O aumento geral do poder de compra favoreceu o aumento do
uso de automóveis que, aliado à qualidade inadequada dos serviços
de transporte público e às altas tarifas, resultou na redução de 35,4%
na demanda por transporte público na última década”

3.84. As vias sobrecarregadas do Brasil impõem

área com conectividade interna limitada. As emis-

custos sociais e econômicos substanciais. A dis-

sões do setor de transporte atingiram o auge em

seminação de automóveis particulares contribuiu

2009, devido ao aumento do número de veículos

para uma redução de 15% no número de brasileiros

de passeio e à queda no uso de etanol. Um aumento

usuários de transporte público e triplicou o número

subsequente na mistura e no consumo de etanol

O Brasil hoje

fez com que as emissões caíssem de 213MtCO2 em

é o oitavo país mais congestionado do mundo, num

2014 para 204MtCO2 em 2016,236 mas o setor conti-

ranking em que a cidade de São Paulo ocupa a sexta

nua a ser o maior produtor de CO2 no Brasil.

de automóveis nas ruas brasileiras.

230

posição.231 O congestionamento no Rio de Janeiro
custou à cidade R$ 30 bilhões somente em 2018.232
Além disso, o Brasil tem uma das maiores taxas

O transporte individual

de mortes no trânsito na região da ALC, com 23,2

representa 77% das emissões de

óbitos por 100 mil habitantes.233 Segundo a Parceria
Global de Segurança no Trânsito (2015), o Brasil re-

gases de efeito estufa e o

gistra 46.935 mortes em estradas por ano, com uma

transporte público 23%”
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perda estimada no PIB de 1,2%.

3.85. A mobilidade urbana limitada impõe custos

3.86. O planejamento inadequado é o principal

ambientais consideráveis. O setor de transporte

desafio do setor de transporte. Baixas taxas de in-

no Brasil gera cerca de 44% das emissões de gases

vestimento público em infraestrutura, capacidade

A

fiscal limitada para usar subsídios para reduzir cus-

contribuição do Brasil para as emissões globais

tos e opções de transporte privado de baixo custo

é estimada em cerca de 2,8%, e suas emissões per

desestimulam o uso do transporte público. Acima

capita de transportes são estimadas em 1,0 tCO2 e/

de tudo, políticas de desenvolvimento urbano mal

de efeito estufa provenientes da combustão.

O trans-

integradas são um desafio central para melhorar a

porte individual representa 77% das emissões e o

mobilidade e fortalecer os sistemas de transporte

transporte público, 23%. Mais de 80% da popula-

público. A expansão urbana descontrolada e a pro-

ção brasileira – cerca de 170 milhões de pessoas –

pagação de bairros de baixa renda aumentam con-

vivem em centros urbanos dispersos em uma vasta

sideravelmente o congestionamento e prolongam

capita, abaixo da média do G20, de 1,2.

235

230. WRI Brasil, 2018.
231. INRIX, 2017.
232. Firjan, 2014.
233. BID, 2017. Média LAC: 19.2; Estados Unidos: 10.6; Canadá: 6.
234. O predomínio do transporte rodoviário é responsável pelo alto nível de emissões de gases de efeito estufa do setor. O transporte de mercadorias e
passageiros representou 204MtCO2 e em 2016 – cerca de 50% cada (SEEG, 2018). A dependência de caminhões a diesel e do transporte urbano individual
coloca o transporte rodoviário como o modal de maior emissão.
235. Quase duas vezes a média mundial, estimada em 24% em 2015 (IEA, 2017).
236. SEEG (2018).
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o tempo de deslocamento. Embora por lei todas as

de mobilidade, em 2016 apenas 171 cidades (9% do

cidades com mais de 20 mil habitantes (um total

total) haviam elaborado esse plano,237 devido à limi-

de 3.065 cidades) sejam obrigadas a ter um plano

tação de capacidade técnica e institucional.238

Recomendações
de políticas

3.87. Implementar planos de mobilidade eficazes. A Política Nacional

de Mobilidade Urbana (PNMU) estabelece princípios, diretrizes e ferramentas para ajudar as cidades a criar planos de mobilidade urbana. O
PNMU incentiva as cidades a integrar diferentes modos de transporte,
priorizar as opções de transporte público e de transporte não motorizado e promover a equidade nos espaços públicos e na participação
pública. As intervenções na área de transportes devem ser coordenadas
com outras políticas de desenvolvimento urbano, particularmente re-

Políticas de

gulações que regem o uso da terra, a fim de facilitar a expansão urbana

desenvolvimento

sistemas de transporte público, inclusive com redes de transporte coleti-

urbano mal

planejada e maximizar o uso dos sistemas de transporte. Desenvolver
vo em centros urbanos estratégicos.239

integradas são um
desafio central

3.88. Abordar o congestionamento de tráfego por meio de medidas de

para melhorar

dade das principais vias e cruzamentos, implementar sistemas de trans-

a mobilidade

porte inteligentes (ITS, na sigla em inglês) para melhorar a gestão de

e fortalecer

geral para modos de transporte mais sustentáveis, incluindo transporte

os sistemas de
transporte público”

gestão da demanda. Os governos municipais devem expandir a capaci-

redes e fortalecer o controle de tráfego, além de promover uma mudança
público. As principais medidas incluem a criação de zonas de 30km/h,
zonas de pedestres, regulação de fretes, preços de congestionamento e
preços de estacionamento.

3.89. Adotar novas tecnologias para melhorar a eficiência dos serviços de transporte. A adoção de tecnologias modernas como drones e

sensores veiculares pode melhorar o controle e a logística da movimensobre tráfego para centros de controle em tempo real, aumentar a segurança e a eficiência do transporte público, melhorar a supervisão e a gestão de riscos em sistemas de trens urbanos e aumentar a capacidade das
operações de terminais portuários, por meio de sistemas de gestão de
tráfego de embarcações e sistemas de identificação de radiofrequência,
entre outros. Maximizar o valor das tecnologias ITS exigirá infraestrutura (por exemplo, terminais de recarga) para facilitar a adoção de novas
soluções de transporte (por exemplo, veículos elétricos).
237. Ministério das Cidades, 2017.
238. Nassar, 2018.
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tação de cargas. As tecnologias de ITS podem transmitir informações

239. O uso de trens urbanos, incluindo o metrô, não se desenvolveu significativamente e representa uma pequena porcentagem dos deslocamentos
(ANTT (2016), Amann et. al. (2016).
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Pilar

Fortalecer a
participação do
setor privado no
desenvolvimento
econômico
As medidas recomendadas para incentivar
a participação do setor privado no
desenvolvimento econômico estão
organizadas em quatro áreas:
(1) melhorar o ambiente de negócios;
(2) promover inovação no setor privado;
(3) expandir o acesso a financiamento para empresas e famílias;
(4) estimular parcerias público-privadas.

(1)

Melhorar o ambiente
de negócios

3.90. O pesado fardo do cumprimento das obriga-

3.92. Os três níveis de governo administram os

ções fiscais é um grande obstáculo para se fazer

cinco principais impostos e contribuições indire-

negócios no Brasil. A complexidade do código tribu-

tos, todos parcialmente cumulativos.241 As contri-

tário aumenta os custos para as empresas e reduz a

buições federais Cofins e PIS/PASEP são cobradas

competitividade do Brasil. Um em cada 200 emprega-

em cascata em todos os setores, mas um regime de

dos no Brasil trabalha em contabilidade, contra um

valor agregado se aplica à indústria. O ISS, aplicado

em 500 na Europa e um em mil nos Estados Unidos.

em nível municipal sobre serviços e construção
civil, também é cumulativo. O ICMS, principal
vernos estaduais, foi distorcido por uma série de

mais complexos do mundo. Mais de 60 impostos

alterações feitas desde sua introdução em 1967,

e contribuições obrigatórias estão espalhados por

cada vez mais desviando-o da estrutura-padrão de

uma série de leis e disposições constitucionais. O go-

um imposto sobre valor agregado (IVA). O ICMS

verno federal, estados e municípios têm poder para

incentiva a concorrência fiscal entre os estados,242

aprovar legislação tributária, criando uma profusão

promove a integração vertical ineficiente das

de alíquotas, isenções de impostos e regimes fiscais.

empresas, enfraquece a competitividade das ex-

Entre 1988 e 2016, foram emitidas 377.566 regulações

portações e afeta negativamente o investimento e

fiscais,240 mas em 2016 apenas 26.268 permaneciam

o dinamismo econômico.

em vigor. A empresa brasileira média precisa cumprir, em média, 3.940 regulações fiscais.

240. Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, 2017.
241. Afonso et al., 2013; Ter-Minassian, 2018. Os cinco principais impostos e contribuições indiretos são Cofins, PIS/PASEP, IPI, ISS e ICMS.
242. De Mello, 2008.
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117

3.93. O imposto de renda é subexplorado e sua

impacto especialmente negativo na produtividade

base sofreu um desgaste significativo ao longo do

das pequenas empresas.247

tempo. As receitas de imposto de renda represen-

tam apenas 20,7% da arrecadação total de impostos, bem abaixo das médias da ALC e da OCDE de

3.95. Uma estrutura regulatória onerosa enfra-

27,8% e 33,8%, respectivamente . Os gastos tribu-

quece o ambiente de negócios. Em comparação

tários reduzem substancialmente a arrecadação do

com os países da OCDE e com as maiores economias

imposto de renda de pessoa tanto jurídica quanto

emergentes, a forma como o Brasil trata a regulação

física, e a receita de imposto de renda perdida che-

de mercados é altamente distorcida. Segundo o

gou a aproximadamente 1,6% do PIB em 2015.

indicador de regulação do mercado de produtos da

243

OCDE, em 2013 os mercados brasileiros eram mais
fortemente regulados do que os de qualquer país da
3.94. A existência de múltiplos regimes especiais

OCDE, embora o desempenho do Brasil tenha supe-

para o imposto de renda de pessoa jurídica distor-

rado o de outros importantes mercados emergentes

ce o sistema tributário. Esses regimes para pessoas

como China, Índia e Indonésia.248

jurídicas baseiam-se no porte da empresa; incluem
o regime de lucro real, o regime de lucro presumido, o Simples nacional e o regime de microempre-

3.96. A conformidade administrativa impõe gran-

endedores individuais.244 Esses regimes especiais

des custos às empresas brasileiras. Os requisitos

persistem, apesar de um corpo imenso de literatura

para a abertura de empresas no Brasil estão entre os

mostrar que eles aumentam as taxas de formalidade

mais exigentes do mundo. O registro formal exige a

apenas modesta e temporariamente – se tanto.

245

realização de um grande número de procedimentos

Esses regimes também reduzem a eficiência e

administrativos, que resultam em atrasos onerosos.

aumentam custos, provavelmente reduzindo a

A burocracia excessiva reduz a competitividade do

produtividade agregada e o PIB,246 além de ter um

setor privado e incentiva a informalidade.

FIGURA 3.3. Pontuações do indicador de regulação do mercado de produtos da OCDE, Brasil e países comparáveis, 2013
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Fonte: OCDE

243. Afonso, Soares e Castro (2013).
244. Ter-Minassian (2018).
245. Galiani et al., 2017; Rocha et al., 2018.
246. Pages, 2010; Restuccia e Rogerson, 2008; Hsieh e Klenow, 2009; Busso, Madrigal e Pagés, 2013; Azuara et al., 2018.
247. La Porta e Olken, 2014.
248. A pontuação do Brasil foi de 2,54 em uma escala de 0 a 6, em que 0 implica um mercado totalmente irrestrito e 6,0, um mercado totalmente restrito.

Recomendações
de políticas

3.97. Criar um IVA único para consumo, baseado em regras simples.249

A reforma do IVA deve simplificar os cálculos tributários, determinar a
cobrança de impostos no destino, garantir créditos totalmente reembolsáveis, ampliar a base tributária para abranger o consumo de todos os bens
e serviços, determinar que o crédito financeiro substitua o crédito físico e
oferecer isenção total de impostos para bens de capital. O governo federal
deve consolidar todos os impostos indiretos federais em um único IVA de
base ampla, com restituição integral do IVA pago e taxa zero para exportações.250 A reforma do IVA pode simplificar consideravelmente a tributação
no Brasil, reduzindo os custos administrativos da conformidade fiscal, diminuindo o espaço para a concorrência fiscal entre os estados e evitando
distorções de preços que desestimulam o investimento.

3.98. Reformar o regime do imposto de renda. Reduzir ou eliminar regi-

mes especiais, diminuir deduções, alinhar as alíquotas nominal e efetiva
e simplificar a tributação internacional para evitar a dupla tributação e
reduzir os incentivos para preços de transferência são medidas que podem aumentar a eficiência do imposto de renda.251 O imposto de renda de
pessoa física deve ser estendido a todos os segmentos de renda, e os ganhos de capital devem ser tributados de forma semelhante à do trabalho.
A redução do número de isenções, deduções pessoais e despesas fiscais
ampliaria a base tributária efetiva e aumentaria a arrecadação.252 Trans-

Transferir a

ferir a carga tributária de impostos indiretos para o imposto de renda teria
implicações positivas tanto para a eficiência quanto para a equidade.

de impostos

3.99. Simplificar as obrigações tributárias. Medidas como reduzir o

indiretos para o

número de obrigações tributárias, compartilhar informações entre e por

imposto de renda

implementar a janela eletrônica única para o comércio internacional,

intermédio das autoridades tributárias em todos os níveis de governo,

teria implicações

padronizar a fatura eletrônica, simplificar o registro de empresas e

positivas tanto para

e exceções aumentariam a eficiência da arrecadação tributária e incen-

a eficiência quanto
para a equidade”

adotar sistemas automáticos e universais com menos regimes especiais
tivariam a conformidade. Reduzir a burocracia associada à tributação
será essencial para melhorar o ambiente de negócios, reduzir custos de
transação e promover a competitividade econômica.

249. OCDE, 2005 e 2017.
250. OCDE, 2018.
251. Instituto de Estudios Fiscales, 2017.
252. Ibid.
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3.100. Melhorar o marco regulatório. Adotar um marco regulatório sim-

ples e transparente e assegurar o cumprimento dos contratos existentes
reduziria o risco regulatório e melhoraria o clima de negócios. A eliminação de responsabilidades redundantes entre as diferentes agências
reguladoras reduziria os custos de conformidade e reforçaria a confiança no clima de negócios. Fortalecer a independência decisória e a autonomia financeira das agências reguladoras e nomear reguladores com
base em qualificações técnicas são medidas que poderiam melhorar a
eficiência regulatória.253

3.101. Simplificar regulações e incrementar tecnologia para simplificar
os processos burocráticos. O fortalecimento da supervisão e da trans-

parência no processo regulatório pode ajudar a controlar a proliferação
de requisitos regulatórios e assegurar que seus benefícios justifiquem
seu custo.254 As autoridades também devem solicitar contribuições do
público ao contemplarem mudanças regulatórias.255 A adoção de novas
tecnologias pode ajudar a reduzir atrasos, consolidar serviços e diminuir
a necessidade de comparecimento físico em órgãos públicos.
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Promover inovação
no setor privado

3.102. Taxas baixas de inovação no setor priva-

3.103. A baixa taxa de investimento privado do

do prejudicam a competitividade da economia

Brasil em pesquisa e desenvolvimento reflete-se

brasileira. As estruturas produtivas do Brasil são

na pequena proporção de empresas que introdu-

relativamente simples. O país ficou em 56º lugar

zem inovações no mercado, que caiu de 38% em

entre 144 países no ranking de Complexidade

2008 para 36% em 2014.256 Apenas cerca de um ter-

Econômica de 2014, que mede a sofisticação das

ço das empresas brasileiras são classificadas como

estruturas produtivas e das exportações, incluindo

inovadoras, e uma pesquisa de 2016 revelou que

sua relativa intensidade em conhecimento. Da

apenas 2% lançaram novos produtos recentemen-

mesma forma, o Brasil ficou em 69º lugar entre 127

te.257 Apenas cerca de 11% das empresas inovadoras

países no Índice Global de Inovação de 2016, e sua

do Brasil cooperam com outras empresas ou com

posição relativa deteriorou-se significativamente

universidades e instituições de pesquisa, em com-

ao longo do tempo.

paração com 17% na União Europeia.258

253. Discussões setoriais sobre regulação são apresentadas nos diferentes pilares.
254. A lei das agências reguladoras no Congresso estabelece a necessidade da análise regulatória. Processo sistemático de análise baseada em evidências que busca avaliar, com base na definição de um problema regulatório, possíveis ações disponíveis para a consecução dos objetivos pretendidos,
visando orientar e subsidiar a tomada de decisão.
255. OCDE/Instituto de Desenvolvimento da Coreia (2017), Improving Regulatory Governance: Trends, Practices and the Way Forward, Editora OCDE, Paris.
256. IBGE, 2016.
257. Ibid.
258. Limoeiro e Ross Schneider, 2017.
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Apenas cerca de um terço das empresas brasileiras são
classificadas como inovadoras, e uma pesquisa de 2016 revelou que
apenas 2% lançaram novos produtos recentemente”

3.104. A colaboração entre os setores público e

ções tecnológicas. Restrições de capacidade, mais

privado em pesquisa e inovação é muito limitada.

do que riscos econômicos, tendem a desencorajar

Embora a Lei de Inovação de 2004 (Lei nº 10.973)

as empresas brasileiras a desenvolver inovações.

tenha sido formulada para incentivar parcerias en-

Problema semelhante é enfrentado no setor agrí-

tre os setores público e privado, como parte de um

cola, em que uma alta proporção de pequenos agri-

ecossistema nacional de inovação, sérias barreiras

cultores familiares apresenta uma produtividade

à colaboração público-privada na área de pesquisa

muito baixa e um atraso substancial na adoção de

ainda persistem.259 Institutos públicos de pesquisa

novas tecnologias.

enfrentam restrições regulatórias vinculantes,
incluindo extensa burocracia e procedimentos de
contratação e aquisição excessivamente comple-

3.106. As empresas brasileiras citam a escassez

xos.260 O Brasil também tem uma infraestrutura de

de fontes de financiamento como um dos princi-

pesquisa compartilhada muito limitada que pode

pais obstáculos à inovação.264 Menos de um terço

ser melhorada se os setores público e privado tra-

das empresas inovadoras recebem apoio à inovação

Questões de proprieda-

de um programa do governo. Em vez disso, usam os

de intelectual prejudicam a cooperação, pois um

próprios recursos para financiar 90% de suas ativi-

processo de patentes lento e oneroso e proteções

dades internas de P&D e 78% de suas aquisições ex-

fracas à propriedade intelectual desestimulam o

ternas de P&D. A oferta de recursos públicos para a

investimento privado em inovação.

inovação, que já era baixa antes da crise, hoje supre

balharem em conjunto.

261

262

uma parcela muito pequena da demanda por P&D.
de empresas industriais, startups, aceleradoras,

neidade nos esforços de inovação das empresas

incubadoras, universidades e centros de P&D está

brasileiras . 263 Empresas menores enfrentam

aumentando, e os bancos privados desempenham

restrições tanto à capacidade gerencial como à

um papel quase nulo na concessão de financiamen-

adoção de novas práticas produtivas. Enquanto

to de médio e longo prazo. Consequentemente, os

isso, as empresas maiores geralmente carecem

recursos para inovação estão altamente dispersos,

das habilidades da força de trabalho e dos recursos

e poucos projetos de grande porte com objetivos

financeiros necessários para desenvolver inova-

específicos são financiados.

259. Albuquerque et al. (2015), de Negri e Cavalcanti (2013), Turchi e Archuri (2017) e Rauen e Turchi (2017).
260. Em parte, como resposta a essas questões, uma solução foi desenvolvida em 1998, com a criação de organizações sociais encarregadas da gestão
de instalações de pesquisa pública mediante contrato com órgãos federais.
261. De Negri e Cavalcanti, 2013.
262. Dow Brasil, 2014.
263. IPEA, 2015.
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3.105. Parece haver uma considerável heteroge-

264. Pesquisa Empresarial do Banco Mundial e IBGE, 2016.

BID — Banco Interamericano de Desenvolvimento

121

Recomendações
de políticas

3.107. Construir um marco jurídico para incentivar a colaboração público-privada em pesquisa e desenvolvimento (P&D). O marco jurídico deve

ser reformado para esclarecer a relação entre a inovação do setor privado
e do setor público, com vistas a fortalecer o desenvolvimento de ecossistemas colaborativos e apoiar esforços coordenados de P&D e inovação geral,
melhorando a colaboração entre múltiplos atores. Atualizações recentes
da lei de inovação em 2016 e 2018 objetivaram desenvolver regras mais
explícitas de engajamento e permitir às partes envolvidas maior liberdade
para determinar a propriedade e o uso de PI, mas um esforço mais abrangente é necessário para fortalecer o marco jurídico para inovação.265

3.108. Implementar pesquisa orientada para a missão. Mazzucato e

Semieniuk (2017) concluem que o processo de criação e adaptação de
conhecimentos de novas tecnologias pode ser acelerado significativamente quando associado a uma missão nacional ou regional – isto é, um
desafio ou objetivo específico. A experiência chilena com o desenvolvimento de programas que vinculam agentes a missões específicas revela
que a tecnologia orientada para a missão tende a ser mais relevante,
atrair setores mais produtivos, gerar mais patentes e mobilizar recursos
mais vultosos do setor privado.266

3.109. Desenvolver capacidade para inovação na empresa e na propriedade rural. Políticas destinadas a apoiar o crescimento da produti-

vidade, facilitar a adaptação tecnológica, promover investimento em
infraestrutura e prestar serviços de consultoria, de extensão e técnicos,
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lização podem aumentar a capacidade de inovação das empresas. O
investimento estrangeiro pode gerar efeitos positivos de spillover tecnológico e permitir que as empresas passem para níveis mais requintados
de cadeias de valor globais. Os cursos de formação técnica e engenharia
devem estar alinhados às necessidades do mercado e refletir os últimos
avanços tecnológicos.267

3.110. Criar incentivos para que as empresas inovem. Oferecer subsí-

dios de contrapartida para o desenvolvimento de inovações, conceder
créditos fiscais para investimento em P&D, fortalecer os direitos de propriedade intelectual e industrial e apoiar a contratação de pessoal qualificado são medidas que podem reduzir a incerteza tecnológica.268
265. http://www.cdes.gov.br/Plone/noticias/2018/02/governo-regulamenta-marco-legal-da-ciencia-tecnologia-e-inovacao
266. OCDE, 2018; Benavente, 2018.
267. O desenvolvimento de capacidades é discutido mais detalhadamente no pilar 3.
268. Navarro, 2016.

(3)

Expandir o acesso a financiamento
para empresas e famílias

3.111. O acesso a financiamento é fundamental

respondeu por 80% dessa queda, e o BNDES sozi-

para o desenvolvimento social e econômico. Em

nho responde por mais de dois terços do declínio

nível nacional, o acesso a financiamento afeta di-

total da carteira de empréstimos.275 Os bancos pri-

a produti-

vados não estão compensando essa tendência que

vidade,270 a competitividade271 e a inovação.272 Devi-

pode, em última análise, ameaçar as perspectivas

do à sua importância, os formuladores de políticas

de crescimento do Brasil.

retamente o crescimento econômico,

269

estão constantemente buscando aumentar capacidades financeiras, impulsionar o investimento
de longo prazo e assegurar fontes adequadas de

3.113. O crédito de longo prazo é especialmente

financiamento para empresas, famílias e investi-

escasso e em grande parte restrito a bancos

mento público. Embora os mercados financeiros

públicos. A carteira de crédito do BNDES subiu

do Brasil tenham se tornado cada vez mais com-

de R$ 220 bilhões em 2008 para R$ 700 bilhões

plexos nas últimas décadas, desafios importantes

em 2015, caindo para R$ 540 bilhões em março

ainda persistem.

de 2018. 276 Os empréstimos para infraestrutura

273

respondem por cerca de 46% da carteira do BNtotal para infraestrutura no Brasil na última

dores de profundidade financeira apresentaram

década.277 No entanto, devido à deterioração dos

tendência de queda nos últimos anos. A razão

indicadores fiscais e ao aumento dos níveis de

crédito doméstico/PIB caiu de 66,8% em 2015

endividamento ocorridos na esteira da recessão

para 59,7% em 2017, ainda acima da média da

de 2014-16,278 o governo determinou que o setor

ALC (48,8%), mas bem abaixo da média da OCDE

público não pode mais dominar os mercados de

(89,7%).274 Os bancos públicos estão impulsionan-

financiamento de longo prazo e investimento em

do essa tendência de queda. Entre dezembro de

infraestrutura. O Tesouro reduziu suas transfe-

2015 e março de 2018, a carteira total de emprésti-

rências para o BNDES, contribuindo para o de-

mos do setor bancário caiu R$ 166 bilhões, ou 5,5%.

clínio da carteira da instituição.279 Embora várias

A contração das carteiras entre os bancos estatais

entidades públicas e privadas estejam ativas no

269. Aghion et al. (2005); Bech et al. (2000); Rajan e Zingales (1998).
270. Arizala et al. (2013) and IDB (2010).
271. Galindo et al. (2007) e Manova e Yu (2010).
272. Aghion et al. (2010).
273. Exemplos incluem o lançamento da debênture de infraestrutura (2012), a criação da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias
(ABGF), o fortalecimento de instrumentos de mitigação de riscos, com o fundo inovador administrado e aprimorado pelo Sebrae (Fampi) e a introdução
das Sociedades de Garantia de Crédito (SGC), seguindo o exemplo exitoso dos sistemas cooperativos de garantia europeus. Entre 2005 e 2014, o mercado financeiro incorporou mais de 50 milhões de clientes, disponibilizando o sistema financeiro em 5.569 dos 5.570 municípios brasileiros (BCB, 2015).
274. Banco Mundial, 2017b.
275. Banco Central do Brasil, 2018. Segundo a Economist Intelligence Unit, no período 2016-17 o BNDES repassou R$ 150 bilhões ao governo federal, e o
governo quer outros R$ 130 bilhões em 2018. Isso reduzirá gradativamente a carteira do BNDES e sua influência na oferta de financiamento de longo prazo.
276. BNDES, 2018.
277. S&P Global Ratings, 2017.
278. A dívida pública bruta aumentou de quase 50% do PIB em 2010 para mais de 74,4% em 2017.
279. Economist Intelligence Unit, 2018.
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3.112. O crédito é escasso no Brasil e os indica-
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FIGURA 3.4A. Estoque de empréstimos para infraestrutura por credor 2015
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FIGURA 3.4B. Desembolsos anuais do BNDES por setor, 1995-2016
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sistema financeiro brasileiro,280 a maioria concen-

prazo é limitada.282 O volume anual de subscrição de

O finan-

títulos corporativos de renda fixa e variável foi em

ciamento de longo prazo pelos bancos comerciais,

média de R$ 110 bilhões nos últimos cinco anos, o

quando disponível, só se estende por um período

que equivale a 4% da carteira total de empréstimos

até 10 anos, enquanto o financiamento de infraes-

do sistema financeiro e a mais de 37% das operações

trutura requer prazos médios de vencimento de

de crédito do BNDES.283 No entanto, a maioria dos

empréstimo de 25 anos.

títulos de renda fixa é emitida com vencimentos de
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281

três a cinco anos,284 e apenas 1,5% de todos os títulos
(públicos e privados) tem vencimento superiores
3.114. O Brasil possui um dos mercados de capital

a cinco anos.285 A dívida do setor público absorve a

mais desenvolvidos e sofisticados da região, mas

maior parte dos recursos do setor privado, incluin-

a demanda por produtos financeiros de longo

do capital de investimento de longo prazo. Os in-

280. O sistema financeiro brasileiro é composto de mais de 1.500 entidades, incluindo bancos públicos e privados, cooperativas, sociedades de crédito,
empresas de leasing etc.
281. O financiamento de longo prazo pelas instituições financeiras comerciais representa apenas 8% do total. O BNDES e outras entidades públicas de
desenvolvimento respondem pelo restante.
282. A participação dos investidores de varejo no mercado de títulos privados permanece baixa (FMI, 2012).
283. Canuto, 2017.
284. S&P Global Ratings, 2017.
285. Banco Mundial, 2017.

Spread bancário

Causas do alto spread bancário

Provisionamento
caro
Muitos empréstimos
inadimplentes
Recuperação
dispendiosa
de garantias
Impostos e custos
operacionais altos
entre os bancos

vestidores institucionais concentram mais de 70%

uma grande parcela de empréstimos inadimplen-

de seus ativos em títulos do governo, enquanto os

tes, recuperação dispendiosa de garantias, impos-

títulos corporativos representam menos de 3% da

tos e custos operacionais altos entre os bancos e

sua carteira, e ações apenas 8,5%.

concorrência limitada entre os bancos contribuem

286

para o alto spread bancário.
3.115. As taxas de empréstimo vigentes são muito
altas. Em relação aos padrões globais em todos os

3.116. O mercado financeiro do Brasil é altamen-

tipos de títulos de crédito e corporativos, as taxas

te concentrado . Os cinco maiores bancos (ex-

brasileiras estão acima dos padrões internacionais.

cluindo o BNDES) detêm mais de 82% dos ativos

Em um estudo de 12 países,287 o Brasil teve o maior

do setor bancário. Dois deles são bancos públi-

spread bancário, com uma média de 22%, mais de

cos, incluindo o maior banco do Brasil. Além dis-

duas vezes o nível do México, que teve o segundo

so, os quatro maiores bancos do país respondem

maior spread, com 9,1%. Provisionamento caro,

por 79% do crédito total.288

286. Canuto, 2017.
287. Febraban e Accenture, 2017.
288. Banco Central do Brasil, 2016.
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FIGURA 3.5. Distribuição de ativos no sistema financeiro, 2016
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3.118. Deficiências institucionais e jurídicas difi-

pança e no acesso a microcrédito limitam a inclu-

cultam o fluxo eficiente de recursos. Segundo o

são financeira. Segundo o Banco de Dados Global

relatório Doing Business 2017 do Banco Mundial,

Findex 2017, a proporção de adultos brasileiros com

o prazo para a resolução de falências é de aproxi-

conta bancária ou linha de crédito atingiu 84,5% em

madamente quatro anos no Brasil, bem acima das

2017. No entanto, a proporção de adultos com con-

médias da ALC (2,9 anos) e dos países de alta renda

tas bancárias com saldo positivo e/ou atividades de

da OCDE (1,7 ano). A taxa de recuperação no Brasil

transações recentes foi de apenas 70%. Além disso,

é de apenas 13 centavos de dólar, comparada à mé-

a taxa de propriedade de contas é cerca de 20 pontos

dia de 31 centavos na ALC e de 71 centavos nos pa-

percentuais maior entre os adultos mais ricos do

íses da OCDE. Governança corporativa e padrões

que entre os mais pobres. Apenas 12% dos adultos

de supervisão deficientes resultam em grandes

brasileiros poupam regularmente, abaixo da média

perdas para acionistas minoritários e detentores

da ALC (14%), dos BRICS (23%) e da OCDE (52%). O

de títulos. Por fim, o Brasil carece de um sistema

acesso a microcrédito continua limitado, e o micro-

efetivo de garantias e seguros, o que pode ajudar a

crédito abrange apenas 0,4% do crédito total. Entre

atrair o interesse do setor privado em projetos ao

os adultos sem conta em banco, 60% citaram o custo

mitigar os riscos de preços que o mercado de outra

como barreira e cerca de 33%, a distância.

forma seria incapaz de controlar.

ADULTOS BRASILEIROS QUE
POUPAM REGULARMENTE

12

%

APENAS

ALC

14%

MÉDIA
BRICS

OCDE

23%

52%

3.119. O empréstimo subsidiado de bancos públi-

de investimento adequados, que correspondam

cos desloca o investimento do setor privado. O

aos seus perfis de risco e requisitos de prazo.292 Os

papel ampliado do BNDES na concessão de finan-

investidores institucionais geralmente têm conhe-

ciamento de longo prazo suplantou os credores pri-

cimentos e expertise limitados em financiamento

vados devido a uma estrutura de financiamento que

de projetos, e alguns podem relutar em assumir os

depende de taxas de juros altamente subsidiadas, o

riscos de construção de projetos de infraestrutura.

que deu ao BNDES o monopólio quase total do finan-

Consequentemente, a maioria dos investimentos

A prevalência histórica

em infraestrutura é realizada pelo BNDES ou por

de altas taxas de juros em títulos do governo livres

outras estruturas de financiamento que mitigam

de risco contribuiu para o predomínio do BNDES,

os riscos por meio de apoio público. A falta de um

por permitir ao governo financiar suas operações,

mercado secundário ativo para empréstimos de

inviabilizando, ao mesmo tempo, o investimento

infraestrutura cria um desincentivo adicional. Por

privado.290 Montantes vultosos de empréstimos a

fim, a isenção de impostos para pessoas físicas que

taxas subsidiadas também inviabilizaram outras

investem em debêntures de infraestrutura ou de-

opções de empréstimos e provavelmente contribu-

bêntures incentivadas de longo prazo não se aplica

íram para altas taxas de juros de empréstimos não

a investidores institucionais, o que desestimula

subsidiados, restringindo o investimento. Conse-

seu uso.293

ciamento de longo prazo.

289

quentemente, os mutuários corporativos pagam
uma taxa de juros média de 24% para empréstimos,
enquanto as famílias pagam até 62%. Nesse arranjo,

3.121. A regulação bancária também restringe

o crédito ao setor privado é restrito e somente inves-

a oferta de financiamento. O Banco Central do

timentos muito lucrativos são viáveis.

Brasil está executando um plano para a implemen-

291

tação integral das diretrizes de Basileia III até 2019.
de capital com base em uma nova definição de ca-

tucionais dificulta o desenvolvimento de um mer-

pital, índices mais altos de adequação de capital,

cado de títulos de longo prazo. A maior parte do

aumento de amortecedores anticíclicos, índices de

financiamento de longo prazo ocorre por meio de

alavancagem mais altos, e gestão de liquidez mais

estruturas governamentais subsidiadas, o que con-

rígida. Embora a proporção de capital compulsório

tribui para a falta de opções viáveis de investimento.

do Brasil seja de 18,6%, bem acima do mínimo de

Em 2015, aproximadamente 80% do financiamento

11% do Basileia III, a implementação total do Ba-

de infraestrutura estava concentrado entre bancos

sileia II deve aumentar a pressão sobre o índice do

públicos, e o BNDES, sozinho, respondia por mais

sistema e potencialmente desestimular os bancos

de 50%. Investidores institucionais privados alo-

a expandirem suas carteiras de longo prazo, uma

cam menos de 1% dos seus ativos em infraestrutu-

vez que vencimentos de ativos mais longos exigem

ra, principalmente devido à falta de instrumentos

capital adicional.294

289. Economist Intelligence Unit, 2018.
290. S&P Global Ratings, 2017.
291. OCDE, 2018
292. Ibid.
293. Banco Mundial, 2017.
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Os bancos deverão enfrentar exigências adicionais
3.120. O pouco interesse entre investidores insti-

294. Banco Central do Brasil, 2018.
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Recomendações
de políticas

3.122. Criar as condições necessárias para reduzir os spreads bancários. Para incentivar maior participação dos bancos privados no financia-

mento de longo prazo será preciso baixar as taxas de juros reais dos títulos
do governo295 e reduzir a emissão de títulos públicos, o que convenceria
investidores institucionais (como fundos de pensão) a começar a procurar investimentos em outras áreas e permitiria a realocação de recursos
fora da dívida pública tradicional. A criação de “bancos de testes regulatórios” poderia permitir que empresas inovadoras e agências reguladoras
desenvolvessem colaborativamente propostas de reforma regulatória
destinadas a estabelecer igualdade de condições e proteger os direitos do
consumidor. A criação de sistemas de compartilhamento de informações
confiáveis nos mercados de títulos e ações pode reduzir a assimetria de
informações.296 Finalmente, as autoridades devem identificar, promover
e desenvolver instrumentos de agregação e economia digital para expandir o acesso aos mercados de títulos, especialmente entre PMEs.

3.123 Desenvolver e adotar novas tecnologias financeiras. A desagre-

gação dos serviços financeiros e a introdução de soluções inovadoras po-

Promover políticas

dem compensar parcialmente a complexidade, a burocracia e a concen-

de crédito, garantia

também podem melhorar o acesso à informação e fortalecer a avaliação

e mercado de
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tração de mercado do sistema financeiro brasileiro. Novas tecnologias
de riscos, melhorando, assim, a inclusão financeira.297 Os mercados
brasileiros geralmente estão bem preparados para adotar novas tecnologias, mas, para desenvolverem totalmente o seu potencial, precisam

desenvolvam

eliminar barreiras de entrada. Políticas pró-concorrência são vitais para

mercados de

de maneira injusta ou socialmente indesejável.

evitar que grandes instituições financeiras exerçam poder de mercado

capitais e atraiam
financiamento

3.124. Melhorar o marco institucional e jurídico para o setor financeiro.

privado são medidas

Promover políticas de crédito, garantia e mercado de capitais que desen-

que podem

das que podem estimular o investimento e ampliar o acesso financeiro.

volvam mercados de capitais e atraiam financiamento privado são medi-

estimular o

Uma melhor infraestrutura financeira e estruturas de garantia de MPME

investimento e

mentar a inclusão financeira. Apoiar a redução do tamanho de bancos,

ampliar o acesso
financeiro”

são especialmente importantes para promover a concorrência e auinstituições de microfinanças e cooperativas por meio de produtos financeiros e serviços de consultoria aumentaria o acesso ao microcrédito
e contribuiria para eliminar o déficit financeiro nesse segmento.

295. As taxas de retorno sobre ativos privados devem oferecer um retorno adicional sobre títulos públicos, para refletir o crédito agregado e o risco de
liquidez; no entanto, as taxas de títulos públicos têm sido historicamente muito altas no Brasil, dificultando a obtenção de financiamento adequado pelo
setor privado.
296. Nesse sentido, o governo vem tentando aprovar o cadastro positivo no Congresso, iniciativa promissora para reduzir as assimetrias de informação.
297. Gine e Mazer, 2017; Bjorkegren e Grissen, 2018.

3.125. Promover igualdade de condições e minimizar distorções do
mercado. As principais prioridades incluem reformar as práticas de

O financiamento de

empréstimos subsidiados e implementar taxas de juros baseadas no mer-

investimentos

do BNDES, promovendo o crescimento dos mercados de capital e forne-

comercialmente
viáveis deve ser
deixado para o setor
privado e o BNDES

cado, reduzindo o crowding out pelo setor público, transformando o papel
cendo apoio financeiro e não financeiro a investidores privados, tanto
nacionais como internacionais.298

3.126. Rever o papel do BNDES.299 O financiamento de investimentos

comercialmente viáveis deve ser deixado para o setor privado e o BN-

deve reduzir

DES deve reduzir gradualmente o tamanho da sua carteira para outros

gradualmente o

com terceiros credores.300 O BNDES pode assumir a liderança na orga-

empréstimos, promovendo estruturas consorciadas e cofinanciadas

tamanho da sua

nização de empréstimos consorciados, usando seu conhecimento do

carteira para outros

quase monopolizado o mercado financeiro de longo prazo no passado,

empréstimos,

especialmente para infraestrutura, o BNDES acumulou vasta experiên-

promovendo

mecanismos de financiamento e prestar assessoria a investidores insti-

mercado para atrair investidores nacionais e internacionais.301 Tendo

cia em avaliação de projetos, que a instituição pode usar para estruturar

estruturas

tucionais menos experientes e preocupados com salvaguardas regula-

consorciadas e

O BNDES também pode incentivar financiamento privado para deter-

tórias ou padrões de governança corporativa, entre outros aspectos.302

cofinanciadas com

minados projetos, oferecendo mecanismos de risco-rendimento, tais

terceiros credores”

riscos ou fundos equivalentes de participação, que podem atrair finan-

como esquemas de garantia de crédito, acordos de compartilhamento de
ciamento privado mais avesso ao risco.303 Além disso, o BNDES poderia
prontamente disponíveis no mercado, como participações acionárias e
dívidas subordinadas ou mezzanine, com capacidade para absorver perdas. Compromissos menores e focalizados nessas classes de ativos reduziriam o perfil de risco de outros investidores e mobilizariam recursos
privados para financiamento de longo prazo. A colaboração com bancos
multilaterais pode contribuir para a consecução desses objetivos.

298. Os países de alta renda detêm 87% dos recursos de investidores institucionais em todo o mundo, enquanto os países de renda média alta detêm 11%
(McKinsey Global Institute, 2016).
299. Dadas as pressões fiscais sofridas nos últimos anos, o governo do Brasil já começou a transformar o cenário de investimentos. O governo está modificando o papel dos empréstimos subsidiados diretos do BNDES, reduzindo as transferências governamentais e aprovando uma nova estrutura de empréstimos de longo prazo, baseada no mercado. Essa estrutura se dá por meio da implementação da TLP, que substituirá totalmente a TJLP nos próximos cinco
anos. Apesar disso, o BNDES deve continuar a desempenhar um papel importante no mercado financeiro de longo prazo, embora com um foco diferente.
300. Pazarbasioglu, 2017.
301. OCDE, 2018
302. Canuto, 2017.
303. Pazarbasioglu, 2017.
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3.127. Incentivar o setor bancário a assumir um papel proeminente
nos empréstimos de longo prazo. O empréstimo bancário tem sido,

tradicionalmente, a principal fonte de financiamento de infraestrutura
em todo o mundo, mas no Brasil os bancos comerciais financiam apenas
19% do investimento em infraestrutura.304 Os bancos são mais adequados do que os investidores do mercado de capitais para avaliar, mitigar
e gerenciar os riscos de execução física e financeira de um projeto de
infraestrutura novo (greenfield), que geralmente estão concentrados nos
primeiros anos do ciclo do projeto. Os bancos nacionais e internacionais
poderiam assumir um papel de liderança no financiamento de infraestrutura, particularmente operando em consórcios, a fim de mobilizar
grandes somas de recursos. Outros países da LAC usaram com sucesso305
empréstimos mini perm306 de bancos comerciais para ajudar a mobilizar
financiamento bancário durante as fases iniciais do projeto (ou seja, o
período de construção).307

3.128. Desenvolver mercados de capital como o canal natural por meio
do qual investidores institucionais e individuais alocam recursos para
financiar projetos de longo prazo. O tamanho e o avanço do seu merca-

do financeiro conferem ao Brasil uma vantagem importante em relação
ao restante da região, mas o governo deve oferecer incentivos adicionais
para que as empresas aumentem sua dívida e seu capital por meio de
mercados de capitais. Um acordo de 2015 exige que empresas com classificação AA ou superior emitam títulos corporativos para obter empréstimos subsidiados do BNDES.308 Esses incentivos devem ser expandidos
por meio da redução do teto de classificação e da limitação do financia-
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que diz respeito à demanda, os investidores de mercados de capitais ainda preferem transações de baixo risco e curto prazo. Fornecer garantias
parciais de crédito e garantias financeiras (wraps) totais para emissões de
títulos de longo prazo fecharia a lacuna entre investidores e emissores.309
Incentivos fiscais associados a debêntures de infraestrutura devem
beneficiar não apenas investidores individuais, mas também investidores institucionais e internacionais. Investidores institucionais devem

304. OCDE, 2018.
305. Chile, Peru e Colômbia.
306. “Mini perm” refere-se a empréstimos bancários de médio prazo (geralmente de 3 a 5 anos) que permitem ao projeto conclusão financeira e física.
Essa estrutura geralmente tem um perfil de amortização retardada (back-ended), em que a maior parte do saldo devedor é amortizada ou refinanciada ao
término do prazo estabelecido.
307. Após o período de construção, os empréstimos podem ser refinanciados no mercado de capitais, pois os projetos nessa fase posterior devem ter um fluxo de receita mais estável, bem adequado para investidores institucionais com menor tolerância ao risco, mas com perspectivas de investimento mais longas.
308. Economist Intelligence Unit, 2018.
309. Em 2017, o BID Invest aprovou dois projetos de energia renovável, com um mecanismo de garantia de crédito integral para debêntures de infraestrutura no mercado de capitais local.

preferir transações no mercado de capitais, uma vez que os emissores de
títulos são obrigados a cumprir padrões mais elevados de transparência
e governança corporativa do que empresas não listadas na bolsa de valores, melhorando o perfil geral de risco dessa classe de ativos.

3.129. Incentivar gestores de ativos e investidores privados a investirem em títulos de longo prazo. Fortalecer o marco institucional e

melhorar o ambiente geral de investimento são medidas que aumentariam a confiança e o apetite ao risco do investidor, o que pode aumentar
a participação do setor privado no financiamento de longo prazo. A
partir de 2017, os fundos de pensão brasileiros administraram R$ 874
bilhões em ativos,310 mas seu apetite ao risco é baixo. Cerca de 80% dos
ativos de fundos de pensão são investidos em títulos do governo e apenas 2% em dívida corporativa.311 Mecanismos de mitigação de riscos
e soluções inovadoras são necessários para mobilizar esses recursos.
Estruturas de financiamento de projetos para investimento em infraestrutura devem separar os riscos de construção ou conclusão da fase de
limpeza ou reforma (brownfield). Estruturas de fundos de investimento312 podem ser usadas para mobilizar recursos para financiamento de
longo prazo e criar mercados secundários para títulos de longo prazo.
O BNDES e bancos multilaterais podem buscar gestores de ativos experientes para liderar essas iniciativas e conceder financiamento, bem
como garantias, incluindo mecanismos de primeiro risco, para atrair
investidores privados.

pode diminuir o financiamento de longo prazo por bancos comerciais,
particularmente devido ao risco de concentração de contraparte. Para
mitigar essa possibilidade, especialmente nas estruturas de financiamento de projetos, o risco de contraparte313 deve ser desassociado do
patrocinador da sociedade de propósito específico (SPE) após a execução
financeira, o que poderia aumentar o crédito disponível para financiar
projetos adicionais liderados pelo mesmo patrocinador.

310. Thinking Ahead Institute, 2018.
311. S&P Global Ratings, 2017.
312. Os fundos de investimento podem ser estruturados como dívida, patrimônio líquido, mezanino ou fundos de garantia.
313. Atualmente, o risco de contraparte é limitado a 25% do capital regulatório e se estende por toda a vida do financiamento, inclusive após a execução
financeira, quando o risco da SPE geralmente independe do risco do patrocinador.
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(4)

Desenvolver parcerias
público-privadas

3.131. As PPPs podem ser uma ferramenta po-

transportes e água atingiram o fechamento finan-

derosa para a participação do setor privado no

ceiro.315 A cada ano, os contratos de PPP respondem

desenvolvimento nacional. As PPPs podem pro-

por até 37% de todos os investimentos privados

mover a adoção de novas tecnologias e processos

registrados em infraestrutura no mundo em desen-

aprimorados, ao mesmo tempo em que aumentam

volvimento. No Brasil, as PPPs responderam por

a eficiência e a transparência da política de investi-

cerca de 60% de todo o investimento privado entre

mento em infraestrutura e projetos sociais no Bra-

1990 e 2017, com a maioria dos projetos concentra-

sil. As PPPs também podem trazer eficiência e ino-

da em transportes, energia e telecomunicações.

vação para o desenvolvimento e a gestão de ativos.

O Brasil também foi o maior mercado de PPPs na
América Latina nas últimas duas décadas.316

3.132. O Brasil fez um esforço conjunto para implementar PPPs314 nos últimos 20 anos. O Brasil

3.133. No Brasil, a maioria das PPPs é implementa-

usa PPPs para orientar investimentos privados em

da pelos governos subnacionais. Os governos sub-

infraestrutura pública mais do que outros países,

nacionais assumiram a liderança na diversificação

tanto na região quanto no mundo. Entre 1990 e 2016,

do leque de ativos e serviços entregues pelas PPPs,

pelo menos 900 projetos nos setores de energia,

e as agências contratantes estão agora dispersas

FIGURA 3.6. Investimento privado em infraestrutura, Brasil e mundo em desenvolvimento (US$ milhões e %
do investimento total)
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314. O BID define PPP como um contrato de longo prazo entre uma parte privada e uma entidade governamental para o fornecimento de um ativo ou
serviço público, no qual a parte privada assume um risco significativo e a responsabilidade pela gestão, e a remuneração está vinculada ao desempenho.
Observe que o mecanismo de financiamento (por exemplo, pagamentos do governo ou pagamentos de usuários) não é um critério para a definição. O ambiente regulatório brasileiro permite projetos que atendem à definição sob três tipos diferentes de contrato: Concessão Comum, PPPs financiadas exclusivamente com tarifas de usuários, Concessão Administrativa, PPPs financiadas exclusivamente com pagamentos do governo e Concessões Patrocinadas,
PPPs com um mecanismo de financiamento misto.
315. Esses dados são do banco de dados de Investimento Privado em Infraestrutura.
316. Banco Mundial, 2017. Cerca de US$ 517 bilhões foram investidos entre 1990 e 2015.

No Brasil, as PPPs responderam por cerca de 60% de todo o
investimento privado entre 1990 e 2017, com a maioria dos projetos
concentrada em transportes, energia e telecomunicações. O Brasil também
foi o maior mercado de PPPs na América Latina nas últimas duas décadas”

por todo o país. Os contratos de PPP usam cada vez

medidas de qualidade regulatória (9º),319 maturi-

mais procedimentos de manifestações de interes-

dade (9º) e qualidade do ambiente de negócios e

se (PMI), nos quais órgãos do governo convidam

investimentos (14º). Os pontos fracos no planeja-

instituições do setor privado a propor estudos de

mento de investimentos são a principal causa das

viabilidade e estruturar projetos de PPP a serem

falhas de governança e gestão em fases posteriores

adquiridos no futuro.

317

Desde a aprovação do atual

do ciclo de projetos de infraestrutura.320

marco jurídico para PPPs, a maioria dos contratos
de PPP do Brasil tem sido estruturada e planejada
por meio desse tipo de procedimento.

3.135. Restrições de capacidade no setor público limitam seu potencial para desenvolver

3.134. Questões de governança complicam o

federal das PPPs, os governos subnacionais têm o

processo de PPP. Além dos desafios gerais en-

direito de criar as próprias estruturas de PPP com

frentados pelo desenvolvimento de infraestrutura

instituições, políticas e processos exclusivos.321

no Brasil – incluindo a escassez de financiamento

Esses governos subnacionais enfrentam restri-

de longo prazo e processos burocráticos pesados,

ções institucionais e de capacidade que inibem a

dentre outros fatores –, as PPPs e as concessões pú-

identificação, a avaliação, o desenho, a execução

blicas carecem de um processo de planejamento

e o monitoramento de projetos, particularmente

sistemático e precisam navegar por uma estrutura

em setores não tradicionais.322 Segundo a Estrutu-

de governança multinível complexa. O Brasil ficou

radora Brasileira de Projetos (EBP), apenas seis dos

em 4º lugar entre 19 países no Infrascope 2018, que

26 estados têm capacidade para realizar PPPs.323

O Brasil teve o

Consultores de transações raramente são usados,

melhor desempenho em medidas de instituições e

devido, em parte, a restrições de tempo e orça-

financiamento (2º em cada categoria) e o pior em

mento, e as instalações de preparação de projetos

avalia o ambiente propício a PPPs.

318

317. A principal diferença entre o PMI e a prática internacional de PNS é que os PMIs são normalmente precedidos por uma demanda do governo, que
define as características essenciais do projeto, bem como os parâmetros a serem seguidos. Assim, enquanto as propostas não solicitadas permitem que
o setor privado identifique oportunidades de projetos fora das prioridades do governo, os PMIs reduzem a flexibilidade da tomada de decisões do setor
privado. Outra diferença importante é que mais de uma empresa pode atender o convite do governo, criando na prática uma concorrência. Como o poder
público pode escolher a totalidade ou parte dos estudos que serão utilizados no Brasil, não é possível adjudicar contratos estruturados por meio de PMIs
sem uma licitação competitiva, nem os participantes do PMI recebem vantagens formais no processo de aquisição, como direitos de equiparação ou pontos adicionais.
318. EIU, 2018. O índice avalia a disponibilidade e a capacidade dos países para desenvolver projetos de PPP, analisando 5 categorias: 1. leis e regulamentos que viabilizam o projeto; 2. marco institucional, 3. maturidade operacional, 4. investimento e clima de negócios, 5. facilidades de financiamento para
projetos de infraestrutura.
319. Além das regulações setoriais, há duas leis principais. A primeira é a Lei nº 8.987, de 1995, sobre o regime de concessões, e a prestação de serviços
públicos no art. 175 da Constituição Federal (Lei nº. 8987, Dispõe Sobre o Regime de Concessão e Permissão da Prestação de Serviços Públicos Previsto
no art. 175 da Constituição Federal, e dá Outras Providências). A segunda é a Lei nº 11.079, que Institui Normas Gerais para Licitação e Contratação de Parceria Público-Privada no âmbito da Administração Pública).
320. Banco Mundial, 2017.
321. Ibid.
322. EIU, 2017
323. Banco Mundial, 2017.
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FIGURA 3.7. Número de projetos de PPP que entram no pipeline a cada ano nos níveis de governo central e
subnacional, 2008-2017
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Fonte: www.radarppp.com
Nota: Somente projetos com financiamento público de lacunas de viabilidade são mostrados

têm capacidade limitada, já que o capital de giro

projetos com uma parte significativa de sua receita

precisa ser adiantado e reembolsado por meio

proveniente de pagamentos públicos diretos, o risco

de uma “taxa de sucesso”. A falta de identificação

de os parceiros públicos deixarem de cumprir suas

clara, de análise e de alocação de riscos de projetos

obrigações desestimula o investimento privado.325

tem resultado em renegociações, aumentando a
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incerteza. No setor rodoviário, o governo federal
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adjudicou obras significativas sob contratos indi-

3.137. As PPPs impõem desafios para a gestão e

viduais (500km-600km) com vencimentos muito

o controle efetivos do passivo fiscal global. As

baixos do projeto, o que levou a longas negociações

PPPs podem criar passivos fiscais de longo prazo

com reguladores, bem como a atrasos e problemas

explícitos e contingentes.326 Embora a lei brasilei-

de supervisão. Das 130 PPPs que entraram no pipe-

ra estabeleça controles sobre os passivos de PPP,

line em 2014, apenas 7% atingiram o fechamento

estes somente se aplicam a PPPs financiadas pelo

financeiro em junho de 2017,324 complicando, as-

usuário que impliquem passivos contingentes, e

sim, os esforços para criar um pipeline de projetos

não diretos, que são muito relevantes para a gestão

sólido e lucrativo.

de projetos de infraestrutura de longo prazo. Além
disso, a maioria dos governos subnacionais que
implementaram PPPs financiadas pelo governo

3.136. Riscos políticos reduzem a lucratividade

não registram os passivos contingentes ou outras

esperada dos projetos. Riscos políticos ameaçam

consequências do balanço que esses projetos po-

a capacidade do governo para cumprir suas obriga-

dem acarretar, o que prejudica a aplicação de regu-

ções de pagamento, diretas ou contingentes. Para

lações federais sobre compromissos fiscais.

324. Banco Mundial 2017a.
325. Nesse contexto, o marco jurídico brasileiro permitiu que os governos oferecessem garantias contra possíveis inadimplências de suas obrigações
financeiras determinadas contratualmente. Esses parceiros podem assumir a forma de garantia de receitas não tributárias, uso de fundos especiais, acessados diretamente pelos contratados em caso de inadimplência, seguros ou garantias de terceiros; garantia prestada por organizações internacionais,
garantias ofertadas por uma empresa estatal criada para esse fim.
326. Podem ser diretos, isto é, com valores determinados objetivamente em contratos de PPP, ou contingentes, isto é, dependentes de eventos futuros
incertos e são um reflexo dos riscos alocados aos governos em arranjos contratuais de PPP. As consequências fiscais são geralmente muito mais difíceis
de medir e monitorar do que os efeitos fiscais de projetos adquiridos de forma tradicional, porque as PPPs têm mecanismos de pagamentos muito mais
elaborados, os contratos nem sempre abordam os contingentes explicitamente e os gatilhos de pagamentos podem ser difíceis de interpretar.

Recomendações
de políticas

3.138. Fortalecer o planejamento de PPPs e o desenvolvimento de pipeline. O projeto PPP pipeline deve refletir uma visão estratégica de longo

prazo para o investimento em infraestrutura. Medidas como centralizar
a triagem de projetos de PPP, fortalecer a supervisão de contratos327 e implementar mecanismos de priorização de projetos328 podem aumentar a
coerência da carteira de investimentos. A Colômbia e o Reino Unido têm
agências de apreciação de projetos que avaliam a viabilidade das PPPs.
A aplicação sistemática da análise de custo-benefício deve sustentar a
priorização do projeto,329 como acontece nos programas de PPP de maior
sucesso no mundo. Além disso, um sistema de avaliação de qualidade-preço universal e padronizado é vital para considerar e gerenciar as
consequências fiscais de longo prazo das PPPs.

3.139. Simplificar o processo de PPP e aumentar sua transparência.

Os regimes de aquisições e de licenciamento ambiental devem ser reformados para minimizar procedimentos burocráticos pesados, sem
comprometer suas metas principais. Por exemplo, o marco jurídico no
Reino Unido é menos rigidamente prescritivo, menos propenso a revisão e orientado para refletir princípios de qualidade-preço e adequação
à finalidade a que se destina. Melhorias na transparência e nos mecanismos de accountability são urgentemente necessários para combater
a corrupção.

3.140. Aumentar o uso de garantias e melhorar a gestão do risco cambial. O uso efetivo do Fundo Garantidor de Infraestrutura para admi-

contragarantias do Tesouro. Além disso, um sistema nacional de garantias deve ser criado para governos subnacionais, que coletivamente representam o maior fluxo de projetos de PPP. O sistema nacional poderia
usar as receitas fiscais transferidas para as entidades subnacionais como
contragarantias em caso de inadimplência subnacional. Esse sistema
também criaria uma oportunidade para centralizar a aplicação de boas
práticas de alocação de risco, já que o esquema nacional poderia apoiar
projetos seletivamente. Oferecer receitas indexadas ao dólar em alguns
setores para reduzir o risco cambial em projetos de PPP. Isso, por sua
vez, pode permitir que as concessionárias tenham acesso a financiamentos de longo prazo e menos onerosos nos mercados internacionais

327. Embora o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) constitua um progresso, não tem capacidade independente para a apreciação de projetos, e
sua relação com a EBP ainda precisa ser esclarecida.
328. FGV, 2018.
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nistrar o passivo assumido pelo governo federal deve ser ampliado por

329. Ibid.
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(Allain, 2017). Da mesma forma, os mecanismos de hedge cambial usados
na última concessão de aeroportos e anteriormente em concessões de
rodovias podem ser estendidos a outros setores (Allain, 2017). Instituições de financiamento do desenvolvimento podem fazer parcerias com
bancos locais para fornecer expertise técnica e financiamento a juros baixos, por meio de ferramentas como estruturas de repasse ou garantias de
empréstimo para eliminar o risco cambial.330

3.141. Construir capacidade institucional para o desenho e a implementação de PPPs, especialmente entre governos subnacionais. Capacitar

órgãos governamentais em financiamento de projetos e análise antecipada de projetos é essencial para apoiar PPPs de infraestrutura eficientes, e
programas de capacitação devem ser lançados nos níveis nacional e local.
As autoridades também devem acessar programas internacionais de capacitação recentemente desenvolvidos, que permitiriam aos funcionários
brasileiros aprender com a experiência de outros países. O governo pode
reforçar a base de conhecimentos dos órgãos públicos, com a criação de
um repositório nacional de conhecimentos e experiências em PPPs, incluindo diretrizes detalhadas para setores e aspectos específicos do ciclo
de projetos. Finalmente, o governo deve apoiar órgãos governamentais
subnacionais especializados no desenvolvimento de PPPs, em consonância com os esforços recentes da Caixa Econômica Federal (CEF)331 nos setores de iluminação pública e água e saneamento.

3.142. Melhorar a gestão fiscal das PPPs. O governo federal deve es-
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tender limites e regulamentos fiscais para cobrir todos os tipos de PPPs,

136

independentemente de seus modelos de receita. Os governos subnacionais devem criar mecanismos para aplicar esses limites e regulamentos,
particularmente aqueles voltados para a gestão de passivos contingentes
e outras consequências fiscais das PPPs.

330. GreenTech Media 2017.
331. A CEF apoia entidades subnacionais no desenvolvimento de PPPs, em conformidade com a Lei nº 13.529/2017.
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As medidas recomendadas para preparar
o Brasil para a transformação digital
estão organizadas em quatro áreas:
(1) desenvolver a capacidade dos trabalhadores
para usar novas tecnologias;
(2) construir infraestrutura adequada para novas tecnologias;
(3) facilitar o empreendedorismo e integrar
startups com PMEs e grandes empresas; e
(4) impulsionar novas tecnologias para aumentar
a produtividade em setores tradicionais.

(1)

3.143. Muitos trabalhadores brasileiros carecem

3.144. As políticas de trabalho do Brasil não re-

de habilidades essenciais exigidas pelo merca-

fletem as necessidades dos empregadores. O

do de trabalho. Além dos indicadores gerais de

sistema de ensino técnico em geral é deficiente e

educação relativamente baixos do país, há uma

não prepara os trabalhadores para competir em um

lacuna importante entre as habilidades que os

mercado de trabalho dinâmico. Em um estudo re-

alunos adquirem durante o ensino médio e aque-

cente, 67% das empresas pesquisadas citaram habi-

las necessárias para entrar e ter sucesso no mer-

lidades inadequadas da força de trabalho como um

cado de trabalho.332 À medida que o Brasil se move

obstáculo fundamental à produtividade. Uma ava-

para uma economia cada vez mais automatizada,

liação recente334 revelou que os programas de qua-

de alta tecnologia, as autoridades enfrentarão o

lificação técnica desenvolvidos pelo Ministério do

duplo desafio de adaptar os sistemas educacio-

Trabalho não alcançaram os resultados esperados,

nais para formar alunos em novas disciplinas e

e apenas um número limitado de cursos oferecidos

reciclar os trabalhadores em atividade para aten-

pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Téc-

der às demandas de um mercado de trabalho em

nico e Emprego (PRONATEC) reflete a demanda do

evolução.

setor privado por habilidades da força de trabalho.335

333

Na medida em que o Brasil se move na direção de uma economia cada
vez mais automatizada, de alta tecnologia, as autoridades enfrentarão o duplo
desafio de adaptar os sistemas educacionais para formar alunos em novas
disciplinas e reciclar os trabalhadores em atividade para atender às
demandas de um mercado de trabalho em evolução”
332. BID, 2017.
333. MDIC e MCTIC, 2016.
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Desenvolver a capacidade
dos trabalhadores para usar
novas tecnologias

334. Os projetos avaliados foram: Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador (Planfor), Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego (PNPE),
Plano Nacional de Qualificação (PNQ) e Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Trabalhador).
335. O’Connell, 2017.
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3.145. As empresas brasileiras investem pouco

SENAI e outras oito organizações compõem o siste-

na capacitação de trabalhadores. Em geral, as

ma nacional de capacitação, que em 2015 respon-

empresas no Brasil gastam menos de 0,1% da sua

deu por aproximadamente 43% de todo o ensino

receita líquida na capacitação e na qualificação

profissionalizante e técnico no Brasil.338 O sistema

educacional dos seus empregados.336 No entanto,

é financiado por um imposto sobre a folha de paga-

o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

mento,339 e as fontes de financiamento para o en-

(SENAI) tem recebido elogios pelo seu papel duplo

sino são muito mais sensíveis a flutuações econô-

na previsão das necessidades da indústria ao longo

micas e políticas do que as do sistema educacional

de um período de cinco anos (incluindo uma ava-

tradicional.340 Muitos programas de profissionali-

liação de tendências tecnológicas) e na oferta de

zação atualmente não oferecem experiência prá-

formação para suprir essas necessidades.337

tica devido a um número limitado de instituições
parceiras, embora a Lei de Aprendizagem de 2000
obrigue legalmente que entre 5% e 15% de todos os

3.146. O apoio do setor privado ao ensino profis-

empregados de empresas de médio e grande porte

sional depende substancialmente do governo. O

sejam estudantes.341

Recomendações
de políticas

3.147. Identificar a demanda do mercado por habilidades profissionais. O governo deve colaborar com o setor privado na identificação das

habilidades exigidas pelos empregadores. Novas tecnologias, tais como
extração de dados na web, análise de big data e aprendizagem de máquina podem mapear, diretamente das publicações de empregos on-line, as
competências exigidas pelas empresas.342 Identificar as habilidades exigidas pelas empresas é fundamental para garantir que a rede de ensino
técnico ofereça cursos relevantes, que efetivamente preparem os alunos

Produtividade sem obstáculos — Propostas para retomar o crescimento do Brasil

para o mercado de trabalho.

3.148. Reformar o sistema de ensino profissionalizante e técnico. Evi-

dências recentes de uma versão do PRONATEC orientada pela demanda,
em que as empresas podem solicitar cursos ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, mostra que participar desses cursos
aumenta em 8,6% a probabilidade de um trabalhador ser empregado
um ano após o término do curso.343 Outra avaliação do mesmo programa
mostra que os concludentes permaneceram em seus empregos em média seis meses mais do que os trabalhadores que não tinham frequentado
um curso orientado pela demanda.344

336. Braga de Andrade, R. e Afif Domingos, G. (2016).
337. OCDE, Banco Mundial (2016).
338. Souza, A. Portela; Lima, L.; Arabage, A.; Camargo, J.; Lucena, T.; Soares, S. (2015).
339. Em 2016, o governo repassou R$ 16 bilhões para o Sistema S. (fonte: RFB). Em 2015, 30% dos recursos foram retidos pelo governo.
340. Villalobos, C. e Klasen, S. (2016).
341. Almeida, R.; Amaral, Ni e de Felicio F. (2016).
342. Esses exercícios deverão aumentar a participação de mulheres e de afro-brasileiros na força de trabalho.
343. O’Connel et al. (2017).
344. Quintana et al. (2018).
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3.149. Incentivar as empresas a investir na reciclagem e na requalifi-

Identificar as

cação de seus trabalhadores. Dado o dinamismo da economia digital,

habilidades exigidas

mais vitais para a competitividade das empresas.345 As autoridades de-

a reciclagem e o aprimoramento contínuos estão se tornando cada vez

pelas empresas é

vem criar incentivos para que as empresas invistam em reciclagem e

fundamental para

O governo também pode facilitar parcerias entre o setor privado e as

garantir que a rede
de ensino técnico

requalificação, tanto individualmente como por intermédio de redes.346
universidades para desenvolver laboratórios multiusuários nos moldes
do Industrial Internet Consortium, dos EUA, que identifica e promove
melhores práticas para acelerar o crescimento da internet industrial.347

ofereça cursos
relevantes, que

3.150. Solicitar contribuições do setor privado para o desenho de pro-

efetivamente

gramas públicos de formação.348 O Conselho Deliberativo Nacional, que

preparem os alunos
para o mercado
de trabalho”

tante no desenvolvimento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, que presta serviços de extensão tecnológica, inclusive
em habilidades técnicas e gerenciais, a PMEs.349 A participação do setor
privado pode ajudar a mitigar o viés da oferta de formação técnica.350

Construir infraestrutura adequada
para novas tecnologias

3.151. As disparidades regionais na cobertura

3.152. Baixas taxas de investimento público e priva-

e qualidade da infraestrutura digital inibem a

do retardam o desenvolvimento da infraestrutura

competitividade das regiões menos desenvolvi-

tecnológica do Brasil. A lacuna de investimento em

das. As vastas dimensões e a topografia complexa

infraestrutura de telecomunicações do Brasil proje-

do Brasil, aliadas à alta taxa de urbanização e à

tada para o período 2016-2040 é de US$ 17,1 bilhões,

profunda desigualdade regional de renda, con-

com base nas necessidades estimadas de investimen-

tribuem para a conectividade desigual, especial-

to de US$ 301,4 bilhões durante o período.352 Apesar

mente em áreas remotas do interior do país, na

da presença de grandes empresas internacionais, as

região Amazônica e na região Nordeste. Em todo

taxas de investimento permanecem inadequadas,

o país, a fraca infraestrutura de logística, energia

e alguns projetos de investimento (particularmente

e banda larga dificulta o desenvolvimento da ma-

nas áreas rurais) podem não ser rentáveis na ausên-

nufatura avançada.

cia de incentivos governamentais adequados.

351

345. Harvard Business Review (2016), It’s the Company’s Job to help employees learn.
346. Governo Federal do Brasil (2016), Perspectivas de especialistas brasileiros sobre manufatura avançada no Brasil.
347. https://www.iiconsortium.org/pdf/Industrial_Internet_Revolution_Infographic.pdf
348. O’Connell, S. D.; Mation, L. F.; Bevilaqua Teixeira Basto, J.; Dutz, M. A. (2017).
349. Braga de Andrade, R. e Afif Domingos, G. (2016).
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inclui representantes do setor privado, desempenhou um papel impor-

350. Souza, A. Portela; Lima, L.; Arabage, A.; Camargo, J.; Lucena, T.; Soares, S. (2015).
351. MDIC e MCTIC, 2016.
352. Global Infrastructure Network – GI Hub – (2017), Global Infrastructure Outlook.
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3.153. Deficiências no marco regulatório desesti-

nicações do Brasil, que não deverá ser aprovada

mulam investimentos em novas tecnologias. Por

antes de 2019. Além disso, o adiamento do leilão

exemplo, a turbulência política de 2017 retardou a

das seções restantes do espectro de 700MHz res-

aprovação das reformas da Lei Geral de Telecomu-

tringe a implantação de banda larga móvel.

Recomendações
de políticas

3.154. Apoiar o investimento do setor privado em infraestrutura de
telecomunicações. O desenvolvimento da economia digital deve refletir

um plano abrangente para incentivar investimentos adicionais em infraestrutura crítica, especialmente nas áreas rurais.353 A participação do
setor privado será crucial para aumentar a conectividade de banda larga
de alta qualidade, expandir as redes existentes e ampliar a cobertura dos
serviços de TIC, bem como para reduzir disparidades regionais. As autoridades devem apoiar a implantação contínua de redes pelas operadoras
móveis e incentivar a implementação de infraestrutura passiva,354 cabos
submarinos adicionais e novos satélites para beneficiar regiões remotas
e com serviços precários. As reformas do marco regulatório serão fundamentais para aumentar a cobertura e melhorar a conectividade.

O envolvimento do setor privado será crucial para aumentar a
conectividade internacional de banda larga de alta qualidade, expandir as
redes existentes e ampliar a cobertura dos serviços de TIC, bem como para
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(3)

Facilitar o empreendedorismo
e desenvolver as startups

3.155. O ecossistema de inovação do Brasil é um

com uma participação muito maior do que a da

dos mais dinâmicos da região. O ambiente em-

Argentina (18%) ou a do México (14%). Um per-

presarial do Brasil é o maior e mais desenvolvido

centual de 73% do valor das empresas de tecno-

da ALC, incluindo um mercado de capital de risco

logia brasileiras é agregado localmente e 17% re-

maduro. O país abriga cerca de 48% das mais de

gionalmente, mas 0% fora da região.355 São Paulo,

cinco mil empresas de base tecnológica da região,

por si só, tem entre 1.600 e 2.900 startups de tecno-

353. Segundo o GI Hub (2018), os seguintes investimentos estão no pipeline: (i) Infovia – projeto de US$ 10 milhões para a implantação de rede de comunicação por fibra ótica no estado do Rio Grande do Norte; (ii) Estado Digital – projeto de US$ 73 milhões para criar infraestrutura básica de telecomunicações
para conectar as unidades do governo em todos os municípios do estado do Mato Grosso do Sul; (iii) Cinturão Digital do Ceará (CDC) – investimento de
US$ 23,5 milhões para implantar um cabo de fibra ótica para a transmissão de dados, cobrindo 184 municípios no estado do Ceará; e (iv) Piauí Conectado –
parceria público-privada para o desenvolvimento, a construção e a operação de infraestrutura de transporte de dados no estado do Piauí.
354. Segundo TowerXchange e GSMA Intelligence (2017), há cerca de 56.146 torres de telecomunicações no Brasil, o maior número na LAC (seguido pelo
México, com 29,675).
355. The Surfing Tsunamis, NXTP Labs and FOMIN (2018), Tecnolatinas, Latin-America riding the technology tsunami” at http://tecnolatinas.com/wp-content/uploads/2017/01/TECNOLATINAS_EN_PDF_170116.pdf

logia em atividade.356 Todos os principais campos
tecnológicos com alto potencial de crescimento

Percentual de empresas de
tecnologia na ALC

e acessibilidade já estão presentes no Brasil,
incluindo tecnologia financeira, tecnologia agrícola e alimentícia, inteligência artificial e software
de automação, biologia sintética, energias reno-

Brasil

váveis, realidade virtual e aumentada, “internet
das coisas”, medicina digital, impressão em 3D
e nanotecnologia.357 Além disso, o país participa

Argentina

de quase todos os segmentos da cadeia global de
valor de tecnologia da informação e comunicação
(TIC) – do projeto e fabricação de semicondutores

México

à montagem final e logística reversa.358

3.156. As startups são essenciais para o cres-

3.157. O Brasil desenvolveu um dos mercados de

cimento da produtividade no Brasil. Empresas

capital de risco mais ativos da região, mas o vo-

jovens, de rápido crescimento e inovadoras são o

lume total de investimentos continua limitado, e

principal motor tanto do crescimento da produtivi-

o país não é um ator global no espaço de capital de

dade como da criação de empregos, especialmente

risco. O Brasil gera quase 2,5% da produção econô-

entre as PMEs e populações mal servidas, e podem

mica global, mas recebe menos de 0,5% do financia-

ajudar a enfrentar os principais desafios sociais e

mento global de capital de risco. O financiamento

ambientais.359 Entre 2008 e 2011, as empresas de

de capital risco representa menos de 0,3% do PIB

rápido crescimento representavam apenas 1,5%

do Brasil e, embora o governo brasileiro tenha im-

de todas as empresas no Brasil, mas foram respon-

plementado importantes iniciativas na última dé-

sáveis por 48,5% da criação líquida de empregos.

cada para incentivar o investimento em inovação,

360

Todos os principais campos tecnológicos com alto potencial de
crescimento e acessibilidade já estão presentes no Brasil, incluindo
artificial e software de automação, biologia sintética, energias
renováveis, realidade virtual e aumentada, “internet das coisas”,
medicina digital, impressão em 3D e nanotecnologia”

356. Startup Genome (2017), “Global Startup Ecosystem Report 2017” at https://startupgenome.com/all-report-thank-you/?file=2017
357. Por exemplo, o setor bancário brasileiro é um dos que mais adotam a tecnologia biométrica em caixas eletrônicos como fator de medida de autenticação de segurança.
358. MIT-IPC, 2016.
359. BID, 2016.
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tecnologia financeira, tecnologia agrícola e alimentícia, inteligência

360. https://endeavor.org.br/as-empresas-que-geraram-quase-50-dos-novos-empregos/.
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Entre 2008 e 2011, as empresas de rápido crescimento
representavam apenas 1,5% de todas as empresas no Brasil, mas foram
responsáveis por 48,5% da criação líquida de empregos”

especialmente nas fases iniciais, essas políticas não

comprovar seu conceito no mercado e adquirir

abordam efetivamente o período crítico entre o mo-

seus primeiros clientes. As startups de tecnologia

mento em que uma startup comprova seu conceito

em geral requerem suporte especializado devido

de produto ou de negócio e o momento em que gera

à volatilidade do fluxo de caixa inicial e à natureza

receita suficiente para atingir o ponto de equilíbrio

intangível dos seus ativos. Os fundos de capital em

financeiro. No Brasil, estima-se que 80% das star-

fase inicial podem fornecer apoio prático e orien-

tups não atinjam esse ponto de equilíbrio.

tação para impulsionar vendas iniciais, aprimorar

361

estratégias de marketing, fortalecer estruturas de
governança e melhorar o planejamento de recur3.158. Crédito limitado e restrições setoriais

sos. No entanto, áreas menos maduras geralmente

inibem o investimento. O financiamento é espe-

não possuem uma rede robusta de aceleradoras,

cialmente escasso em áreas menos maduras (por

investidores e mentores, fator que agrava os desa-

exemplo, tecnologia agrícola, ciências da vida,

fios enfrentados pelos empreendedores.

economia criativa), uma vez que o tamanho do
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ticket de capital no estágio semente (normalmente
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entre US$ 500 mil US$ 1,5 milhão) é muito grande

3.160. O ecossistema de inovação do Brasil

para investidores não institucionais, tais como in-

ainda está relativamente desconectado do res-

vestidores anjos e aceleradoras. Além disso, o está-

tante da região. A conectividade regional fraca

gio inicial apresenta riscos grandes e muitas vezes

limita o potencial de investimentos conjuntos

difíceis de medir, o que desencoraja investidores

e ganhos de sinergia entre startups. Embora as

institucionais avessos ao risco, que preferem seg-

startups regionais (especialmente da Argentina)

mentos de capital de risco e participação maduros

tenham prosperado no Brasil (por exemplo, Mer-

em áreas mais maduras (por exemplo, tecnologia

cado Livre), uma integração maior das startups

financeira e comércio eletrônico).

brasileiras ao mercado regional pode render
ganhos substanciais. Globalmente, o ecossistema
brasileiro tem ligações com setores de tecnologia

3.159. Oportunidades limitadas de orientação e

nos Estados Unidos e em Israel, mas poucas outras

redes de negócios retardam o desenvolvimento

conexões extrarregionais. Embora fundos globais

de startups. Muitos dos empreendedores mais

de capital de risco e de participação estejam em

promissores não recebem a orientação empresa-

atividade no Brasil, os empresários brasileiros

rial necessária para enfrentar os desafios singu-

têm pouca exposição a outros ecossistemas, o que

lares impostos pela fase inicial de consolidação

pode afetar sua competitividade e seu potencial de

de suas empresas, que estão se empenhando para

expansão global.

361. “2017/18 Scorecard: The Private Equity and Venture Capital Environment in Latin America” LAVCA.

3.161. O ecossistema de inovação do Brasil está

ou cumpram novos requisitos regulatórios (por

concentrado em um pequeno número de cidades.

exemplo, para tecnologia financeira).

O ecossistema está concentrado na cidade de São
Paulo e no sul do país, com polos menores em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Recife. Outras grandes

3.163. Elementos do clima de negócios inibem

cidades permanecem relativamente separadas des-

a formação de startups de base tecnológica. O

ses polos, especialmente cidades do Norte e Nor-

Brasil enfrenta uma escassez de programadores

deste. Embora a replicação do ecossistema de São

de computador e outros trabalhadores especiali-

Paulo em todas as capitais não seja viável, a ligação

zados em TIC, com um déficit estimado de cerca de

das principais cidades com São Paulo e outros polos

100 mil profissionais. A complexidade burocrática

consolidados pode elevar a qualidade e aumentar a

aumenta os custos de abertura e fechamento de em-

diversidade das startups brasileiras.

presas, enquanto a insegurança jurídica, a legislação trabalhista antiquada e engessada, o alto custo
de conformidade fiscal e outros fatores inibem a

3.162. Reformas regulatórias podem melhorar o

entrada e a expansão de empresas na economia.362

ecossistema de inovação do Brasil. As regulações

podem ser melhoradas para aumentar a previsibi-

3.164. O setor público tem sido lento na adoção

lidade das decisões judiciais e garantir que startups

de tecnologias inovadoras. Os governos federal,

sejam tratadas de maneira diferente de corpora-

estaduais e locais não estão maximizando o valor

ções consolidadas. As autoridades devem consi-

de novas tecnologias, especialmente em setores-

derar a responsabilidade não limitada dos investi-

-chave como saúde, educação, segurança pública

dores (incluindo sociedades limitadas com fundos

e saneamento. Aumentar o papel do setor público

de capital de risco) em casos de falência, litígios

como comprador de inovação incentivaria as em-

trabalhistas ou outras controvérsias jurídicas, e

presas a criar novas soluções tecnológicas para

permitir a investidores anjos estornar as perdas de

melhorar a eficácia das políticas públicas e vencer

investimento de seus impostos sobre ganhos de ca-

desafios sociais e econômicos prementes. Políticas

pital. Alguns subsetores de alta tecnologia exigem

de aquisições pesadas e controles administrativos

suporte especializado para permitir que as startups

inadequados, incluindo riscos jurídicos imputá-

enfrentem atrasos na aprovação de produtos (por

veis a funcionários públicos, são restrições vincu-

exemplo, para tecnologia agrícola e de saúde)

lantes à inovação no setor público.

Aumentar o papel do setor público como comprador
de inovação, incentivaria as empresas a criar novas soluções
tecnológicas para melhorar a eficácia das políticas públicas e
vencer desafios sociais e econômicos prementes”

362. Esses problemas já aforam discutidos no pilar 2.
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Recomendações
de políticas

3.165. Reduzir a lacuna de financiamento. As autoridades devem criar

programas de empréstimos para startups e fornecer incentivos para motivar o investimento em capital de risco e aumentar o número de investidores anjos e aceleradores. O crowdfunding tem potencial inexplorado
para impulsionar o investimento em startups, e o governo deve criar um
marco jurídico e institucional que facilite o crowdfunding e outras formas
de financiamento não tradicionais.363

3.166. Apoiar instrumentos de financiamento de inovação aberta. Para

incrementar o ecossistema empresarial e melhorar a alocação de recursos públicos, as autoridades devem criar instrumentos de financiamento
de inovação aberta que permitam a contratação de startups pelo setor
público. Esse tipo de contratação tende a ter baixos custos de implementação e impactos econômicos e sociais altamente positivos. A criação de
bancos de dados abertos poderia servir como ponto de partida para um
programa de inovação aberta que ofereça oportunidades em áreas estratégicas, tais como tecnologias de cidades inteligentes, saúde, educação,
mobilidade, segurança e transparência do setor público.

As compras públicas

3.167. Facilitar as ligações e prestar serviços para apoiar startups.

respondem por 15%

Construir plataformas, redes de orientação e espaços de trabalho cola-

do PIB do Brasil, e

Esses serviços são um complemento vital para instituições intermediá-

novas tecnologias

borativos são medidas que podem fortalecer o ecossistema de inovação.
rias tradicionais como incubadoras e aceleradoras.
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podem aumentar
consideravelmente

3.168. Desenvolver tecnologias inovadoras para melhorar as compras

sua eficiência”

novas tecnologias podem aumentar consideravelmente sua eficiência.
Após mais de 10 anos de diálogo sobre políticas, o Decreto 9.283/2018
reconhece expressamente mecanismos inovadores de compras públicas
como um instrumento para estimular a inovação no nível da empresa. O
potencial da tecnologia para aumentar a eficiência de compras públicas
perpassa os níveis federal, estadual e municipal.

3.169. Reduzir barreiras jurídicas e administrativas. Embora seja fato

que as startups se beneficiariam de melhorias gerais no clima de negócios, medidas para reduzir o custo de abertura e fechamento de empresas teriam um impacto especialmente positivo.

363. OCDE, 2016.
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públicas. As compras públicas respondem por 15% do PIB do Brasil, e

3.170. Criar um ambiente que viabilize a criação de startups fora dos polos de inovação existentes. Políticas que incentivem a criação de startups

em cidades e regiões não tradicionais, incluindo medidas que aumentem
sua conectividade com os polos de inovação estabelecidos, podem acelerar o crescimento da produtividade em regiões menos desenvolvidas.

3.171. Aumentar a cooperação internacional. Uma maior cooperação

internacional permitiria que os países da América Latina e do Caribe
aprendessem uns com os outros e compartilhassem boas práticas, além
de abrir mercados e facilitar o desenvolvimento de empresas transnacionais. A comunidade de startups da ALC é jovem, mas já apresenta comunicação e coordenação melhores do que setores mais tradicionais. Criar
e ampliar espaços para o diálogo e introduzir a revisão por pares pode
acelerar o processo de aprendizagem e facilitar a disseminação de boas
práticas. A cooperação regional também poderia ajudar a fechar lacunas
de financiamento e atrair novas fontes de investimento.

3.172. O setor manufatureiro do Brasil vem enco-

3.173. Novas tecnologias oferecem soluções de

lhendo ao longo do tempo. Desde 1997, a produ-

ponta para reduzir as lacunas de produtividade

tividade da indústria brasileira vem caindo a uma

no setor manufatureiro do Brasil. Por exemplo,

Entre 2010 e 2016, a

computação em nuvem e tecnologias da “internet

produção industrial no Brasil caiu 20%, enquanto

das coisas” servem de base para a manufatura

taxa média de 1,3% ao ano.

364

O

avançada e a robótica. Sensores instalados faci-

declínio do setor manufatureiro está prejudicando

litam a coleta e a análise de dados, permitindo às

a produção industrial mundial cresceu 20%.

365

reduzin-

empresas simplificar operações, otimizar proces-

do a participação de produtos industriais no total

sos, aumentar a produtividade e a eficiência dos

e aumentando a dependência de

recursos, reduzir o tempo de inatividade e prever

a competitividade econômica do Brasil,
de exportações

367

importações.368

366

problemas. Tecnologias específicas do setor incluem veículos automatizados, dispositivos industriais inteligentes e o uso de análise de big data e
robôs industriais para executar operações precisas
em processos produtivos.

364. BNDES, 2017.
365. Ibid.
366. O Brasil caiu da 48ª posição em 2012 para a 81ª em 2016 no Ranking de Competitividade Global do Fórum Econômico Mundial.
367. De 54% em 2003 para 36% em 2016.
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Impulsionar novas tecnologias para aumentar
a produtividade em setores tradicionais

368. De 15% em 2003 para 26% em 2016 (CNI, 2016).
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O declínio do setor manufatureiro está prejudicando
a competitividade econômica do Brasil, reduzindo a
participação de produtos industriais no total de exportações
e aumentando a dependência de importações”

3.174. As tecnologias da Indústria 4.0 têm o po-

usá-las. Essa falta de conscientização foi particu-

tencial de resolver as principais deficiências do

larmente aguda entre PMEs e empresas de baixa

setor manufatureiro no Brasil, incluindo altos

tecnologia.372 Além disso, 66% das empresas brasi-

custos de produção e baixos níveis de integra-

leiras citam o alto custo de implementação como

ção logística. Os salários no setor manufatureiro

uma barreira crítica para a adoção de tecnologias

brasileiro são cerca de 50% superiores à média

digitais, e esse número sobe para 83% entre empre-

da América Latina, e o custo de importações e ex-

sas locais que usam tecnologias digitais.373

portações de contêineres também está acima da
média regional. A automação poderia substituir
cerca de 66,0% das horas de mão de obra no setor

3.177. A tecnologia também pode aumentar a pro-

manufatureiro na América Latina e aproximada-

dutividade no setor agrícola. Uma onda de inova-

No entanto, as empresas

ções baseadas em aplicações digitais, automação,

brasileiras enfrentam uma série de restrições que

biotecnologia e no campo da tecnologia agrícola

limitam sua capacidade para adotar e usar tecnolo-

em rápido crescimento criou novas oportunidades

gias de forma eficiente.

para o aumento da produtividade e um novo para-

mente 50,7% no Brasil.

369

digma tecnológico.374 O Brasil abriga cerca de 200
empresas de tecnologia agrícola, muitas delas incu3.175. O arcabouço de políticas do Brasil não faci-

badas em universidades, e o número dessas empre-

lita a absorção tecnológica. Os principais desafios

sas quadruplicou nos últimos dois anos.
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incluem baixos níveis de investimento público em
P&D, integração limitada de TIC nas operações
do governo e outras questões de TIC descritas acima,370 bem como o papel limitado que as tecnolo-

substituir cerca de 66,0% das

gias digitais desempenham na estratégia geral de

horas de mão-de-obra no setor

desenvolvimento do governo.371

3.176. Tecnologias digitais subutilizadas e altos
custos de implementação limitam a absorção tec-

manufatureiro na América
Latina e aproximadamente
50,7% no Brasil”

nológica no setor manufatureiro. Em 2016, apenas

58% das empresas nacionais estavam cientes da

3.178. As empresas de tecnologia agrícola enfren-

importância das tecnologias digitais para a compe-

tam desafios importantes. Apesar do seu cresci-

titividade industrial, e menos da metade informou

mento explosivo, as empresas de tecnologia agrícola

369. McKinsey Global Institute, 2017.
370. BID, 2017.
371. Fórum Econômico Mundial e Insead, 2016.
372. CNI, 2016.
373. Ibid.
374. Vitón et al., 2017.
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A automação poderia

ainda representam apenas 2% do total de startups

maior de programas de aceleração, estima-se que

brasileiras, e mais de 70% estão localizadas na região

80% das empresas de tecnologia agrícola têm dificul-

Sudeste. Muitas das inovações tecnológicas ado-

dade para atrair investimentos e 42% são autofinan-

tadas pelo setor tiveram origem em programas de

ciadas. Embora muitas das tecnologias criadas por

pesquisa realizados pela Empresa Brasileira de Pes-

elas possam ser usadas por propriedades agrícolas

quisa Agropecuária (Embrapa) ou por universidades

de todos os portes, serviços de extensão deficientes

públicas. Apesar dos níveis crescentes de financia-

e baixa conectividade com a internet em áreas rurais

mento de investimentos e de um número cada vez

retardam a disseminação de inovações.

Recomendações
de políticas

3.179. Promover a adoção e o uso de tecnologias inovadoras. As au-

toridades devem ampliar os programas existentes para apoiar startups
e PMEs em estágio inicial no setor de TIC e oferecer capacitação e subsídios para incentivar o uso de TIC por empresas e famílias. Acelerar a
adoção de tecnologias de governo eletrônico pode catalisar a absorção
tecnológica no setor privado.375

3.180. Reformar o marco regulatório para incentivar a absorção tecnológica e facilitar a criação de novos modelos de negócios.376 Reformas

focalizadas podem reduzir a lacuna digital, impulsionar a inovação e a

O Brasil abriga cerca

competitividade e promover um mercado de telecomunicações mais
competitivo, que ofereça serviços de melhor qualidade e mais acessíveis.

de 200 empresas de
tecnologia agrícola,

3.181. Viabilizar a adoção de tecnologias da indústria 4.0. O governo

muitas delas incubadas

deve criar um ambiente propício, no qual as empresas possam usar os

em universidades,

zagem de máquina, investindo em infraestrutura colaborativa, incluin-

benefícios da inteligência artificial, da internet das coisas e da aprendi-

e o número

do laboratórios especializados para P&D, e promovendo o empreende-

dessas empresas

a disseminação de tecnologias e as parcerias entre as principais partes

dorismo377. A criação de plataformas de demonstração pode incentivar

quadruplicou nos

interessadas. As políticas de inovação devem refletir a importância do

últimos dois anos.

países em estágios mais avançados de transformação digital.

Entretanto, 80% têm
dificuldade para atrair

3.182. Promover o desenvolvimento de tecnologias agrícolas. Criar opor-

investimentos e 42%

tunidades para aumentar a interação entre empresas privadas e órgãos

são autofinanciadas”

incubadoras e aceleradoras que transformam ideias em realidade.

públicos pode incentivar a criação de soluções inovadoras, bem como de

375. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação criou o Plano Inovação Empresa em 2013, com orçamento de até US$ 11 bilhões, para
fornecer a empresas e institutos de P&D linhas de crédito e outros suportes financeiros para promover a inovação, incluindo inovação digital.
376. MDIC e MCTIC, 2016.

Pilar 3 | Preparar o país para a transformação digital

“salto” como estratégia para alcançar a convergência tecnológica com

377. Por exemplo, Piracicaba, uma pequena cidade no estado de São Paulo, tornou-se um centro líder em Agtech, devido à presença e à associação de
fortes atores da indústria local com universidades, incluindo a ESALQ da Universidade de São Paulo (7ª no ranking mundial em Ciências da Agricultura pelo
US News & World Report), que ajudou a cidade a gerar 18% do total de startups de Agtech no país (Startup Genome, 2018).
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o

Pilar

Construir
um governo
mais efetivo

As medidas recomendadas para
construir um governo mais efetivo estão
organizadas em quatro áreas:
(1) melhorar a eficiência do gasto público e
construir a capacidade do setor público;
(2) fortalecer o federalismo fiscal;
(3) racionalizar os gastos e melhorar a qualidade do gasto público;
(4) usar soluções de governo eletrônico para promover
transparência, accountability e eficiência.

(1)

Melhorar a eficiência
do gasto público

3.183. Melhorar a transparência é vital para au-

meio de sites e bancos de dados on-line; e o monito-

mentar a eficácia do setor público. Maior transpa-

ramento e a gestão do risco fiscal melhoraram.379 No

rência é necessária para promover decisões políti-

entanto, um volume significativo de dados fiscais

cas sólidas e fortalecer a accountability. A melhoria

é divulgado por meio de uma miscelânea de docu-

da transparência - que inclui requisitos de relatórios

mentos; alguns relatórios fiscais abrangem várias

financeiros e fiscais apropriados, a publicação re-

instituições; e diversos relatórios usam diferentes

gular de previsões e a gestão eficaz de riscos fiscais -

regimes contábeis e padrões de classificação.

permite um debate mais aberto e consubstanciado,
tanto com o governo quanto com o público. A transparência é fundamental para a credibilidade da

3.185. O Brasil pode melhorar sua transparência

política fiscal e um pré-requisito para a construção

fiscal. Fluxos fiscais substanciais permanecem

da confiança nos mercados financeiros.378

não informados, incluindo o acúmulo líquido de
obrigações sociais anuais, bem como investimen-

3.184. Os mecanismos para apresentar as infor-

do governo federal também não são informados,

mações fiscais estão geralmente alinhados a

embora alguns desses restos a pagar tenham sido

boas práticas internacionais. As estatísticas fiscais

acumulados há mais de uma década.

abrangem o governo geral e registram a maioria
dos ativos e passivos; relatórios fiscais regulares são
publicados tempestivamente; as demonstrações

3.186. A reforma da gestão do investimento pú-

financeiras anuais do governo são auditadas por

blico (PIM) é crucial para melhorar a eficácia do

um órgão independente; o público tem acesso a um

setor público. Estudos mostram que instituições e

grande volume de informações orçamentárias por

processos eficazes de PIM melhoram a qualidade

378. FMI, 2014.
379. FMI, 2017.
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A transparência é fundamental para a
credibilidade das políticas fiscais e um pré-requisito para
a construção da confiança nos mercados financeiros”

da infraestrutura pública nos países do G-20,380 e sis-

3.187. O fraco desempenho do sistema PIM do Bra-

temas PIM fortes podem aumentar o impacto do in-

sil deriva, em parte, de restrições fiscais e rigidez

vestimento público no crescimento econômico em

orçamentária relacionadas com despesas corren-

mercados emergentes e economias em desenvolvi-

tes. As despesas correntes representam cerca de

mento.381 Melhorar a seleção de projetos e otimizar

40% do PIB, uma das maiores proporções da região

as carteiras de infraestrutura, reduzir excessos de

da América Latina e do Caribe, o que reduz espaço

custos e atrasos e garantir uma manutenção ade-

para o investimento público. Como dito, a rigidez

quada são ações que podem gerar ganhos substan-

orçamentária é agravada por debilidades generali-

ciais de eficiência, gerando potencialmente mais de

zadas na qualidade das instituições e em práticas de

1% do PIB em economia anual.

gestão que sustentam o investimento público.

382

FIGURA 3.8. Despesas correntes e despesas de capital, Brasil e países comparáveis, 2017 (% do PIB)
Brazil and Latin America and the Caribbean
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380. FMI, 2015.
381. Furceri e Grace (2017) concluem que maior investimento público aumenta a produção no curto e médio prazo, e os efeitos são mais positivos em países com processos de gestão mais eficientes.
382. Serebrisky et al., 2018; BID, 2018.

3.188. O planejamento limitado e descoordenado

3.190. Implementação atrasada e dispendiosa.

tanto dentro quanto entre os níveis de governo

Estudos inadequados de pré-investimento frequen-

prejudica a eficiência do investimento público.

temente resultam em atrasos significativos e extra-

Em nível federal, a Casa Civil da Presidência da Re-

polação do orçamento durante a execução. As leis

pública e o Ministério da Fazenda desempenham

e regulações de compras públicas são frequente-

um papel importante na definição de prioridades de

mente dribladas, facilitando a corrupção. O marco

investimento e na alocação de recursos orçamen-

regulatório ambiental e social complexo também

tários, embora muitas vezes seus objetivos sejam

causa atrasos na iniciação de projetos e aumenta

inconsistentes ou conflitantes. Embora o objetivo

os custos financeiros. Muitas vezes, a execução do

do Plano Plurianual (PPA) seja consolidar o planeja-

projeto é dificultada por procedimentos de contin-

mento de investimentos, sua eficácia é prejudicada

genciamento orçamentário, déficits de receita ou

pela falta de um MTBF, pela atualização inadequada

aumentos de despesas obrigatórias atuais. Devido

e por vínculos frágeis tanto com o processo orça-

em parte à falta de avaliações ex-ante o orçamento

mentário anual quanto com os planos setoriais de

para manutenção de infraestrutura geralmente é

investimento. Além disso, o Congresso normal-

inadequado. A capacidade de gestão de projetos é

mente introduz várias alterações que têm pouca

limitada, especialmente em nível subnacional, e as

relação com as prioridades estabelecidas no PPA.

auditorias e avaliações ex-post não são universais,

Enquanto isso, os vários programas intersetoriais

sistemáticas ou baseadas em riscos. Por conta de

destinados a definir prioridades de investimento

influências políticas indevidas no sistema PIM,

– por exemplo, o programa Avança Brasil e o Pro-

muitos projetos não refletem as prioridades de de-

grama de Aceleração do Crescimento – têm acesso

senvolvimento do governo, estão sujeitos a um alto

privilegiado a financiamento e procedimentos de

risco de fracasso e os benefícios que oferecem não

avaliação e implementação simplificados, mas,

justificam seu custo. Essas deficiências se aplicam

ainda assim, seu histórico de execução é ruim e sua

a uma parcela significativa dos estádios, aeropor-

capacidade de expansão é limitada.383

tos e outras infraestruturas construídas para a Copa
do Mundo de 2014, por exemplo.

3.189. Os processos de avaliação e seleção de
3.191. O sistema PIM é especialmente frágil nos

avaliação e seleção rigorosas de projetos são limi-

níveis estadual e municipal. Os projetos de inves-

tados, raramente aplicados e, em muitos casos,

timento subnacionais não estão bem alinhados às

inexistentes. Por exemplo, as diretrizes e revisões

prioridades nacionais, e não há um órgão institu-

para a avaliação de projetos de porte relativamente

cional para coordenar as ações entre os níveis de

grande implementados no âmbito do Programa de

governo. No entanto, a capacidade limitada de pla-

Aceleração do Crescimento foram suspensas em

nejamento e gestão nos níveis estadual e municipal

2008. O processo de cálculo de custos é falho e não

é a restrição mais vinculante à eficiência do PIM.384

leva em conta os custos recorrentes de operação e
manutenção de novos ativos públicos. Nenhuma
ferramenta sistemática é usada para avaliar custos

3.192. Melhorar o processo de compras públicas

e benefícios, estimar a relação qualidade-custo

é outro componente-chave da eficiência do setor

ou estabelecer parâmetros de referência do setor

público. Considerando o tamanho fiscal e a impor-

privado para subsidiar a escolha entre PPPs e com-

tância econômica das compras públicas, a forma

pras públicas diretas.

como estas são realizadas tem um grande impacto

383. Banco Mundial, 2017.
384. Banco Mundial, 2017.
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A eficiência das

na prestação de serviços públicos de saúde, infraestrutura, transportes e outros serviços relevan-

compras públicas é

tes, bem como nos resultados fiscais e na transparência geral do setor público.385 A eficiência das

especialmente importante para

compras públicas é especialmente importante

os governos subnacionais, que

para os governos subnacionais, que são grandes
compradores de bens, serviços e obras públicas.

são grandes compradores de

As compras públicas nos níveis estadual e local re-

bens, serviços e obras públicas”

presentam cerca de 24,6% e 32,3% do gasto total do
governo, respectivamente.386 Além de seus impactos fiscais, econômicos e de prestação de serviços,

3.194. Os dados sobre licitações revelam os prin-

um sistema de compras públicas bem formulado

cipais problemas do sistema de compras públicas.

pode promover objetivos secundários de políticas,

Segundo o Ministério da Transparência, 47,67%

como, por exemplo, maiores oportunidades para

dos processos licitatórios realizados pelo governo

PMEs, mulheres ou grupos marginalizados.

federal em 2016 tiveram valores abaixo de R$ 50 mil.
No entanto, esses mesmos processos representam
apenas 1,5% do valor de todos os processos de pre-

3.193. O marco jurídico para compras públicas

gão eletrônico.388 Em 2016, os 7.716 processos de

tem mais de 20 anos e está atualmente sob re-

pregão eletrônico federal com valores abaixo de

visão do Legislativo. Ao longo desse período, o

R$ 50 mil levaram um total de 956.784 horas a mais

marco jurídico foi alterado por meio de 61 medi-

para serem concluídos do que aqueles que estavam

das provisórias e 19 leis. Embora todos os estados

sujeitos ao procedimento de dispensa de licitação,

estejam sujeitos à legislação nacional de compras

indicando um custo médio administrativo alto.389

públicas (Lei nº 8.666/93), a complexidade de seus
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processos de licitação e aquisição, o tipo de mode-
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lo de compras adotado (centralizadas ou descen-

3.195. O Brasil tem um espaço considerável para

tralizadas) e a intensidade tecnológica de seus sis-

melhorar seus procedimentos de compras públi-

temas de compras diferem substancialmente. Não

cas. Embora o pregão eletrônico seja a modalidade

há dados consolidados disponíveis sobre compras

dominante no nível federal, ainda representa me-

públicas estaduais e municipais, e os indicadores

nos de 50% do volume total de compras dos estados

de desempenho usados para avaliar os sistemas de

brasileiros. Além disso, ampliar o uso do registro

compras públicas são determinados a critério de

de preços como uma estratégia de aquisição pode

funcionários subnacionais. Algumas jurisdições

ajudar a padronizar cadeias de suprimento, reduzir

usam um número excessivo de indicadores, en-

custos e acelerar o processo de aquisição. Uma pes-

quanto em outros a falta de informação impede a

quisa de 2016 revelou que os estados com um grande

estão baseada em evidências .

número de processos de licitação fracassados e

387

385. De acordo com um estudo do Banco Mundial (BM), 2014, os formuladores de políticas tendem a prestar muito pouca atenção à implementação da
reforma de leis de licitação em ambientes descentralizados. Além disso, o foco das agências doadoras e os esforços do governo têm sido para monitorar a
implementação da reforma de leis de licitação baseada na conformidade no nível central.
386. Fonte: OCDE (2016).
387. Dezolt & Porto (2017).
388. Brasil, Ministério da Transparência, Nota Técnica nº 1081/2017/CGPLAG/DG/SFC.
389. Veras, R. (2018). Com base em uma pesquisa subnacional de compras públicas respondida por 20 estados, os tempos médios de compras mais
longos referem-se à modalidade denominada Concorrência (307 dias), seguida de compras internacionais (230 dias). O pregão eletrônico apresenta o
segundo menor tempo médio de processo (81 dias), e o menor tempo encontrado foi para a dispensa de licitação (31 dias). Somando-se a dificuldade de
medir o tempo anterior à fase de publicação que abrange planejamento, termos de referência e documentos correlatos, pesquisa de preço e aprovação
legal, deveríamos ter um tempo médio ainda maior, o que torna o problema ainda mais relevante.

impugnados390 também tendem a ter um grande

zekas (2014) descreve métodos inovadores de uso

número de contratos de emergência. Embora legal-

da análise de big data para identificar corrupção de

mente autorizados, esses contratos frequentemen-

alto nível. Brunetti e Weber (2003)391 mostram uma

te são usados para tipos de aquisição aos quais não

relação positiva entre qualidade burocrática e trans-

se destinam, tal como como contratos vencidos,

parência nas compras públicas. Basheska (2011)392

com consequências negativas para o custo médio e

argumenta que o aumento dos níveis de renda e dos

a transparência do processo licitatório.

padrões de vida pode diminuir os incentivos à fraude. Piga (2014)393 mostra que o fortalecimento das
equipes encarregadas de monitorar as condições e

3.196. Há uma vasta literatura sobre ferramentas

o desempenho de contratos públicos pode aumen-

e estratégias para superar esses desafios. Fa-

tar a transparência e promover a eficiência.

Recomendações
de políticas

3.197. Melhorar a transparência fiscal. As autoridades devem ampliar

a cobertura institucional dos relatórios fiscais para abranger todas as
empresas estatais e os bancos públicos, o que proporcionaria uma visão
geral do desempenho fiscal de todo o setor público. O governo também
deve expandir a cobertura dos balanços para que reflitam integralmente
o valor de mercado da infraestrutura governamental e os direitos sociais
de todos os funcionários públicos. Os principais elementos da política
fiscal e as principais fontes de riscos fiscais (por exemplo, o desempenho

eletrônico seja
a modalidade
dominante no

de bancos públicos) devem ser comunicados ao público em detalhes. O
governo pode aumentar a transparência das transações entre o Banco
Central e o Tesouro, informando separadamente transações e balanços e
definindo claramente seus objetivos de política e despesas fiscais.

3.198. Fortalecer a integridade das estatísticas fiscais. As autoridades

nível federal, ainda

devem criar uma comissão interinstitucional permanente para harmo-

representa menos

nizar as classificações usadas nas estatísticas macroeconômicas, e a

de 50% do volume

verificada periodicamente. Os principais agregados tributários devem

total de compras dos
estados brasileiros”

uniformidade dos vários conjuntos de dados macroeconômicos deve ser
ser conciliados nos vários relatórios fiscais e entre eles, e as transações
entre o Banco Central e o Tesouro devem ser registradas de acordo com a
metodologia estatística internacional mais recente.

390. A impugnação de 1.205 licitações poderia ser causada por questões como objeto impreciso, requisitos de participação excessivos ou mesmo preço
de referência não condizente com a realidade.
391. Brunetti e Weber, 2003.
392. Basheska, 2008.
393. Piga e Tatrai, 2016.
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3.199. Melhorar o planejamento adotando um marco orçamentário de
médio prazo (MTBF). A adoção de um MTBF vinculado a mecanismos de

avaliação de políticas públicas pode facilitar o cumprimento da regra de
gastos introduzida pela Emenda Constitucional 95 de 2016, estabelecendo
as bases para decisões orçamentárias mais disciplinadas que reflitam
uma realocação estratégica de recursos para usos mais eficientes. A
maioria dos países da OCDE adotou com sucesso MTBFs e, nas últimas
duas décadas, os países em desenvolvimento (incluindo vários na ALC)
os têm usado para reformar o processo orçamentário.394 Em 2008, mais de
dois terços de todos os países do mundo haviam implementado MTBFs,
embora com um alto grau de heterogeneidade.395 As evidências disponíveis sugerem que países com MTBFs fortes tendem a atingir mais efetivamente suas metas fiscais.396 O governo precisaria reformar o atual processo orçamentário para acomodar um MTBF que efetivamente articule
programação, planejamento, monitoramento e avaliação macrofiscal.

QUADRO 3.3. Criação de um marco orçamentário de médio prazo

As autoridades podem fortalecer a sustentabilidade fiscal de médio prazo e melhorar o
planejamento orçamentário nos níveis de governo e entre eles, adotando procedimentos
orçamentários modernos. Os principais objetivos incluem: (i) incorporar um MTBF ao Plano Plurianual; (ii) incluir estimativas de despesas plurianuais para novos gastos na Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO), de acordo com a regra de gastos; (iii) proibir a aprovação,
no decorrer do ano, de dotações adicionais que afetariam o resultado primário, exceto
durante emergências públicas; e (iv) limitar o acúmulo de restos a pagar.397 As autoridades
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i.

Criar um marco macrofiscal de médio prazo, a ser atualizado anualmente. Esse documento complementaria o anexo da LDO sobre metas fiscais e seria totalmente
integrado ao processo de programação orçamentária.

ii.

Transformar o anexo da LDO sobre prioridades e objetivos, para que não seja mais
uma lista dispersa de iniciativas de gastos e metas de curto prazo desconectadas
dos objetivos de políticas. Em vez disso, o anexo deve incorporar uma perspectiva
de médio prazo e alinhar os gastos às prioridades do governo.

iii. Tansformar o anexo da LDO sobre gastos de um documento sobre rigidez de despesas em um instrumento de avaliação destinado a flexibilizar os gastos.

394. BID, 2009.
395. Banco Mundial, 2013.
396. Ibid.
397. Moreno (2018) e Fortis, F.; Gasparini, C. & Rossi, J. (2017).

iv.

Fortalecer os limites de gastos comunicados aos órgãos setoriais, definindo-os
com mais precisão e transformando-os em instrumentos de médio prazo, cobrindo
um período mínimo de três anos, em vez de um único ano.

v.

Produzir uma previsão de linha de base de médio prazo atualizada anualmente sobre gastos e prestação de serviços, de acordo com as políticas em vigor. Essa previsão permitiria aos formuladores de políticas considerar o custo fiscal das políticas
em vigor e os trade-offs incluídos na alocação de recursos antes de tomar decisões
sobre novas iniciativas de políticas.

vi.

Incorporar formalmente procedimentos de monitoramento e avaliação ex-ante
e ex-post à programação orçamentária, o que ajudaria a identificar oportunidades
para aumentar a flexibilidade orçamentária, entre outras vantagens.

vii. Fortalecer pré-propostas e propostas de órgãos setoriais e unidades orçamentárias, incluindo os resultados das avaliações de despesas, viabilizando uma realocação de recursos mais estratégica de médio prazo que reflita prioridades do governo
e restrições orçamentárias.
viii. Introduzir um MTBF a ser atualizado anualmente. O MTBF seria baseado na conciliação de restrições e diretrizes de médio prazo definidas pelo governo central, com as
propostas de médio prazo de órgãos setoriais e unidades orçamentárias.
ix. Transformar o Conselho de Execução Orçamentária em um Comitê Fiscal formal,
que seria responsável por tomar as decisões mais importantes no âmbito do poder
Executivo sobre a gestão macrofiscal, controles orçamentários e avaliações de políticas públicas.

3.200. Reformar os sistemas PIM do Brasil . O

federais e subnacionais e alinhar o investi-

aprimoramento sustentável do PIM exigirá ação

mento público entre os setores.399 A reforma

coordenada para a consecução de seis objetivos

dos mecanismos de financiamento pode redu-

distintos, quais sejam:

zir a fragmentação do financiamento federal.

398

a. Melhorar a coordenação do planejamento

nos níveis federal e subnacional, com foco na

de investimentos entre os governos fe-

transmissão das habilidades necessárias para

deral e subnacionais. Um marco jurídico e

formular planos de investimento de médio

institucional adequado deve incluir mecanis-

prazo consistentes com suas respectivas ca-

mos para coordenar planos de investimento

pacidades de financiamento.

398. Esta seção é baseada em pesquisas contínuas sobre gestão de investimentos públicos na Divisão de Gestão Fiscal, em assistência a vários países da
região, bem como em evidências internacionais. Eguino e Saldarriaga (2018, no prelo); BID (2018, no prelo); OCDE (2014); Banco Mundial (2014).
399. Exemplos de sucesso incluem os Conselhos Federais Regionais do Canadá ou as Agências de Desenvolvimento Regional e o Conselho dos Governos
da Austrália. Ver OCDE, 2013 e FMI, 2015b.
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b. Desenvolver um plano estratégico de mé-

plurianuais, se possível. Uma abordagem sis-

dio prazo para investimento público vincu-

temática deve ser desenvolvida para o planeja-

lado ao processo orçamentário plurianual

mento, a definição do orçamento e a execução

e alinhado às políticas de gasto público.

da manutenção de ativos concluídos.404

400

Exemplos de sucesso incluem o sistema de
planejamento de infraestrutura integrado da

d. Fortalecer a gestão de custos de projetos, re-

Austrália (“Infrastructure Australia”),401 bem

forçando a supervisão dos processos de aqui-

, que vin-

sição e execução orçamentária para projetos

como a experiência da Colômbia

402

cula o planejamento de investimentos estraté-

de investimento público.405

gicos a planos nacionais, estaduais e locais em
todos os setores.

e. Desenvolver instrumentos de transparência,
monitoramento ex-post e instrumentos de

c. Apoiar a priorização estratégica de investi-

avaliação para fornecer feedback e melhorar

mento público e desenvolver uma carteira

investimentos futuros.406 Criar medidas para

priorizada de médio prazo de projetos de

disseminar informações sobre a preparação,

alta qualidade. O governo deve formular uma

a avaliação e a execução de projetos de inves-

estratégia de investimento nacional com base

timento público. Seguir o Chile, por exemplo,

em uma visão de longo prazo e objetivos es-

que introduziu com sucesso avaliações obri-

tratégicos amplos, apoiada por uma carteira

gatórias de curto, médio e longo prazo para

priorizada de projetos de grande magnitude.

medir produtos e resultados.

As autoridades devem estabelecer um pro-
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cesso novo e rigoroso para avaliar, selecionar
e aprovar propostas para grandes projetos de

3.201. Fortalecer os sistemas e processos de com-

investimento público, introduzindo diretrizes

pras públicas. A plataforma tecnológica da rede

para padronizar o processo de avaliação de

nacional de compras públicas407 deve identificar,

projetos e desenvolver análises de custo-be-

analisar e disseminar, regularmente, boas práticas

nefício, análises de qualidade-custo e outras

de gestão, divulgar estudos e pesquisas sobre com-

ferramentas de avaliação de pré-investimen-

pras públicas e certificar funcionários públicos em

to. Instituições independentes devem ser

competências para aquisições. O governo subnacio-

encarregadas de avaliar a solidez técnica e fi-

nal deve desenvolver os próprios planos estratégicos

nanceira dos projetos propostos.403 A elabora-

para melhorar as compras públicas. Em todos os

ção do orçamento deve refletir uma avaliação

níveis do governo, a adoção de tecnologias inovado-

realista do orçamento de capital e aumentar a

ras pode aumentar a eficiência, a eficácia e a transpa-

previsibilidade de financiamento para gran-

rência das compras públicas, conforme discutido em

des projetos de capital, por meio de dotações

detalhes na seção abaixo sobre tecnologias digitais.

400. O processo orçamentário de despesas de capital e correntes deve ser unificado. Além disso, o orçamento para investimentos públicos deve ser
abrangente (pouco ou nenhum gasto de capital deve ser realizado por entidades extraorçamentárias).
401. OCDE (2017b).
402. OCDE (2016).
403. Ver, por exemplo, a agência especializada da Coreia (Pimac) e sua abordagem de tomada de decisões baseadas em critérios múltiplos, o Processo
Analítico de Hierarquia (Kim, 2012).
404. Várias reformas estão em andamento, no entanto. Por exemplo, para promover o investimento privado, o governo lançou em 2016 um programa para
melhor coordenar e centralizar concessões; o Ministério do Planejamento está desenvolvendo diretrizes centrais para a seleção de projetos, enquanto a
Casa Civil está trabalhando em um plano de investimento nacional de longo prazo. O marco jurídico foi reformado para melhorar a governança das empresas estatais (Lei n° 13.303, de 2016). Atualmente, há projetos de lei que visam melhorar a governança das agências reguladoras e atualizar o sistema de
gestão das finanças públicas, que inclui propostas para um banco de projetos de investimento nacional (Proposta de Nova Lei de Finanças 2085, de 2016).
Essas iniciativas exigirão o desenvolvimento das instituições e práticas gerenciais para uma implementação efetiva.
405. Por exemplo, Sistema de Gestão de Custo Total de Projetos da Coreia (Kim, 2017).
406. Ver em Meunier e Welden (2017) uma análise de marcos de avaliação ex-post na Noruega e na França, entre alguns países avançados que implementaram marcos obrigatórios.
407. www.compraspublicasbrasil.gov.br.
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(2)

Fortalecer o
federalismo fiscal

3.202. A estrutura do federalismo fiscal do Bra-

3.204. Os municípios são altamente dependen-

sil é disfuncional. Um processo desordenado de

tes de transferências intergovernamentais. As

descentralização de funções administrativas e

receitas municipais cresceram nos últimos anos,

fluxos financeiros distorceu a alocação de recur-

como porcentagem tanto do PIB como do total das

sos entre os níveis de governo, e os governos sub-

receitas públicas. Entre 2005 e 2017, a participação

nacionais (GSN) não recebem recursos suficientes

dos governos municipais nas receitas totais subiu

para prestar os serviços públicos pelos quais são

de 17,9 para 21,2%. No entanto, uma grande propor-

responsáveis. Os GSNs representam coletivamente

ção das receitas municipais vem de transferências

44,1% do gasto público total, equivalente a cerca

intergovernamentais, e há um espaço considerável

de 24% do PIB. No entanto, a receita arrecadada

para aumentar a mobilização de receitas munici-

pelos GSNs responde por apenas 11% do PIB, o que

pais. Por exemplo, a receita proveniente do imposto

gera grandes desequilíbrios verticais e cria uma

predial municipal no Brasil é de cerca de 0,5% do

grande dependência de transferências intergover-

PIB, bem abaixo da média da OCDE de 1,1% e da re-

namentais. A superposição de responsabilidades

ceita potencial estimada do Brasil de 1%.408

pelo gasto entre os governos federal, estaduais e
municipais em áreas-chave como educação, saúde
e assistência social complica a estrutura do fede-

3.205. Há disparidades econômicas e fiscais signi-

ralismo fiscal.

ficativas no nível subnacional, e as transferências
fiscais atuais não as abordam adequadamente.

Percentual das receitas fiscais estaduais
no total das receitas fiscais

Tanto os Fundos de Participação da Receita dos
Estados (FPE) como os Fundos de Participação dos
Municípios (FPM) adotam fórmulas transparentes.
No entanto, não distribuem recursos com base em
lacunas fiscais, o que limita seus efeitos equalizadores, particularmente no caso do FPE.409 Os royalties e
subsídios correspondentes são regressivos e muitas
vezes eivados de vieses políticos.410

e político para o governo federal e os municípios.

3.206. A interferência federal nas finanças dos

As receitas fiscais estaduais caíram de 34% do total

estados e municípios está aumentando. O gover-

das receitas fiscais em 1960 para menos de 27% em

no federal exerce poder regulatório significativo

1988, quando a Constituição foi aprovada, caindo

em várias áreas de competência de órgãos estadu-

posteriormente para 25% em 2017. Até 1988, a par-

ais e municipais, com o consequente aumento da

ticipação dos governos estaduais na arrecadação

rigidez do gasto subnacional. A maioria das trans-

direta era menor do que suas receitas líquidas após

ferências federais para os GSNs destina-se ao SUS

as transferências intergovernamentais.

ou ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da

408. DeCesare, 2014.
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3.203. Os estados estão perdendo espaço fiscal

409. Prado, 2011; Ter-Minassian, 2013; Muñoz et al., no prelo.
410. Muñoz et al., 2016.
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Educação Básica e de Valorização dos Profissionais

contribuíram para uma crise financeira crescente

da Educação, o que reduz a autonomia fiscal local. O

entre os GSNs. Além dos choques fiscais de curto pra-

governo federal também tem poder legal para criar

zo causados pela recente recessão, os GSNs enfren-

políticas que podem aumentar o gasto do GSN, e não

tam sérios desafios estruturais, especialmente de se-

há uma instituição responsável pela coordenação

gurança social e de gasto com pessoal, e enfrentá-los

ou pelo planejamento do gasto que englobe os três

exigirá reformas institucionais e jurídicas.

níveis de governo. Enquanto os municípios têm
instituições que representam seus interesses, os
3.208. Os GSNs têm acesso limitado a financia-

estados não as têm.

mento. Restrições financeiras prejudicam o investi-

mento público, com consequências sociais e econô3.207. Os governos subnacionais brasileiros en-

micas negativas. Embora os GSNs possam acessar a

frentam sérios problemas financeiros. Limitações

dívida no âmbito de um marco de responsabilidade

e lacunas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e

fiscal, limitações de capacidade e mecanismos ins-

interpretações idiossincráticas desta e de outras leis

titucionais frágeis reduzem a sua eficácia.411

Recomendações
de políticas 411

3.209. Definir claramente os fluxos de receita fiscal, as competências
e as funções de cada nível de governo. O governo deve reformar o im-

posto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS), o imposto de
renda e/ou outros impostos para permitir que os governos subnacionais
“peguem carona” na arrecadação de impostos federais. Além disso, a
revisão das atribuições de despesas reduziria a sobreposição de responsabilidades pelo gasto, o que é especialmente importante para melhorar
a governança e o financiamento.413
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reformar o ICMS, o

3.210. Reformar o sistema de transferência intergovernamental. As

imposto de renda e/

transferências intergovernamentais devem incorporar mecanismos

ou outros impostos

uma gestão fiscal de alta qualidade e estimular a mobilização de receitas

para permitir
que os governos

para incentivar uma alocação eficiente de recursos públicos, promover
locais. Os Fundos de Participação dos Estados e o dos dos Municípios
(FPE e FPM) devem ser reformados para a consecução do objetivo de reduzir desigualdades regionais e desequilíbrios verticais.

subnacionais
“peguem carona”

3.211. Revisar as políticas de imposto predial. O Imposto sobre a Proprie-

na arrecadação de

dade Predial e Territorial Urbana (IPTU) deve ser ajustado para refletir

impostos federais”

dades deve ser modernizado e atualizado para refletir os valores atuais da

grandes variações nas circunstâncias municipais. O cadastro de propriepropriedade. Devem ser adotadas estratégias para lidar com restrições político-econômicas, tais como regras e incentivos para a atualização regular

411. Manoel e Garson, 2016.
412. Essas recomendações são baseadas em dados do BID (2018).
413. Slack, 2017; Martinez-Vazquez e Muñoz, no prelo.

do cadastro, vinculando a carga tributária aos benefícios de despesas,
separando a política do IPTU de questões técnicas e administrativas para
proteger as avaliações de interferência política, reduzindo ou eliminando
isenções e ampliando o leque de opções de pagamento.414 As autoridades
também devem capacitar os municípios na implementação de mecanismos de captura de valor da terra, como a Contribuição por Melhoria.415

3.212. Adotar leis de responsabilidade fiscal no nível subnacional. O

governo federal já adotou a LRF, que os GSNs devem replicar e adaptar ao
contexto local.

3.213. Adotar um modelo mais cooperativo de federalismo. A criação de

um conselho de estados para discutir questões fiscais compartilhadas pode
fortalecer o diálogo com o governo federal. O comando deve ser exercido
diretamente por um colegiado de governadores de estado, que formalizou
e sistematizou ações já realizadas nos últimos anos, mas de forma esporádica e voluntária, com reuniões periódicas, coordenação alternada e uma
estrutura mínima de secretaria, concentrada na capital federal.

(3)

Racionalizar despesas e melhorar
a qualidade do gasto público

3.214. O sistema previdenciário é o maior item de

Social (RGPS) já equivale a cerca de 8% do PIB, en-

despesa federal. Em 2018, os gastos previdenciá-

quanto o gasto com trabalhadores do setor público

rios representaram 52,4% de todo o gasto público.

cobertos pelos Regimes Próprios de Previdência

Uma transição demográfica rápida e desigualda-

Social (RPPS) excede 4% do PIB – superior ao nível

des na distribuição dos benefícios previdenciários

de qualquer país da OCDE. Apesar das taxas de

públicos exacerbam a insustentabilidade fiscal do

contribuição relativamente altas, o déficit combi-

sistema previdenciário.

nado dos vários sistemas previdenciários está se
preocupante em vista das tendências demográfi-

3.215. O atual sistema previdenciário no Brasil é

cas do Brasil, uma vez que hoje a parcela da popu-

fiscalmente insustentável e desigual.416 O gasto

lação com 65 anos ou mais é relativamente baixa,

previdenciário com trabalhadores do setor pri-

em torno de 12%, mas deverá a subir rapidamente

vado cobertos pelo Regime Geral de Previdência

para quase 45% até 2060.417

414. Bonet et al., 2014; Slack e Bird, 2014; Ahmad et al., 2014.
415. Blanco et al., 2016.
416. Ver, por exemplo, Cuevas e outros (2017); Banco Mundial (2017).
417. Pires (2016).
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FIGURA 3.9. Decomposição do gasto previdenciário e o teto do gasto público
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3.216. Os benefícios oferecidos pelo RGPS e o RPPS

para mulheres, trabalhadores rurais e trabalhado-

são bastante generosos. Os benefícios da segurida-

res do setor público, e não são ajustadas para refle-

de social no Brasil excedem os de qualquer país da

tir as mudanças na expectativa de vida. A idade mé-

OCDE, tanto em termos de idade de aposentadoria

dia de aposentadoria no RGPS é de cerca de 60 anos.

quanto de taxas de reposição de renda. Os traba-

Com base na expectativa de vida média do brasileiro,

lhadores cobertos pelo RGPS que se aposentam por

esses aposentados receberiam benefícios durante

tempo de serviço o fazem com uma média de menos

uma média de 22 anos, que deverá aumentar gradual-

de 55 anos de idade. As idades mínimas obrigatórias

mente para 25 anos nas próximas décadas. As idades

de aposentadoria também são relativamente baixas

médias de aposentadoria são ainda mais baixas para

para os padrões internacionais, especialmente

os trabalhadores do setor público. Muitos trabalha-

Gasto previdenciário
Trabalhadores do setor
privado cobertos pelo
Regime Geral de
Previdência Social

Trabalhadores do setor
público cobertos pelos
Regimes Próprios de
Previdência Social

Parcela da população
Idade média
de aposentadoria
no RGPS

Período de
recebimento
do benefício

12%

45%

média

aumento para
próximas décadas

DÉFICIT DO SISTEMA
PREVIDENCIÁRIO

Em 2018, os gastos previdenciários representaram

dores recebem uma aposentadoria equivalente ao

3.217. Os gastos tributários são substanciais. Os

seu salário final – ou seja, uma taxa de reposição de

gastos tributários totalizam 4,5% do PIB e 19,9%

100%, significativamente superior às taxas máximas

da arrecadação fiscal.419 Não estão sujeitos a um li-

de reposição na maioria dos países da OCDE –, e as

mite estatutário nem a análises de custo-benefício

taxas médias de reposição também estão acima da

ou avaliações de efetividade. As despesas fiscais

média da OCDE. Os valores das aposentadorias para

destinam-se a melhorar a equidade distributiva,

trabalhadores rurais e beneficiários de programas

promover o desenvolvimento regional, incentivar

de assistência social não contributiva (benefício de

o crescimento de setores-alvo e incentivar a forma-

prestação continuada, BPC) estão vinculados ao sa-

lização e o desenvolvimento de PMEs, entre outros

lário mínimo, enquanto outras aposentadorias são

objetivos.420 O maior regime tributário especial, o

ajustadas anualmente de acordo com a inflação do

Simples Nacional, que é concedido a PMEs com fa-

preço ao consumidor. Os benefícios do RGPS estão

turamento anual inferior a US$ 1 milhão, beneficia

sujeitos a um teto mensal, que atualmente equivale

75% das empresas brasileiras 421 e representa 25%

a cerca de seis salários mínimos.

do total das despesas fiscais.422

418

418. Isso contrasta com a prática internacional. Na maioria dos países, as prestações mínimas não contributivas são uma fração (menos de metade, em
média, nos países da OCDE) dos salários mínimos.
419. Receita Federal: Demonstrativos dos Gastos Tributários – Bases Efetivas 2015.
420. Ter-Minassian (2018).
421. OCDE (2018).
422. Receita Federal: Demonstrativos dos Gastos Tributários – Bases Efetivas 2015. Semelhante às evidências disponíveis para países em desenvolvimento (de Andrade, Bruhn e McKenzie, 2016; Galiani, Meléndez e Ahumada, 2017; Slemrod, 2016), mostrando efeitos limitados nas taxas de formalidade.
No Brasil, esse esquema conseguiu incentivar a formalização de microempresas no setor de varejo, Piza (2016), Monteiro e Assunção (2012). Falhas de
projeto criam incentivos perversos para que as empresas permaneçam pequenas e limitam os ganhos de produtividade que poderiam ser obtidos por
meio da compra de insumos intermediários de fornecedores externos, potencialmente mais eficientes (Caprettini, 2015; OCDE, 2009b).
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3.218. O gasto com pessoal no setor público é alto

Gastos tributários

pelos padrões internacionais. A massa salarial

do governo geral equivale a 13% do PIB, acima dos
níveis de muitos países comparáveis.423 Os trabalhadores do setor público recebem salários mais altos
do que seus pares do setor privado, especialmente
no início de suas carreiras. Comparações da remu-

4,5%

neração total, levando-se em conta as diferenças
a existência de prêmios substanciais para os servidores públicos federais, especialmente em cargos

19,9%
arrecadação
fiscal

nos níveis de qualificação e outros fatores, indicam

Simples Nacional

de nível inicial. Esse prêmio é menor, mas ainda
significativo, entre os funcionários dos estados, mas
desaparece no nível municipal. Os prêmios de remuneração, aliados à maior estabilidade do emprego
público e a maiores benefícios previdenciários,

75%

empresas
beneficiadas

reforçam a relativa atratividade do emprego público.

Recomendações
de políticas

25%

total das
despesas fiscais

3.219. Reformar os sistemas previdenciários dos setores público e privado. A reforma previdenciária deve se concentrar em ajustes paramé-

tricos da idade de aposentadoria e dos anos de contribuição necessários
para resolver o déficit fiscal tanto do RGPS quanto do RPPS. Sem esses
ajustes paramétricos, os problemas fiscais do Brasil serão muito difíceis
de resolver. Além disso, dada a fragmentação dos fundos de pensão da
RPPS em diferentes níveis administrativos, investir em ferramentas de
análise de big data e governo eletrônico pode gerar grandes ganhos de
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de 2.100 fundos de pensão do país. Sistemas de governo eletrônico poderiam ajudar a detectar fraudes e melhorar a transparência do sistema
previdenciário, o que pode gerar uma economia significativa.424 Outras
reformas prioritárias incluem a vinculação da idade legal de aposentadoria à expectativa de vida, reduzindo ainda mais as taxas de reposição,
alterando a indexação de benefícios mínimos do salário mínimo para
preços e encurtando o período de transição proposto, que é bastante
gradual. O aumento das taxas de contribuição do RPPS acima do teto do
RGPS425 pode ajudar a reduzir o déficit do sistema e a moderar os benefícios recebidos pelos atuais aposentados.426

423. Ter-Minassian (2018).
424. Um simples recadastramento de 600 mil beneficiários de 47 fundos do RPPS em 43 municípios e quatro estados do governo federal identificou erros
e fraudes e gerou uma economia de cerca de R$ 38 milhões (US$ 10 milhões).
425. Essas contribuições atualmente variam entre 11% e 14%.
426. Ter-Minassian (2018).

3.220. Avaliar e racionalizar os gastos tributários. As autoridades de-

A reforma

vem criar um padrão legal que defina claramente as despesas fiscais e
estimar regularmente o custo total das despesas fiscais (em termos de

previdenciária deve se

receita perdida) e o volume de recursos orçamentários necessários para

concentrar em ajustes

cios fiscais pode ajudar a orientar os ministérios setoriais na estimativa

paramétricos da idade

compensá-las. Estabelecer mecanismos para monitorar e avaliar benefída eficiência e eficácia das despesas fiscais.

de aposentadoria e dos
anos de contribuição
necessários para

3.221. Controlar a massa salarial do setor público. A remuneração total

dos servidores públicos nos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário
deve estar alinhada à dos seus pares do setor privado. Igualar os salários

resolver o déficit

dos servidores públicos no nível inicial pode afetar esse ajuste com resis-

fiscal tanto do RGPS

ma mais meritocrático para determinar aumentos salariais pode reduzir

quanto do RPPS”

tência mínima da força de trabalho existente, e a introdução de um sistecustos e aumentar a produtividade em todo o setor público. A gestão estratégica de pessoal exigirá uma avaliação completa do tamanho da força de
trabalho do setor público, incluindo servidores e consultores, bem como
uma análise das necessidades de recursos humanos dos órgãos públicos.

Medidas setoriais para melhorar a qualidade do gasto
Educação
3.222. A estrutura federal complexa do Brasil

serviços da educação infantil cabe exclusivamente

enfraquece a eficiência da prestação de serviços

aos municípios, a da educação secundária aos esta-

públicos, ressaltando a importância de adotar

dos e a da educação terciária ao governo federal, na

novos mecanismos de gestão e melhores estra-

prática há sobreposições significativas na prestação

tégias de coordenação. Muitos municípios têm

de serviços em todos os níveis de governo. Em São

capacidade técnica e operacional limitada, e o

Paulo, por exemplo, o estado administra creches e

recente estabelecimento de consórcios intermu-

universidades públicas, e muitos municípios pres-

nicipais e municipais-estaduais facilitou a gestão

tam serviços de educação secundária e terciária.

compartilhada de serviços complexos de saúde e

A educação primária é o único nível em que a LDB

proteção social.

determina que a cobertura deve ser compartilhaarranjos diferentes em todo o país. Na maioria dos

3.223. A falta de coordenação intergovernamental

casos, a sobreposição da prestação de serviços in-

diminui a eficiência do gasto com educação públi-

centiva escolas estaduais e municipais a competir

ca. Embora a Lei de Diretrizes e Bases da Educação

pela matrícula de alunos, prejudicando a eficiência

Básica (LDB) estabeleça que a gestão da prestação de

do gasto com educação pública.427

427. Ver acima uma discussão mais detalhada sobre o federalismo brasileiro.
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A remuneração total dos servidores públicos nos
poderes executivo, legislativo e judiciário deve estar
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3.224. Os sistemas escolares lutam para atrair

3.225. Os recursos são distribuídos e alocados

professores qualificados e carecem de políticas

pelos sistemas escolares com base em parâme-

eficazes para apoiar e motivar professores. O ensi-

tros ineficientes e injustos. A distribuição de re-

no é frequentemente visto como uma opção de car-

cursos não é orientada para alcançar resultados e

reira pouco atraente, e o processo de contratação

beneficiar os alunos. Os currículos não são abran-

não seleciona efetivamente os melhores candida-

gentes nem consistentes, e as habilidades trans-

tos. No Brasil, 5% dos estudantes do ensino médio

mitidas pelo sistema educacional não refletem a

demonstram interesse em seguir uma carreira do-

demanda do mercado de trabalho. Como os im-

cente. No entanto, 83,1% dos alunos de graduação

postos locais financiam mais de 80% da educação

em cursos para a formação de professores têm as

básica no Brasil, a alocação do financiamento da

menores pontuações médias nos exames de admis-

educação é voltada para estados e municípios com

são padronizados. Além de admitir os estudantes

maior atividade econômica e maior nível socioe-

de menor desempenho, a qualidade dos cursos de

conômico. O Fundeb reduziu substancialmente as

formação de professores não está bem regulada.

disparidades de financiamento nos estados e en-

Atualmente, a maioria dos cursos é oferecida por

tre eles,429 mas a lacuna entre os municípios com

instituições privadas e, destes, cerca de um terço

o maior e o menor gasto por estudante continua

são cursos não regulamentados de ensino a dis-

extremamente alta em 564%, ou R$ 16.574 por alu-

tância. Os concursos para professor não objetivam

no por ano. Em média, os municípios no quartil

aferir a qualidade dos diferentes cursos de gradua-

superior do gasto por aluno gastam quatro vezes

ção e sistematicamente deixam de recrutar os pro-

mais do que os do quartil inferior. A fórmula usada

fessores mais talentosos.428 Os governos locais não

para definir a distribuição dos recursos do Fundeb

oferecem supervisão e treinamento aos professores

não incorpora receitas que variam entre municí-

recém-contratados para fortalecer suas habilidades

pios e estados, como royalties, ou variáveis locais,

de ensino durante os períodos probatórios obrigató-

tais como condição socioeconômica, capacidade

rios, e o treinamento no local de trabalho é limitado

fiscal e custo de vida. Consequentemente, a com-

em termos de abrangência e qualidade. Além disso,

plementação federal, que representa apenas 10%

o progresso na carreira não é meritocrático, e as

dos recursos do Fundeb, não é suficiente para

estruturas salariais são rígidas. Os aumentos são

equalizar o gasto com estudantes em todo o país.

limitados e alocados com base em graus acadêmi-

Ademais, as deficiências no desenho dos fundos

cos e anos de experiência e não no desempenho em

complementares aumentam as transferências

sala de aula. Dos poucos estados que introduziram

para municípios ricos em estados pobres e redu-

programas de pagamento por mérito, a maioria os

zem as transferências para municípios pobres em

suspendeu durante a crise financeira.

estados ricos.

428. Elacqua et al., 2018.
429. Em 2006, o Fundeb substituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), criado em
1997 e com um propósito semelhante.

LUTA POR PROFESSORES QUALIFICADOS:
FALTA DE POLÍTICAS EFICAZES PARA
APOIAR E MOTIVAR PROFESSORES

3.226. Os sistemas de informação educacional
ainda estão em seus estágios iniciais de desenvolvimento. Os dados não são usados para informar,

monitorar e avaliar as decisões de gastos, contri-

estudantes que
querem seguir
carreira docente

5%

buindo para a gestão ineficiente da força de trabalho educacional. Entre as escolas privadas, a contratação de professores parece estar estreitamente
alinhada à demanda, mas na rede pública a contratação de professores aumentou na medida em que
as matrículas diminuíram. Além disso, inúmeros
estudos sugerem que os governos locais lutam contra a escassez de professores em escolas remotas e
carentes. As escolas que atendem aos alunos mais
vulneráveis têm maior probabilidade de ter profes-

83,1%

alunos de Letras têm as
menores pontuações nos
exames de admissão

sores mal pagos, inexperientes e temporários (não
credenciados), em comparação com as escolas que
atendem aos alunos de renda mais alta.

FIGURA 3.10. Número de professores e total de matrículas de alunos
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Recomendações
de políticas

3.227. Melhorar a efetividade do professor. O governo federal deve

reformar de maneira abrangente as políticas de gestão de professores
para recrutar, apoiar e motivar os melhores candidatos. A transição
demográfica do Brasil reduzirá a demanda por novos professores, proporcionando uma oportunidade para que o governo federal crie cursos
de graduação mais rigorosos para formação de professores, como vem
sendo feito no Chile, na Colômbia e no Equador. A criação de planos de
carreira mais meritocráticos, nos quais as promoções não se baseiem
principalmente em anos de experiência e graus acadêmicos, aumenta-

A transição

ria a atratividade da profissão para candidatos altamente qualificados. O
governo local também deve revisar seus processos de recrutamento e lo-

demográfica do

tação, a fim de atrair candidatos adequados à profissão e criar incentivos

Brasil reduzirá a

governos podem aproveitar os instrumentos existentes para desenvol-

demanda
por novos
professores,
proporcionando

para que os professores trabalhem em escolas de difícil provimento. Os
ver programas com uma boa relação custo-benefício, com vistas a apoiar
professores recém-contratados.430

3.228. Melhorar a fórmula de alocação do Fundeb para aumentar sua
eficiência e equidade. A revisão do Fundeb, que ocorrerá em 2020,

uma oportunidade

representa uma oportunidade para atualizar sua fórmula de alocação.

para que o governo

ties e impostos municipais, bem como capacidade fiscal local e custo de

federal crie cursos
de graduação

Para melhorar sua equidade, a fórmula do Fundeb deve incorporar royalvida nos níveis estadual e municipal. Os fundos de equalização também
devem ser transferidos diretamente para os municípios mais carentes,
em vez de para os estados mais pobres.
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rigorosos,
como vem sendo

3.229. Aumentar o uso de tecnologias para melhorar a gestão da educação. Novas tecnologias podem integrar sistemas de informação e

desenvolver capacidade estatística entre os governos locais, permitindo-

feito no Chile,

-lhes melhorar a eficiência e equidade do gasto com educação. O Tesouro

na Colômbia e

deve trabalhar em conjunto com os Ministérios do Planejamento e da

no Equador”

teligência integrada e promover uma cultura setorial de monitoramento

Educação para melhorar a coleta de dados, criar uma plataforma de inde desempenho e avaliação de despesas.431 A tecnologia da informação
também pode permitir que estados e municípios prevejam onde a nova
infraestrutura será mais efetiva e atenderá melhor às necessidades de
novos professores. Finalmente, tecnologias de ensino a distância podem
ajudar a rede escolar a alcançar alunos em áreas rurais remotas.

430. Por exemplo, a cidade de Manaus está oferecendo aos novos professores orientação e apoio durante o período probatório para melhorar suas habilidades de ensino. Treinamentos de alta qualidade no local de trabalho para professores titulares, aliadas a avaliações sistemáticas de professores, também têm o potencial de melhorar a eficácia do professor.
431. Isso ajudou o estado de Pernambuco a identificar e administrar ineficiências relacionadas com escolas, professores e alunos (por exemplo, absenteísmo e subutilização de professores) e a realocar recursos para programas com um impacto maior na aprendizagem.

Saúde pública

27%

45%

Governo
Federal

27 estados
brasileiros

CONTRIBUIÇÃO
COM O
ORÇAMENTO
PARA A SAÚDE

28%

+ de 5.500
municípios

3.230. O Brasil tem um dos modelos mais comple-

analisar possíveis melhorias potenciais de eficiên-

xos de prestação de serviços de saúde na região.

cia no sistema hospitalar, dos quais alguns iden-

Garantir acesso a serviços de saúde de boa qualida-

tificaram como fontes principais de ineficiência

de requer a coordenação de responsabilidades nos

a pequena escala operacional e a baixa utilização

níveis municipal, estadual e federal. O governo

da capacidade instalada. Dos mais de 5.500 hospi-

federal contribui com 45% do orçamento para a

tais existentes no país, a maioria tem menos de 50

saúde, enquanto os 27 estados brasileiros contri-

leitos, e 80% têm menos de 100 leitos. O tamanho

buem com 27% e os mais de 5.500 municípios com

ideal para alcançar economias de escala é estima-

os 28% restantes. Os municípios são responsáveis

do em cerca de 150 a 250 leitos. Além disso, a taxa

por prestar vários serviços de saúde, mas sua capa-

de ocupação total de leitos é de apenas 35%, bem

cidade técnica e operacional geralmente é baixa.

abaixo dos padrões internacionais e das taxas vigentes no setor privado. O setor de saúde brasileiro
prestação de serviços que reduzam as taxas de hos-

cursos a serviços hospitalares relativamente ine-

pitalização e internação como em outros países,

ficientes. No Brasil, os serviços hospitalares res-

incluindo cirurgia ambulatorial, cuidados domi-

pondem por metade do gasto com saúde pública,

ciliares e cuidados intermediários, bem como prá-

bem acima da média de 40% da OCDE. Inúmeros

ticas inovadoras de gestão destinadas a melhorar

estudos usaram a análise envoltória de dados para

a governança.
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3.231. O Brasil dedica uma grande parcela de re-
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+

expectativa

a maioria
tem
menos de
hospitais

taxa de
ocupação
de leitos

O BRASIL DEDICA UMA GRANDE PARCELA DE RECURSOS A
SERVIÇOS HOSPITALARES RELATIVAMENTE INEFICIENTES
3.232. O acesso à atenção primária continua limi-

lecida. Em 2017, os processos judiciais custaram aos

tado. Apesar da expansão da atenção primária por

estados e municípios brasileiros R$ 7 bilhões. Para

intermédio da Estratégia Saúde da Família (ESF), o

conter o aumento de ações, as autoridades judiciais

sistema de saúde brasileiro não atende efetivamen-

dos estados devem trabalhar em parceria com ór-

te à demanda por serviços de atenção primária.432

gãos do Executivo e outros atores do sistema.

Cerca de 30% das hospitalizações são devidas a
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implica que quase um terço das hospitalizações

3.234. Melhorar a eficiência dos serviços hospi-

poderia ter sido resolvido em um nível de atenção

talares. O sistema hospitalar brasileiro é composto

menos complexo. A economia potencial do alinha-

de inúmeras instituições de pequeno porte, incapa-

mento da oferta de serviços de atenção primária

zes de incrementar economias de escala. Além dis-

à demanda foi estimada em 0,1% do PIB, ou 3,1%

so, uma parte substancial dos serviços hospitalares

do gasto total com saúde pública. No entanto,

pode ser fornecida por outros meios. Os recentes

problemas de qualidade da atenção primária e sua

avanços na tecnologia médica e a incorporação de

capacidade resolutiva ainda não foram tratados, e a

tecnologias da informação e comunicação no setor

atenção centrada no paciente pode ser melhorada,

da saúde podem aumentar a eficiência, facilitando

especialmente em termos de acesso a médicos e

o monitoramento remoto da recuperação e o tra-

instalações, comunicação com instalações, aten-

tamento domiciliar. Além disso, serviços comple-

ção coordenada e orientação sobre prevenção de

mentares de saúde, como cuidados intermediários

doenças e promoção da saúde.

de longo prazo para pacientes crônicos ou subagudos, podem reduzir a intensidade geral do uso de
recursos de saúde e liberar leitos hospitalares para

3.233. A “judicialização” dos serviços de saúde.

atendimentos mais complexos que requerem cui-

O estabelecimento de um direito constitucional à

dados agudos. Além disso, a consolidação de incen-

saúde levou a um aumento acentuado do número de

tivos a fornecedores em sistemas de pagamento, a

pacientes que entram na justiça em busca de acesso

integração de atores privados na provisão de servi-

judicial a intervenções dispendiosas, cuja relação

ços de saúde, a gestão cuidadosa de insumos críti-

custo-eficácia algumas vezes não está bem estabe-

cos, o monitoramento de fatores de gastos setoriais

432. O ESF tem uma cobertura nacional de apenas 62,5% da população, com lacunas significativas nos grandes municípios que aderiram tardiamente e
têm cobertura entre 35 a 55%. Em muitos desses municípios, a população tende a buscar atenção nos serviços de emergência dos hospitais, que é um
ambiente intensivo em recursos e caro.

(por exemplo, recursos humanos, medicamentos e

requintado e eficaz e voltado mais para medica-

tecnologias) e a adoção de novas técnicas de gestão

mentos do que para equipamentos, dispositivos e

podem aumentar a eficiência.

procedimentos médicos.

3.235. Reorganizar o modelo de prestação de ser-

3.238. Criar mecanismos de financiamento mais

viços de saúde para fortalecer a atenção primá-

eficientes. Uma melhor coordenação intramuni-

ria.

O setor de saúde deve continuar a transição

cipal e municipal-estadual na gestão de serviços

do modelo tradicional, voltado para a prestação

complexos de saúde (por exemplo, o uso de policlí-

de cuidados hospitalares para condições agudas,

nicas para atender a vários municípios) pode au-

para uma abordagem curativa que promove a pro-

mentar a eficiência do gasto. Alguns países, incluin-

moção da saúde e a prevenção de doenças para a

do a Dinamarca e a Finlândia, estão recentralizando

gestão proativa de condições crônicas. Nesse con-

algumas funções do setor da saúde para incentivar

texto, o uso mais eficiente da plataforma de aten-

a concorrência e melhorar a equidade na prestação

ção primária do país, enfatizando a promoção da

de serviços, e sua experiência pode gerar lições

saúde e a prevenção de doenças, além da criação

importantes para o Brasil.434 Recentemente, os go-

de redes de atenção integradas com mecanismos

vernos federal, estaduais e municipais negociaram

fortalecidos de encaminhamento de referência e

reformas no sistema de alocação de recursos para

contrarreferência pode aumentar a eficiência do

simplificar as regulações e desvincular as transfe-

setor de saúde.

rências federais de vários itens de despesas especí-

433

ficos, visto que a falta de alinhamento desses itens
de despesa às necessidades e capacidades dos go3.236. Empregar modalidades inovadoras de ser-

vernos locais havia resultado em um saldo de conta

viços de saúde. Reduzir a hospitalização e encur-

não utilizado de R$ 7 bilhões em 2017. Espera-se,

tar o tempo médio de internação são medidas que

agora, que o planejamento e a execução de despe-

podem gerar economias de custo consideráveis.

sas pelos governos subnacionais reflitam mais de

A experiência internacional tem mostrado que

perto suas diferentes circunstâncias.435 As autori-

hospitais de cirurgia ambulatorial, cuidados domi-

dades poderiam reduzir os custos de hospitaliza-

ciliares e cuidados intermediários que usam mode-

ção, substituindo o sistema atual de autorizações

los de leitos semi-intensivos podem efetivamente

de hospitalização por esquemas de financiamento

reduzir os custos de hospitalização.

baseados em grupos diagnósticos, em linha com
a experiência internacional, que estabeleçam um

3.237. Reformar o sistema de avaliação de tecno-

a produção de serviços induzida por fornecedores

logias médicas e de saúde. O sistema brasileiro

para atingir um volume maior de reembolso em

de avaliação de tecnologias médicas e de saúde é

sistemas tradicionais de pagamento por serviços.

433. Vários estudos demonstraram a associação entre a ESF e a redução de hospitalizações evitáveis por condições sensíveis à atenção primária (AHPCSC), incluindo condições crônicas.
434. Vargas, I. et al. (2015).
435. O governo federal vem promovendo o maior programa de remuneração por desempenho na atenção básica do mundo, o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), que mostra potencial, mas cujo impacto ainda não foi evidenciado em avaliações rigorosas,
como em outros países com experiências semelhantes (Plan Nacer, da Argentina).
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Segurança pública
3.239. A violência está entre os desafios de po-

soma mais de 60 mil homicídios por ano. Em um

lítica social mais sérios do Brasil. Segundo a CNI

estudo recente entre 81 países, o Brasil apresentou

(2016),436 cerca de 70% da população relata mu-

a quinta maior taxa de feminicídio.437 Durante a

danças nos hábitos cotidianos devido a questões

última década, as taxas de roubo e furto aumenta-

de segurança. As estatísticas de segurança pública

ram de 15,5% para 23,9%, enquanto a percepção

do Brasil pioraram nos últimos anos, e o país agora

de insegurança no bairro saltou de 33% para 51%.

FIGURA 3.11A. Parcela da população que informou ter sido vítima de crime nos últimos 12 meses, 2007-2017
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FIGURA 3.11B. Percepções de insegurança no bairro, 2008-2017
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Fonte: LAPOP

436. CNI (2016) – Retratos da Sociedade Brasileira – Segurança Pública.
437. OMS (2017).

Um pouco inseguro

Muito inseguro

FIGURA 3.12A. Mudança percentual na taxa de homicídios por estado, 2005–2015

Variação percentual da taxa de homicídios
entre os anos 2005 e 2015
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Fonte: Estatística anual da violência – 2017

FIGURA 3.12B. Probabilidade de ser vítima de homicídio por decil de renda e etnia
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3.240. Os crimes violentos estão concentrados

em todos os estados entre 2005 e 2015. São Paulo

nas regiões Norte e Nordeste, e as taxas de vi-

foi a maior história de sucesso da região, com uma

timização são mais altas entre afro-brasileiros.

queda acentuada da taxa de homicídios de 21,9 para

Entre 2005 e 2015, as taxas de homicídio caíram na

12,2 por 100 mil habitantes durante o período. Em

região Sudeste, mantiveram-se estáveis no Sul e

todo o país, 71% de todas as vítimas de homicídio são

aumentaram acentuadamente nas regiões Centro-

afro-brasileiras.438 Um estudo estimou que os afro-

-Oeste, Norte e Nordeste. As regiões em que as taxas

-brasileiros têm uma probabilidade 23,5% maior de

de homicídio aumentaram mais de duas vezes em

serem mortos do que os membros de outros grupos

todos os estados foram Norte e Nordeste. O Sudeste,

étnicos, mesmo quando se levam em conta fatores

que foi a região mais violenta do país até a década de

demográficos e socioeconômicos como idade, ren-

1990, apresentou taxas decrescentes de homicídio

da, educação, estado civil e local de residência.439

438. Anuário da Violência (2017).
439. Cerqueira e Coelho (2017).
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3.241. O crime e a violência afetam negativamente

poder de compra, bem acima dos níveis dos Estados

várias dimensões do bem-estar. Além do trauma

Unidos (2,75%), do Reino Unido (2,55%) e da Alema-

individual e do sofrimento das vítimas, o crime e a

nha (1,34%). Entre os 17 países da ALC incluídos no

violência afetam negativamente o desenvolvimento

estudo, o Brasil apresentou o maior custo do crime

econômico (p. ex. por meio de renda perdida e um

em termos absolutos, representando 53% do custo

pior clima de investimento), o desenvolvimento

total do crime na região. O setor privado do Brasil

social (p. ex. por meio de menor frequência escolar,

arca com 48% do custo do crime (contra uma média

piores resultados de aprendizado, taxas mais altas de

de 43% da ALC), enquanto o setor público arca com

lesões e deficiência, e maiores taxas de dependência)

36% (contra uma média de 40% da ALC) e os cidadãos

e a boa governança (p. ex. por meio de corrupção,

individuais com 16% (contra uma média da ALC de

redução da coesão social e enfraquecimento da con-

18%). Em um estudo semelhante, Cerqueira e Soares

fiança cívica). Um estudo do BID estimou que o cus-

(2014) constataram que o valor presente descontado

to do crime e da violência no Brasil totaliza 3,78% do

dos custos dos homicídios para o bem-estar social no

PIB, ou US$ 124,3 bilhões em termos de paridade de

Brasil chegava a 2,3% do PIB anual.441 442

440

Em todo o país, 71% de todas as vítimas de homicídio
são afro-brasileiras.442 Um estudo no Rio de Janeiro estimou que
os afro-brasileiros têm uma probabilidade 23,5% maior de serem
mortos do que os membros de outros grupos étnicos”

CUSTO DO CRIME E DA VIOLÊNCIA
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Estados Unidos

Reino Unido

Alemanha

440. Os custos do crime e da violência – Novas evidências e constatações na América Latina e no Caribe, 2017.
441. Cerqueira, D. e Soares, R. (2014). The Welfare Cost of Homicides in Brazil: Accounting for Heterogeneity in the Willingness to Pay for Mortality Reductions. Health Economics.
442. Anuário da Violência (2017)

A taxa de encarceramento quase triplicou nos últimos 15 anos, e
o sistema penitenciário brasileiro está agora extremamente
sobrecarregado, com 72% mais prisioneiros do que sua infraestrutura
pode acomodar e altas taxas de reincidência na maioria dos estados”

3.242. Para enfrentar a crescente taxa de crimina-

gentina (US$ 500 per capita) e da OCDE (US$ 532 per

lidade, o governo precisa aumentar o gasto com

capita).443 Esse efeito seria ainda maior se a qualida-

segurança pública e melhorar sua eficiência. O

de e a eficiência alocativa do gasto público também

gasto com segurança pública per capita aumentou

melhorassem. Por exemplo, o Brasil aloca 4,1% do

mais de 50% entre 2004 e 2015, mas a US$ 313 per

gasto público para presídios, o que é menos da meta-

capita em 2015, permaneceu abaixo do nível da Ar-

de da média da LAC (8,7%) e da OCDE (9,9%).444

FIGURA 3.13A. Taxa de solução de homicídios para seis estados brasileiros, 2017
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FIGURA 3.13B. Confiança de que o Judiciário punirá os culpados, 2008-2017 (% de entrevistados)
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Fonte: Instituto Sou da Paz 2017
443. Serrano-Berthet et al. (2018).
444. Serrano Berthet et al. (2018).

BID — Banco Interamericano de Desenvolvimento

Pilar 4 | Construir um governo mais efetivo

60%

175

3.243. Deficiências no arcabouço de políticas de

quase triplicou nos últimos 15 anos, e o sistema

segurança pública intensificam os desafios do

penitenciário brasileiro está agora extremamente

Brasil no combate ao crime e à violência. O Brasil

sobrecarregado, com 72% mais prisioneiros do

adotou poucas políticas de desenvolvimento social

que sua infraestrutura pode acomodar e altas taxas

e urbano destinadas a abordar os principais fatores

de reincidência na maioria dos estados.446 Ao con-

de risco associados ao crime e à violência, e as que

trário de outros setores, como saúde ou educação,

foram adotadas são descoordenadas e mal direcio-

o governo federal não desempenha um papel im-

nadas. A polícia tem pouca capacidade para preve-

portante no sentido de garantir a adesão a padrões

nir ou investigar crimes. A maioria dos estados não

mínimos ou fornecer fluxos de financiamento ade-

publica taxas de solução de homicídios públicos, e

quados no nível subnacional, no qual a maioria dos

nos seis estados que o fazem, a taxa média de solu-

serviços de segurança pública e de justiça criminal

ção é de apenas 20%. A grande parcela de homicí-

são prestados. Além disso, vários elementos funda-

dios não solucionados cria um clima de impunidade

mentais de um setor de segurança pública efetivo,

que diminui a confiança no sistema de justiça cri-

tal como um banco de dados nacional confiável de

minal e dificulta os esforços para reduzir a crimi-

estatísticas de crimes e justiça criminal, ainda pre-

nalidade.

445

No entanto, a taxa de encarceramento

Recomendações
de políticas

cisam ser definidos.

3.244. Priorizar a prevenção. Intervenções preventivas são mais efe-

tivas em termos de custo do que intervenções corretivas. Intervenções
preventivas eficazes devem ser focadas e baseadas em evidências.
Exemplos da experiência internacional incluem estratégias focalizadas
de dissuasão,447 programas de interrupção da violência 448 ou políticas
de segurança pública baseadas em resultados.449 Programas de terapia
comportamental cognitiva têm sido eficazes na redução da reincidência

Produtividade sem obstáculos — Propostas para retomar o crescimento do Brasil

entre infratores de alto e médio risco.

176

3.245. Melhorar a efetividade da polícia. Fortalecer as divisões de homi-

cídios da Polícia no nível estadual e/ou adotar políticas de policiamento
orientadas para problemas ou estratégias de policiamento orientadas
por inteligência são medidas que podem reduzir a impunidade, melhorando a taxa de solução de homicídios.450 O treinamento policial pode ser
melhorado com a elaboração e disseminação de princípios de investigação de crimes violentos, além de protocolos-padrão para colaboração
entre órgãos de segurança pública e instituições de justiça criminal.

445. Para a correlação positiva entre impunidade e homicídios, ver Nadanovsky et al. (2009).
446. ICPR (2018). http://www.prisonstudies.org/country/brazil
447. Braga, Weisburd and Turchan (2018).
448. Delgado, Sheyla A., et al. (2017).
449. Silveira Neto, R. et al. (2014).
450. Coupe, R. T. (2014).

O Ministério da

3.246. Reestruturar o sistema penitenciário. O sistema penitenciário

deve ser reformado para enfrentar o crime organizado e a corrupção nos

Segurança Pública

presídios. As autoridades devem adotar uma política de criação de vagas

deve ser estabelecido

número de presos provisórios deve ser reduzido e as sentenças de prisão

em base permanente,

no sistema e implementar políticas alternativas de sentenciamento. O
devem priorizar crimes graves e violentos.

com capacidade
para coordenar uma
política nacional de

3.247. Melhorar a governança do sistema de justiça. O Ministério da Se-

gurança Pública deve ser estabelecido em base permanente, com capacidade para coordenar uma política nacional de segurança pública nas

segurança pública nas

áreas de prevenção da violência, gestão policial, inteligência criminal,

áreas de prevenção da

ça privada. As autoridades devem estabelecer mecanismos de financia-

política de combate a drogas, controle de armas e vigilância de seguran-

violência, gestão policial,

mento para apoiar a nova Política Nacional de Segurança Pública, com a

inteligência criminal,

no deve criar uma Escola Nacional de Segurança Pública e estabelecer

maior parte do financiamento proveniente do governo federal. O gover-

política de combate

plenamente o Instituto Nacional de Estudos de Segurança Pública no

a drogas, controle de

ser totalmente regulado e implementado, juntamente com o Sistema Na-

armas e vigilância de
segurança privada”

Ministério da Segurança Pública. O Sistema de Segurança Pública deve
cional de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas de Segurança
e Defesa Social. Finalmente, o governo deve criar um Conselho Nacional
de Inteligência.

3.248. O Sistema Público de Emprego (SPE)

de dois mil postos do SPE nos níveis estadual e

apresenta uma grande heterogeneidade com

municipal. A lei também exige a padronização

relação à sua eficiência. O SPE é uma ferramenta

dos serviços de intermediação de mão de obra

de política fundamental para integrar políticas

e maior integração com o seguro-desemprego e

ativas e passivas do mercado de trabalho com a

o ensino profissionalizante. Um estudo recente

formação profissional relevante para o empre-

criou um índice de eficiência para serviços de

gador. Reformar os acordos de financiamento do

compatibilização habilidades-emprego do SPE,451

SPE pode melhorar seu desempenho. A recém-

revelando uma heterogeneidade significativa –

-aprovada Lei nº 13.667/ 18 cria mecanismos de

portanto, com espaço para melhorias – nos pos-

financiamento baseados em resultados para mais

tos do SPE.452

451. Albuquerque et al., (2018). A Análise Envoltória de Dados foi usada para inferir a fronteira de eficiência dos postos de SPE e distinguir as unidades
eficientes das menos eficientes.
452. Cores mais escuras indicam que a rede estadual de PES usa recursos com mais eficiência.

BID — Banco Interamericano de Desenvolvimento

Pilar 4 | Construir um governo mais efetivo

Mercado de trabalho

177

FIGURA 3.14. Eficiência relativa do Sistema Público de Emprego, por estado

Eficiência 2015
(,4679583,.8249574)
(,3093271,.4679583)
(,1836039,.3093271)
(,1137888,.1836039)

Fonte: LMK (2018), cálculos próprios, com base no banco de dados administrativo de serviços de intermediação de mão de obra

Recomendações
de políticas

3.249. Novas tecnologias podem melhorar a eficiência dos postos
do SPE. A inteligência artificial e a aprendizagem de máquina podem

facilitar a compatibilização habilidades-emprego, enquanto serviços
móveis e chatbots podem reduzir o custo operacional da rede de SPE.453
Uma rede de SPE mais eficiente pode gerar ganhos fiscais significativos
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ao encontrar empregos para os beneficiários do seguro-desemprego.454
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Se essas ferramentas se mostrarem eficazes no nível da empresa, redes
de grandes empresas como a Coalizão de Gênero e Raça estarão bem posicionadas para promover sua adoção no nível federal. As lições aprendidas de programas-piloto devem informar a substituição ou a atualização
de plataformas de busca de emprego existentes como o portal Emprega
Brasil. Programas de empregos autônomos podem resolver as lacunas
de emprego no curto prazo, enquanto programas de médio prazo podem
identificar empreendedores de alto potencial para encaminhamento a
programas governamentais de crédito e desenvolvimento de negócios.

453. Uma linha de crédito chamada Proemprego foi estruturada para melhorar os serviços públicos de emprego e integrar melhor os programas do mercado de trabalho à formação profissional, com o objetivo de reduzir os gastos com seguro-desemprego e gerar contribuições para a seguridade social.
454. Borges et al. (2017)

Déficit habitacional

Nordeste
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de unidades

30%

Brasil
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déficit
nacional

de unidades

Sudeste

12,1%

famílias
afetadas

2,7 MI

de unidades

38%

déficit
nacional

Habitação
3.250. O Brasil tem um déficit habitacional signifi-

1,61% de seu orçamento nacional com habitação,

cativo. O censo brasileiro de 2010 indica um déficit

em comparação com as taxas da Argentina (1,44%),

habitacional de 6,5 milhões de unidades, que afeta

do México (4,0%) e da Colômbia (5,0%).

cerca de 12,1% das famílias do país. O déficit habitacional é mais acentuado na região Sudeste, com

Gasto com moradia no orçamento nacional

2,7 milhões de unidades, ou 38% do déficit nacional,
com o estado de São Paulo enfrentando sozinho
deste tem um déficit habitacional de 2,1 milhões de
unidades, representando 30% do déficit nacional, e
pouco mais de um quinto das famílias no Nordeste
é afetada pelo déficit. Em conjunto, as nove maiores
regiões metropolitanas do país455 respondem por

Brasil

México

1,61%

4%

Argentina

Colômbia

1,44%

5%

aproximadamente 30% do déficit habitacional. O
gasto com moradia no Brasil está em sintonia com
os níveis regionais. De fato, o Brasil gasta em média

455. RM Belém, RM Fortaleza, RM Recife, RM Salvador, RM Belo Horizonte, RM Rio de Janeiro, RM São Paulo, RM Curitiba e RM Porto Alegre.
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3.251. O Programa Minha Casa, Minha Vida (PM-

laram que muitos projetos concluídos do PMCMV

CMV) é o principal programa habitacional do

são administrados como condomínios fechados,

Brasil. Desde 2009, o governo implementou o pro-

restringindo a mobilidade e o acesso a terras pú-

grama em três fases. De acordo com o Ministério

blicas. Além disso, muitos conjuntos habitacionais

das Cidades, em dezembro de 2016 o PMCMV havia

do PMCMV são excessivamente grandes: embora

contratado 4,44 milhões de unidades habitacionais

o programa restrinja os projetos a 300 unidades re-

para beneficiários nas três faixas de renda. De um

sidenciais, as empresas de construção geralmente

investimento total de R$ 319 bilhões, aproximada-

combinam vários projetos pequenos por razões

mente 40% estavam concentrados em 1,76 milhão

econômicas. O programa estipula que 40% das no-

de unidades para famílias nas faixas de renda mais

vas unidades devem ser reservadas para famílias

baixas. Desde 2009, o estoque de moradias no Brasil

que ganham menos de dois salários mínimos. Na

aumentou em cerca de 1 milhão de unidades por

maioria das cidades, apenas 5% dos projetos são

ano, e o PMCMV provavelmente foi responsável por

destinados a famílias com esse nível de renda.456

pelo menos metade das novas unidades que entra-

Além disso, as unidades do PMCMV localizadas em

ram no mercado, especialmente unidades destina-

áreas periféricas podem ter custos mais elevados

das a famílias de renda baixa e média.

do que inicialmente estimado.457 Finalmente, enquanto Rio de Janeiro e São Paulo receberam grandes volumes de investimentos do PMCMV, seus

3.252. O PMCMV é caro e sua eficácia é limitada.

déficits habitacionais têm permanecido constantes

Estudos encomendados pelo governo federal reve-

ao longo do tempo.458

Recomendações
de políticas

3.253. Adotar uma abordagem metropolitana dos programas habitacionais. O governo deve ajudar órgão nacionais, estaduais e municipais

na implantação de projetos habitacionais baseados na mobilidade metropolitana e no acesso ao mercado de trabalho. Embora muitas áreas
agora gerenciem serviços de transporte e água em bases metropolitanas,
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lo, aprovou um plano de habitação metropolitano. Novos programas
metropolitanos de habitação devem incluir: (i) análises do uso da terra
destinadas a identificar áreas ótimas para novas habitações sociais; (ii) a
criação de bancos de dados intermunicipais de moradores de habitações
sociais e pessoas em listas de espera;459 (iii) coordenação entre cartórios
para agilizar a regularização e o melhoramento de bairros; e (iv) projetos
habitacionais de demonstração que utilizem financiamento conjunto de
órgãos habitacionais estaduais e municipais.

456. Cardoso, 2013.
457. Cepesp-FG, 2018. A FGV (2018) comparou dois conjuntos habitacionais na região metropolitana de São Paulo. O primeiro localizado a 16km e o
segundo a 79km do centro de São Paulo. Os autores calcularam os custos totais incluindo todos os custos diretos e indiretos do programa (subsídios do
governo, isenções fiscais, compensações ambientais, contribuições em dinheiro, terras e outras contribuições públicas) considerados necessários para
garantir o fechamento financeiro do projeto. O estudo constatou que o conjunto habitacional localizado mais distante do centro da cidade de São Paulo
teve um diferencial de preço por metro quadrado de no máximo 27%, enquanto o custo de construção foi uniforme.
458. João Pinheiro Foundation, 2017.
459. O Sistema de Informações Habitacionais e de Desenvolvimento Urbano do Estado de São Paulo, Sihab/SP oferece esse modelo.

3.254. Políticas habitacionais alternativas podem complementar programas tradicionais. A construção de novas unidades habitacionais não

é o único meio para resolver o déficit habitacional do Brasil.460 Investimentos em programas habitacionais e a regularização de assentamentos
informais não trataram totalmente a exclusão social e a desigualdade
urbana no Brasil. A experiência de outros países da ALC sugere que o governo pode intensificar seus esforços para administrar o déficit habitacional: (i) fortalecendo o setor de aluguel; (ii) apoiando diretamente melhorias incrementais de moradias; (iii) fornecendo diretamente terras
com infraestrutura; e (iv) criando incentivos ao investimento privado.461
Essas alternativas são detalhadas abaixo.

3.255. Fortalecer o setor de aluguel. O mercado imobiliário de aluguel

pode ser um componente crítico de uma política habitacional eficaz, flexível e inclusiva.462 No entanto, dados recentes mostram que a parcela do
déficit habitacional causada por uma carga excessiva de aluguel aumentou,463 e tanto o governo federal quanto os grandes municípios estão mais
uma vez explorando os modelos de aluguel de moradias. As reformas de
políticas podem incluir novas regulações locador-locatário, ajustes no sistema tributário, simplificação do processo de cadastramento de propriedades multifamiliares e ajustes no sistema de subsídios habitacionais.464

3.256. Fornecer diretamente melhorias habitacionais incrementais.

Como a moradia incremental responde por até 70% do estoque habitacional global, e por mais de 90% em muitos países menos desenvolvidos,
novos programas são necessários para apoiar melhorias incrementais
nas unidades habitacionais. As opções políticas incluem financiamento
para melhorias no imóvel, assistência técnica no planejamento e supervisão de construção, bem como medidas para garantir acesso a materiais
de construção de boa qualidade.465

3.257. Fornecer diretamente lotes com infraestrutura para uso residen-

áreas residenciais e facilitar o uso eficiente de terras subutilizadas nas
cidades, o governo pode reduzir os custos de desenvolvimento gerados pelas regulações do uso da terra, que promovam empreendimentos de baixa
460. Ver Banco Mundial (2002), BID (2012) e Banco Mundial (2016), entre outros.
461. Rojas, 2018.
462. Blanco, Fretes, Muñoz, 2014; Rojas, 2018.
463. Fundação João Pinheiro, 2018.
464. Rojas, 2018.
465. Nações Unidas, 2017.
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cial. Ao promover a cooperação público-privada no desenvolvimento de
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densidade, acelerem os procedimentos de registro de terras e reduzam
seu custo e evitem comportamentos especulativos ineficientes por proprietários de terras que mantêm terras desenvolvidas fora do mercado.466

3.258. Criar mecanismos financeiros para incentivar o investimento privado. Mecanismos de incentivo no setor de construção habitacional fre-

quentemente envolvem o uso estratégico de instrumentos de planejamento urbano e benefícios fiscais. O governo deve considerar a revisão das leis
de uso e ocupação do solo, reduzindo taxas de juros, estendendo prazos de
hipotecas ou desenvolvendo outras soluções adaptadas às circunstâncias
locais. A experiência internacional na ALC mostra que as soluções orientadas pelo setor privado nem sempre são inclusivas e, em alguns casos, a
forma de fazer um melhor uso dos recursos públicos é ajudar famílias de
baixa renda a construírem as próprias unidades habitacionais.467

Agricultura
3.259. A defesa agropecuária representa desafio

30 países e redução de mais de 40% nas exportações

importante para o Brasil. Os problemas de defesa

brasileiras de carne bovina. Entre 2012 e 2013, um

agropecuária exacerbam as restrições ao cresci-

surto de lagarta de algodão (Helicoverpa armigera)

mento da produtividade e ao acesso a mercados. A

prejudicou a produção de algodão e soja nos estados

agricultura tropical intensiva, praticada em uma

de Mato Grosso e Bahia, elevando os custos em 10%

vasta diversidade de ecossistemas locais e em um

devido ao aumento do uso de inseticidas, e prejuízos

contexto de grandes volumes de comércio interna-

de US$ 800 milhões apenas em 2013.469

cional agrícola, aumenta muito os riscos associados
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sanitários representa um desafio constante. Nos

3.260. O apoio do governo à agricultura e ao

últimos dez anos, o Brasil sofreu perdas substan-

desenvolvimento rural tem sido eficaz, mas há

ciais devido à introdução de pelo menos 35 novas

espaço significativo para ganhos de eficiên-

pragas. Outras 500 pragas de quarentena, muitas

cia.470 Restrições institucionais e organizacionais

das quais estão presentes nos países vizinhos, ame-

diminuíram o impacto de alguns programas de

açam causar danos significativos à agricultura.

468

desenvolvimento agrícola e rural. Por exemplo, a

O surto de febre aftosa em 2005 no estado do Mato

massa salarial representa a maior parte das des-

Grosso do Sul resultou na perda de 78 mil cabeças

pesas entre as instituições públicas de pesquisa e

de gado, queda de 15% nos preços da carne bovina,

extensão agrícola. A maioria dos projetos de irri-

fechamento de mercados de exportação em mais de

gação pública padece de manutenção inadequada

466. Rojas, 2018.
467. Ibid.
468. Martin Neto et al., 2016.
469. Pomari-Fernandes et al., 2015.
470. Desde a década de 1950, o governo federal vem investindo em pesquisa e extensão agrícola, programas de crédito, reforma agrária, irrigação e
infraestrutura viária. A pesquisa agrícola pública tem desempenhado um papel fundamental no crescimento da produtividade agrícola. Os investimentos
federais em infraestrutura de irrigação têm sido cruciais no desenvolvimento das exportações de frutas na região Nordeste. Os serviços de saúde animal
e vegetal fornecidos pelos governos federal e estaduais têm sido essenciais para proteger o país de pragas e doenças que podem causar grandes danos
aos produtores e afetar o acesso a mercados internacionais. Programas de crédito estão disponíveis para pequenos e grandes agricultores.

de infraestrutura, serviços ineficientes, usuários
insatisfeitos e altas taxas de inadimplência no pagamento das tarifas de água.471 Vários estudos apon-

Nos últimos dez anos, o Brasil sofreu

taram que o Programa Nacional de Fortalecimento

perdas agrícolas substanciais

da Agricultura Familiar (Pronaf), programa de cré-

devido à introdução de pelo

dito agrícola criado em 1996, beneficiou principalmente as atividades agrícolas mais rentáveis e os

menos 35 novas pragas. Outras 500

produtores mais capitalizados, com a maioria dos

pragas de quarentena, muitas das

recursos de investimento concentrada nas regiões
Sul e Sudeste.472 Os serviços públicos agropecuários

quais estão presentes nos países

padecem de procedimentos burocráticos pesados

vizinhos, ameaçam causar danos

e tecnologias obsoletas. Por exemplo, os serviços
de saúde agropecuário do governo – que incluem

significativos à agricultura”

a inspeção sanitária de produtos agrícolas nos
portos, a emissão de licenças de importação para
produtos animais, o registro de novos insumos e

3.261. A mudança do clima representa um dos

produtos animais e a publicação dos resultados de

maiores riscos para o futuro da produtividade

testes de laboratório – demoram mais tempo para

agrícola . As projeções de mudanças climáticas

ser realizados no Brasil do que em países compará-

para o Brasil desenvolvidas pela FAO indicam um

veis, devido à automação de processos limitada e à

impacto significativo no setor agropecuário do

falta de análise de riscos nos procedimentos de ins-

país. Os efeitos do clima na produtividade agrope-

peção, entre outros problemas. O registro de novos

cuária incluem mudanças nos padrões de precipi-

produtos de origem animal no Brasil requer uma

tação, seca, inundação e redistribuição geográfica

média de 120 dias, e a inspeção de mercadorias nos

de pragas e doenças. Projeções recentes dos efei-

portos demanda uma média de quatro dias, tempo

tos das mudanças climáticas na agricultura brasi-

bem acima dos padrões internacionais de 45 e três

leira para 2050 sugerem que esse setor enfrentaria

dias, respectivamente.

perdas expressivas.

Recomendações
de políticas

3.262. Fortalecer o sistema de saúde agropecuária. O governo deve in-

vestir na melhoria de instituições e programas de defesa agrícola e apoiar
pesquisas de métodos sustentáveis de controle de pragas e doenças em
plantas e animais. A redução do risco de introdução de novas pragas será
especialmente importante, visto que novas pragas podem causar grandes

3.263. Melhorar a qualidade dos serviços do governo. As autoridades

devem se esforçar para melhorar a qualidade da pesquisa agropecuária,
da extensão rural e da assistência técnica, dos serviços financeiros, da irrigação pública e das políticas de regularização da terra. O diálogo sobre
a reforma institucional nessas áreas também deve ser apoiado.
471. Entre outros, ver Ministério da Integração Nacional (2008 e 2014).
472. Carneiro et al. (2017) apresentam uma revisão de vários estudos do Pronaf produzidos entre 2006 e 2013.
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2.264. Adotar políticas para reduzir o impacto das mudanças climáticas no setor agropecuário. Desenvolver tecnologias para melhorar a

eficiência da irrigação. Desenvolver variedades de culturas mais resistentes aos eventos da mudança do clima e mais eficientes em termos de
uso de recursos naturais. Características como resistência à seca, salinidade e inundação são desejáveis. Integrar lavoura–pecuária–floresta.
Criar áreas de preservação permanentes e reservas legais: o Código
Florestal de 2012 estabelece limitações no uso da terra em propriedades para preservar a vegetação nativa. Embora a parcela dependa da
localização da propriedade e do tipo de vegetação, essas medidas devem
ser incentivadas e combinadas com tecnologias e práticas agrícolas de
baixo carbono, incluindo assistência técnica para a implementação
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de projetos de restauração. Implantar tecnologias agrícolas de baixo
carbono e resilientes à mudança do clima: O Plano ABC sugere a adoção

3°C ou mais seria

das seguintes tecnologias (i) recuperação de pastagens degradadas; (ii)

suficiente para tornar

plantio direto; (iv) fixação biológica de nitrogênio; (v) práticas florestais;

sistemas integrados lavoura–pecuária–floresta (ICLF); (iii) sistemas de

grandes áreas de

(vi) tratamento adequado de resíduos animais e que contenha uma linha

terras atualmente

Embrapa para desenvolver e implantar práticas de tecnologia e inovação

de crédito específica para produtores; (vi) instituições de apoio como

produtivas em

inteligentes ao clima. É importante disseminar essas tecnologias entre

improdutivas”

sam implementá-las e incorporá-las às suas propriedades.

produtores rurais e melhorar seu acesso a financiamento, para que pos-

1 2 3
4 5 6
Recuperação
de pastagens
degradadas

Fixação
biológica de
nitrogênio

Sistemas
integrados
lavourapecuáriafloresta

Sistemas
de plantio
direto

Tratamento
adequado
de resíduos
animais

Desenvolver e implantar práticas de
tecnologia e inovação inteligentes ao clima,
com apoio de instituições como a Embrapa

MEDIDAS PARA
REDUZIR O IMPACTO
DAS MUDANÇAS
CLIMÁTICAS

Gestão de desastres
3.265. Os desastres têm se mostrado extremamen-

3.266. A governança da gestão de desastres no

te onerosos para o país. De acordo com o Relatório

Brasil é deficiente.473 Os desastres têm sido geral-

de Danos Materiais e Prejuízos Decorrentes de De-

mente tratados como situações de emergência e

sastres Naturais no Brasil (Ceped-UFSC, 2016), entre

não como elementos de políticas públicas preven-

1995 e 2014, 1,8 milhão de residências sofreram danos

tivas (Nogueira, de Oliveira e Canil, 2014). O Índice

e outras 185 mil foram destruídas como consequência

de Governança e Políticas Públicas em Gestão de

de um desastre natural. Durante esse período, o custo

Riscos de Desastres (IGOPP), métrica que avalia 241

econômico dessas perdas foi de mais de R$ 16 bilhões.

indicadores, que juntos refletem a existência for-

Da mesma forma, os danos à infraestrutura totaliza-

mal de uma série de condições legais, institucionais

ram quase R$ 27 bilhões. Benson e Clay (2004) argu-

e orçamentárias consideradas fundamentais para

mentam que os desastres causam aumentos no gasto

que os processos de governança de Riscos de Desas-

público para cobrir o custo de reparos de infraestru-

tres sejam efetivamente implementados, mostra

turas e assistência pública, ou levam à realocação de

que o Brasil está ficando atrás de outras grandes

recursos públicos, o que por sua vez dá início a um

economias da América Latina e do Caribe (ALC),

ciclo de subprovisão, adiamento ou cancelamento de

tais como México, Colômbia e Peru. A aplicação do

investimentos, serviços públicos e programas sociais

IGOPP em 2016 demonstrou a realização de 34% dos

vitais. Os desastres têm impactos orçamentários

indicadores, classificando o país como “incipien-

substanciais: uma avaliação de risco fiscal do Brasil

te” na governança da gestão de riscos de desastres

mostra que a média anual de prejuízos por desastres

(Lacambra et al., 2017). A maioria das lacunas de

é de R$ 8,9 bilhões, com o custo público anual dos

governança são observadas nos componentes de

desastres entre R$ 2,7 bilhões a R$ 3,9 bilhões. Um

gestão de riscos de desastres (37% dos indicadores

evento com um período de retorno de 10 anos poderia

realizados), identificação e conhecimento de riscos

ser suficiente para gerar prejuízos públicos de até R$

(29%), planejamento de recuperação pós-desastre

8,7 bilhões, e um evento com um período de retorno

(22%) e proteção financeira (15%).

de 15 anos poderia resultar em custos públicos de até
R$ 11,7 bilhões (Banco Mundial, 2014).

Relatório de danos materiais e prejuízos
decorrentes de desastres naturais no Brasil

185 mil

média anual de prejuízos
por desastres

R$ 16 bi

custo econômico
das perdas

foram destruídas por
desastres naturais

quase

R$ 27 bi
danos à
infraestrutura

entre
e

R$ 2,7 bi
R$ 3,9 bi

custo público anual

de
a

1995 1,8 mi
2014 de residências sofreram danos

473. Ahrens e Rudolph (2006) identificam a governança sólida da gestão de riscos de desastres como um pré-requisito para reduzir os prejuízos econômicos e os riscos gerais associados a desastres. Em geral, os países que conseguiram melhorar a governança da gestão de desastres experimentaram
um declínio significativo na mortalidade por desastres (Guerrero Compeán et al. 2017). Uma pesquisa desses autores a ser publicada também sugere que
melhorias na governança da gestão de desastres levam a menores prejuízos econômicas.
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+ de

R$ 8,9 bi
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Recomendações
de políticas

3.267. Melhorar a governança da gestão de riscos de desastres.474

Identificar as condições de risco em todos os níveis de governo, incorporar as dimensões de preparação para resposta e planejamento de recuperação pós-desastres ao Plano Nacional de Gestão de Riscos de Desastres
de 2012 e estabelecer mandatos para o Ministério da Fazenda em termos
de estratégias de proteção financeira para a gestão de desastres. Da mesma forma, embora haja planos nacionais de emergência para desastres,
o planejamento nas escalas subnacional e setorial continua sendo limitado (Lacambra et al. 2017). Além disso, a promoção de códigos de construção abrangentes e outras regulações que incorporem medidas de redução de riscos de desastres a projetos de infraestrutura é condição sine
qua non para aumentar a resiliência e reduzir a probabilidade de ocorrência de danos e prejuízos causados por eventos naturais (Hori et al.
2017). Essas políticas são particularmente críticas para as regiões mais
subdesenvolvidas do país, que apresentam capacidades inadequadas de
enfrentamento e recuperação. Permitir a estados e municípios alocar
recursos financeiros para atividades de gestão de riscos de desastres
ex-ante e ex-post; incentivar o uso de linhas de crédito contingentes pelos
governos federal e estaduais em caso de desastres; promover a aquisição
de instrumentos de transferência de riscos nos níveis federal e estadual;
e estabelecer mecanismos para que as secretarias de fazenda locais e
estaduais definam e operacionalizem políticas de proteção financeira.
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Usar soluções de governo eletrônico para promover
transparência, accountability e eficiência

3.268. As tecnologias digitais podem melhorar

nas políticas públicas e na concepção e implemen-

significativamente a transparência do setor pú-

tação de serviços públicos; e criar uma cultura

blico. Segundo a OCDE (2014), as tecnologias de

orientada por dados no setor público, o que pode

governo eletrônico podem promover processos

aumentar a confiança nos serviços do governo.

governamentais mais abertos e inclusivos, incenti-

Vários projetos de governo eletrônico em outros

var a participação do público, do setor privado e da

países também focalizaram a redução da corrup-

sociedade civil no processo de formulação de po-

ção administrativa e o aumento da transparência.

líticas e no desenho e implementação de serviços

O governo eletrônico pode ter um impacto direto

públicos e criar uma cultura orientada por dados

no sentido de (i) reduzir o número de intermediá-

no setor público. O uso dessas tecnologias pode

rios com os quais os cidadãos precisam interagir

garantir maior transparência, abertura e inclusão

para obter um serviço do governo; (ii) melhorar

nos processos e operações do governo; incentivar

a capacidade do governo para monitorar transa-

o envolvimento e a participação do público, das

ções; e (iii) divulgar aos cidadãos informações

partes interessadas privadas e da sociedade civil

sobre processos do governo e gastos do orçamento

474. Recomendações baseadas no relatório nacional do IGOPP para o Brasil.

público. Cada vez mais, os governos gostariam de

tivos informatizados e a manutenção de registros

usar o governo digital como uma ferramenta para

digitais podem reduzir a corrupção, melhorar a

aumentar a transparência e reduzir a corrupção.

transparência, aumentar a precisão dos registros
públicos e facilitar a análise de dados.476

3.269. As tecnologias digitais podem aumentar
a eficiência do setor público, reduzindo o tem-

3.270. As tecnologias de governo eletrônico po-

po, a complexidade e o custo administrativo dos

dem revolucionar a política fiscal.477 A tecnologia

procedimentos burocráticos. As tecnologias de

digital permitiu inovações nas políticas fiscais,

e

que estão gradualmente suplantando estratégias

a simplificação de processos, bem como acesso

e práticas tradicionais, tanto no mundo quanto

remoto a estes, gerando ganhos de eficiência nos

na região da ALC. Novas tecnologias transforma-

setores público e privado. Processos administra-

ram inspeções fiscais e processos de auditoria,

governo eletrônico permitem a automação

475

orientação de gastos públicos, gestão de compras
públicas, gestão integrada de finanças públicas,
priorização e execução de investimentos públicos

As tecnologias de governo

e transparência fiscal, entre outros aspectos.478

eletrônico podem promover
processos governamentais

3.271. Em todo o mundo, as tecnologias digitais

mais abertos e inclusivos,

diretos em cerca de 2% do PIB por ano. No futuro,

podem aumentar a arrecadação de impostos in-

incentivar a participação do

as ferramentas digitais podem ajudar a revelar e

público, do setor privado e da

ísos fiscais, estimada em 10% do PIB global.479 Na

tributar a riqueza atualmente escondida em para-

sociedade civil no processo

ALC, um estudo recente revelou que a nota fiscal

de formulação de políticas e

ção de impostos em cinco dos sete países em que

eletrônica acelerou o crescimento da arrecada-

no desenho e implementação

foi implantada, incluindo Argentina, Equador,

de serviços públicos e criar

a Nota Fiscal Eletrônica reduziu a evasão fiscal

uma cultura orientada por

do ICMS de 32% para 25%, ao mesmo tempo em

dados no setor público”

privadas e reduziu a informalidade, entre outros

México, Uruguai e Brasil (São Paulo).480 No Brasil,

475. Por exemplo, podemos destacar em algumas aplicações já desenvolvidas por alguns estados brasileiros exemplos de serviços ao cidadão que permitem o acesso a contas de água e energia; consulta de multas de trânsito e pontuação; e dados sobre transparência de consultas. O uso de arquivamento
eletrônico eliminou o maior tempo de processo.
476. Apesar da ainda incipiente agenda digital nos estados brasileiros, várias iniciativas em serviços como a emissão de carteira de identidade, matrícula no ensino fundamental, certidão de nascimento, arrecadação de impostos como IPVA e ICMS, abertura e fechamento de empresas, entre outras,
experimentaram uma evolução constante na sua forma de prestação de serviços, por meio de processos contínuos de digitalização, com a consequente
redução do seu custo e melhoria da sua entrega. Diagnósticos de Governo Digital e Sistemas Nacionais de Efetividade do Desenvolvimento (RG-T2969).
Serviço de Consultoria para o Diagnóstico da Capacidade e Transparência de Governos Subnacionais para a Entrega de Serviços Públicos no Brasil, Relatório Final. Florencia Ferrer, 2018.
477. Seção baseada substancialmente em Seco e Muñoz (2018).
478. Gupta, et al., 2017.
479. FMI, 2018; Slemrod et al., 2017; Pomeranz, 2015; Almunia e López Rodríguez, 2018; Best et al., 2015.
480. Barreix e Zambrano, 2018.
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que promoveu o desenvolvimento de empresas
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benefícios.481 Reduzir pela metade a “lacuna digi-

aumentou o cumprimento dos prazos de execução

tal” entre países avançados e em desenvolvimento

de projetos.483 Da mesma forma, o uso de sistemas

pode aumentar a arrecadação de IVA entre os últi-

de compras eletrônicas no Paraguai reduziu os

mos em cerca de 1,7% do PIB. Em todo o mundo, o

preços finais de bens adquiridos pelo governo em

uso da análise de big data pode ajudar a recuperar

cerca de 20%.484 Na Argentina, o Sistema de ldenti-

aproximadamente 20% da receita pública perdida

ficación de Información Tributaria y Social (SINTyS)

devido à evasão fiscal.482

usa a computação em nuvem para registrar e atualizar dados sobre indivíduos e empresas em tempo
real, permitindo ao governo direcionar gastos de

3.272. As tecnologias digitais também podem

maneira mais eficiente, reduzir a evasão fiscal e

melhorar a eficiência do gasto público. A introdu-

controlar a informalidade. O SINTyS gerou uma

ção de sistemas de compras eletrônicas na Índia e

economia fiscal de aproximadamente US$ 120 mi-

na Indonésia melhorou a qualidade das estradas e

lhões entre 2014 e 2015.485

Recomendações
de políticas

3.273. Criar uma agenda para orientar a transformação digital do setor
público brasileiro. O Brasil ainda carece de um arcabouço de políticas

abrangente para tecnologias de governo eletrônico. Embora a Estratégia
de Governança Digital (EGD)486 do país tenha estabelecido um roteiro
geral para a introdução de tecnologias digitais no governo federal, há
espaço para expandir a estrutura em dez áreas de políticas, a saber: (i)
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ampliar os vínculos entre a sociedade e o governo; (ii) divulgar a estrutura organizacional e as funções do governo para facilitar o acesso a

Eletrônica reduziu a

serviços digitais e incentivar o envolvimento do público no processo

evasão fiscal de IVA de

eficiência do gasto público; (iv) integrar processos, sistemas e serviços;

de políticas; (iii) coordenar os investimentos em TIC para aumentar a

32% para 25%, ao mesmo

(v) desenvolver habilidades administrativas em áreas fundamentais, tais

tempo em que promoveu

em projetos de TIC, que geralmente são caros e demorados, produzem

como gestão e supervisão de contratos e uso de TIC; (vi) reduzir riscos

o desenvolvimento de

poucos resultados tangíveis e podem demorar muito tempo para gerar

empresas privadas e

partilhamento de infraestrutura pública de TIC; (viii) impulsionar plena-

reduziu a informalidade,
entre outros benefícios”

um retorno significativo do investimento; (vii) otimizar o uso e o commente o potencial de tecnologias emergentes; (ix) coordenar as políticas
governamentais de inclusão social e digital; e (x) democratizar o acesso a
serviços públicos fornecidos pela mídia digital.

481. Cunningham, Davis, e Dohrmann, 2018.
482. Ibid.
483. Lewis-Faupel et al., 2016.
484. DNCP, s/d.
485. Pessino, 2017.
486. “EGD – Estratégia de Governança Digital da Administração Pública Federal 2016-19 – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de
Tecnologia da Informação. – Brasília, oficializado em 2016 pelo Decreto Federal 8.936/2016 e revisto em 2018.

10 MEIOS PARA EXPANDIR AS TECNOLOGIAS
DIGITAIS NO GOVERNO FEDERAL

Divulgar a estrutura
organizacional e as funções
do governo para facilitar
o acesso a serviços
digitais e incentivar o
envolvimento do público

Coordenar os
investimentos em
TIC para aumentar
a eficiência do
gasto público

Integrar
processos,
sistemas e
serviços

Desenvolver habilidades
administrativas em
áreas fundamentais,
tais como gestão
e supervisão de
contratos e uso de TIC

6
7
8
9
10

Reduzir riscos
em projetos
de TIC

Otimizar o uso e o
compartilhamento
de infraestrutura
pública de TIC

Alavancar o
potencial de
tecnologias
emergentes

Coordenar
as políticas
governamentais
de inclusão
social e digital

Democratizar o
acesso a serviços
públicos fornecidos
pela mídia digital

3.274. Adotar tecnologias digitais para melhorar a transparência,
apoiar a formulação de políticas fiscais e a gestão fiscal. Desenvolver

o programa de governo eletrônico com foco na redução da corrupção
administrativa e no aumento da transparência. Embora venha buscando implementar vários programas para intensificar a aplicação dessa
tecnologia em serviços governamentais digitais, o Brasil avançou muito
mais lentamente do que o necessário, um pouco no governo federal, embora muito mais ainda seja necessário nos governos subnacionais. No
que se refere à receita, as tecnologias digitais têm o potencial de reduzir
a fraude e a evasão fiscais e simplificar e facilitar a conformidade fiscal.
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As tecnologias digitais podem compilar informações detalhadas e confiáveis sobre os contribuintes e suas transações com mais rapidez, a um custo
menor e em um formato mais propício à análise do que seria possível para
as formas tradicionais de administração tributária.487 Vários países da
OCDE e da ALC já usam ciência de dados e inteligência artificial para obter
informações financeiras e fiscais em tempo real, estabelecer relações
transacionais e identificar e estimar riscos de fraude fiscal.488 Notas fiscais
eletrônicas e outros documentos fiscais eletrônicos podem permitir à administração tributária do Brasil preparar declarações de imposto previamente preenchidas para o ICMS, como já faz para o imposto de renda.489
A conectividade móvel pode permitir aos contribuintes fazer consultas
e realizar transações com a administração tributária e preparar, preencher e monitorar suas declarações de imposto de renda, além de apoiar o
trabalho dos inspetores fiscais no campo. As tecnologias de interface de
programação de aplicativos podem permitir às empresas conectar seus
sistemas de gestão de informações diretamente com a administração
tributária, tornando suas operações mais flexíveis e reduzindo custos
de conformidade. A tecnologia blockchain pode reduzir a fraude fiscal ao
longo das fronteiras territoriais, aumentar a eficiência da administração
aduaneira e melhorar a tributação de folhas de pagamento.490

3.275. Usar tecnologias digitais para fortalecer a gestão de gastos.

Aplicações que aumentam o uso de informações financeiras públicas geradas pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal (SIAFI) podem melhorar a eficiência da preparação, execução
e auditoria do orçamento. A análise de big data pode melhorar o plane-
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prioridades políticas às demandas e necessidades da população.

3.276. Usar tecnologias digitais para melhorar a gestão financeira pública. A análise de big data pode gerar informações valiosas para orientar

alocações orçamentárias, melhorar a gestão de caixa e a programação
financeira. Aumentar o uso de dados do SIAFI e integrar o SIAFI a bancos de dados de gastos e estatísticos pode permitir às instituições usar
diagnósticos, visualizações e previsões automáticas para aperfeiçoar o
planejamento financeiro, fortalecer a gestão de caixa e dívida e melhorar
a avaliação de riscos fiscais, entre outros aspectos.491
487. OCDE 2016; Seco e Muñoz 2018.
488. Ex.: O sistema Connect do Reino Unido coleta e analisa dados de mais de 40 bancos de dados e fontes de informação, incluindo redes sociais.
489. Ex.: O Serviço da Receita Federal do Chile usa o Formulário 29 para melhorar o controle fiscal e facilitar a conformidade fiscal para mais de 700 mil contribuintes.
490. Ainsworth e Viitasaari, 2017. Um sistema baseado em blockchain foi proposto para fortalecer a coleta de IVA na União Europeia, e um sistema semelhante poderia ser aplicado no Brasil. Singapura fez parceria com a IBM para aplicar blockchain ao serviço de alfândega.
491. Ex.: O Sistema FI@Gov de Cingapura baseia-se em um princípio semelhante.

3.277. Usar tecnologias digitais para melhorar as compras públicas. Tecnologias inovadoras que usam análise de big data e ciência de

dados para aumentar a eficiência das compras públicas já foram implementadas nos estados do Rio Grande do Sul e Amazonas, que usam
informações de faturas eletrônicas para definir preços de referência
em licitações públicas. Essa estratégia acelerou o processo de compras
e economizou aproximadamente 23% do valor das aquisições, apenas
no Amazonas. Além disso, a tecnologia blockchain pode melhorar a eficiência, a segurança e a transparência das transações em várias fases das
compras públicas.492

3.278. Usar tecnologias digitais para melhorar programas sociais. O

uso da identificação biométrica digital pode melhorar a destinação dos
programas sociais e reduzir vazamentos, ao facilitar a verificação cruzada e a confirmação de beneficiários por vários órgãos. Bancos de dados
de beneficiários integrados podem ser usados para coordenar interven-

492. Nos EUA, a Administração de Serviços Gerais e o Serviço Federal de Aquisição testaram o sistema FASt Lane baseado em blockchain para comprar
materiais e serviços de TI, o que reduziu os tempos de processamento em cerca de 90%. No México, os dados sobre planejamento de compras, concorrência, adjudicação, contratação e implementação foram publicados no contexto dos Padrões Abertos de Dados de Contratação.
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Anexo

Anexo I.
Metodologias de Priorização
AI.1. Este relatório emprega três metodologias
de priorização para identificar os desafios de
desenvolvimento do Brasil: Diagnóstico de Cresci-

mento (Hausmann et al., 2005), Lacunas de Desenvolvimento (Borensztein et al., 2014) e Prioridades
para Produtividade e Renda (Izquierdo et al., 2016).

Metodologia de Diagnóstico
do Crescimento
AI.2. A metodologia de diagnóstico do crescimento analisa, por meio de uma árvore de fatores,
quais representam as restrições mais vinculantes
que impedem o crescimento econômico em um
país específico em um momento específico (Figura AI.1).493 O primeiro nó de decisão verifica se o

baixo retorno da atividade econômica ou o alto custo de financiamento é a restrição mais forte para o
crescimento. Tendo identificado qual desses fatores
representa a restrição mais severa, a próxima fase

493. Hausmann, Rodrik e Velasco (2005).
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da análise é identificar restrições específicas.
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FIGURA AI.1. Restrições ao investimento
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Fonte: Hausmann et al. (2005)
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AI.3. Empregando essa metodologia, Hausmann et

que o problema tem uma causa fiscal, e que o desafio

al. (2005) e Hausmann (2008) identificam o baixo

seria explorar os bons tempos para criar a base fiscal

nível de poupança como a restrição mais importan-

para a aceleração sustentada do crescimento. Final-

te no Brasil. Hausmann et al. (2005) argumentam que

mente, empregando essa metodologia, o estudo do

esse problema está associado a restrições no acesso a

BID Growing Pains: Binding Constraints to Productive

financiamento externo, e que melhorar a eficiência

Investment in Latin America (2009) identifica a tribu-

do gasto público pode ser uma solução, uma vez que

tação do país e sua gestão ineficiente, aliadas à falta

permitiria ao país aumentar a poupança pública e

de capital humano, como as restrições mais severas à

reduzir a carga tributária. Hausmann (2008) afirma

obtenção de crescimento acelerado.

Metodologia de Lacunas de Desenvolvimento
AI.4. Essa metodologia considera um amplo

do a partir de uma regressão entre países do indi-

conjunto de indicadores de desenvolvimento em

cador de desenvolvimento em relação ao PPC per

vários setores e, levando em conta a renda per

capita. As lacunas individuais são padronizadas e,

capita dos países, determina para cada país os

em seguida, agregadas usando-se a média simples

setores em que os indicadores estão significati-

no setor para construir a lacuna composta (numa

vamente abaixo dos níveis esperados. A lacuna

escala entre -50 e 50). Os setores com as maiores la-

de desenvolvimento é definida como a distância

cunas são considerados as principais prioridades

entre o valor observado e o valor esperado de um

de desenvolvimento. A Tabela AI.1 mostra os 16

indicador de desenvolvimento de um país. O valor

setores incluídos na análise (empregando um total

esperado do indicador de desenvolvimento é obti-

de 81 variáveis). 494

494. Para detalhes, ver Borensztein, E.; Miller, S.; Sanchez, G. e Valenzuela, P. (2014). Development Diagnostics for the Southern Cone. Série de Documentos de Trabalho do BID BID-WP-516.

TABELA AI.1. Indicadores de Desenvolvimento

SOCIAIS

ECONÔMICOS

INSTITUCIONAIS

• Pobreza

• Transporte

• Fazer negócios

• Água e saneamento

• Energia

• Governança

• Saúde e nutrição

• Inovação tecnológica

• Segurança

• Educação

• Mercados financeiros

• Gênero

• Capacidade de
construcão de comércio

• Sentimento de
segurança

AMBIENTAIS
• Meio ambiente

• Desenvolvimento
privado

Fonte: Borensztein et al. (2014)

AI.5. Transporte, negócios e segurança são as

refletem os ajustes necessários na governança do

principais lacunas de desenvolvimento no Brasil

setor público e na desigualdade no país. Por fim, há

(Figura AI.2.a). Esses aspectos foram discutidos

setores em que o desempenho do Brasil supera as

anteriormente quando se mostrou que o Brasil tem

expectativas, tais como desenvolvimento privado,

sérios problemas de infraestrutura, uma burocra-

inovação, energia, mercados financeiros, água e

cia excessiva e um sistema tributário complexo.

saneamento, saúde e nutrição e meio ambiente.

Além disso, o texto informou que o país tem uma

No entanto, se os indicadores do Brasil forem com-

das taxas mais altas de homicídios do mundo. O

parados aos de nações de renda mais alta, como os

segundo grupo de lacunas, não tão graves quanto as

países da OCDE, a análise revela lacunas em quase

anteriores, são governança, pobreza e gênero, que

todos os setores (Figura AI.2.b).
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Fonte: Elaboração própria com base em Borensztein et al. (2014)
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AI.6. A metodologia de lacunas de desenvolvimen-

mais usados em avaliações dessa dimensão. Estu-

to apenas fornece um primeiro quadro dos proble-

dos setoriais mais detalhados podem revelar, como

mas. Quando cada área é analisada através da lente

discutido acima, que uma fragilidade aparente é

de todos os indicadores específicos, parece que

devida a características idiossincráticas e não a um

mesmo as áreas que não apresentam um indicador

déficit real. Ao mesmo tempo, é possível que alguns

agregado que demonstre uma lacuna significativa

dos indicadores não tenham refletido adequada-

contêm lacunas graves que são compensadas por

mente determinadas vulnerabilidades ou riscos.

resultados positivos. Como exemplo, na educação o
resultado insatisfatório no exame PISA em ciências
e matemática é compensado pela alta cobertura do
sistema educacional. Em inovação, o gasto acima

Prioridades para a Metodologia
de Produtividade e Renda

da média como porcentagem do PIB compensa o
baixo número de pessoas formadas em ciências

AI.7. Essa metodologia procura identificar quais

e engenharia (Figura AI.3). Essa característica é

determinantes de produtividade são os mais

recorrente em quase todas as áreas. Além disso, a

relevantes quando se trata de aumentar a proba-

metodologia é limitada a um número restrito de

bilidade de um país saltar para um grupo de renda

indicadores, que são aqueles disponíveis em fontes

per capita mais alta.495 Primeiramente, os países

públicas com ampla cobertura de países e aqueles

são reunidos em quatro clusters (agrupamentos) de

495. Ver Izquierdo, A.; Llopis, J.; Muratori, U. e Ruiz, J. J. (2016). In Search of Larger per Capita Incomes: How to Prioritize across Productivity Determinants? Série de Documentos de Trabalho do BID - BID-WP-680.

renda per capita usando o método de agrupamen-

AI.8. Esse exercício indica infraestrutura, mer-

to hierárquico. Em segundo lugar, os dados são

cado de capitais e saúde como prioridades para

normalizados para construir os oito indicadores

aumentar a produtividade no Brasil (Tabela AI.2).

setoriais que são discutidos na literatura como de-

Esses são os setores prioritários para os países

terminantes da evolução da produtividade (usando

no grupo de renda média, que abrange os sete

as médias simples dos indicadores individuais e

maiores países da América Latina e alguns países

um total de 34 indicadores). Os setores considera-

do Leste Europeu. É interessante observar que

dos na análise são: Mercado de Capitais, Educação,

inovação e educação apresentam lacunas maio-

Saúde, Infraestrutura, Inovação, Integração e

res do que saúde em comparação com o próximo

Comércio, Mercados de Trabalho e Telecomuni-

grupo ou mesmo dentro do grupo ao qual o Brasil

cações. A seguir, um modelo Probit ordenado ge-

pertence, mas a metodologia indica a saúde como

neralizado é estimado incluindo esses oito setores

prioridade, já que a probabilidade de passar para o

como determinantes potenciais da probabilidade

próximo grupo é maior para uma melhora na saú-

de que um país pertencente a um cluster possa sal-

de. Finalmente, a probabilidade de o Brasil subir

tar para outro cluster de renda mais alta. Diferen-

para o próximo grupo é zero, mesmo que haja um

temente de outras metodologias, a importância

incremento de 0,5 desvio-padrão nas três princi-

do setor não está necessariamente vinculada ao

pais prioridades. Finalmente, para aumentar a

tamanho da lacuna no setor, e é possível avaliar o

probabilidade de saltar para mais de 75%, o país

impacto das interações entre os diferentes deter-

precisa aumentar o orçamento de infraestrutura

minantes de produtividade na probabilidade de

em 1,45 desvio-padrão e 1 desvio- -padrão para

transição para um grupo de renda mais alta.

mercados de capitais e saúde (Figura AI.4).

TABELA AI.2. Comparação por setor: Cluster próprio do Brasil e cluster seguinte (medianas)
Valor
normalizado do
Brasil em 2012

Mediana do
grupo próprio
em 2012

Mediana do Lacuna com
Lacuna
grupo seguinte
o próprio com o grupo
em 2012
grupo
seguinte

Infraestrutura

-1,34

-0,16

1,10

-1,19

-2,45

Mercados de capitais

-1,04

-0,25

0,99

-0,79

-2,03

Inovação

-0,65

-0,03

0,73

-0,62

-1,39

Educação

-0,31

0,31

0,94

-0,62

-1,25

Saúde

-0,13

0,29

1,03

-0,41

-1,16

Mão de obra

-0,19

-0,05

0,72

-0,14

-0,92

Telecomunicações

0,29

0,49

1,20

-0,21

-0,91

Integração e comércio

-0,33

-0,18

0,29

-0,15

-0,62

Indicador agregado

-0,46

0,05

0,88

-0,52

-1,34
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FIGURA AI.4. Brasil: probabilidade de saltar (solução ideal)
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Fonte: Departamento de Pesquisa do BID
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