CERTIFICAÇÃO DA CIDADANIA

N

unca foi fácil conciliar desenvolvimento econômico com preservação ambiental. A produção em escala trazida
pela Revolução Industrial promoveu a
mecanização da produção, a utilização
social do capital, criou o emprego em
massa, mas trouxe consigo as mazelas
ambientais que, só agora, nas últimas décadas, estão sendo devidamente
mensuradas na sua dimensão dramática. Ambientalistas utópicos, de um
lado, e desenvolvimentistas radicais,
de outro, não têm acrescentado muito
a esse impasse que põe o progresso
em posição oposta à sustentabilidade
do planeta.
O conceito de desenvolvimento sustentável parece ser, até agora, o que
melhor harmoniza essa contradição
entre os padrões de produção capitalista e a preservação dos recursos
ambientais. Mas, em nome da honestidade intelectual, seria precipitado,
senão ingênuo, considerar que, mesmo
conceitualmente, a equação está re-

solvida, uma vez que todo o progresso,
entendido como uma intervenção do
homem na Natureza, tem algum custo
ambiental. O que pode variar é o tamanho dessa fatura.
É aí que entra a questão abordada
no artigo de capa de mais esta edição
de Custo Brasil – Soluções para o
Desenvolvimento pelos pesquisadores
Inguelore Scheunemann, James Allen
Gomes de Carvalho e José Álvaro Pimenta. As interpretações e, portanto,
metodologias e ações em torno do conceito de Desenvolvimento Sustentável
e seus vetores ambiental e econômico,
defendem, não levam em conta aspectos territoriais na sua dimensão
humana, política e social. O território,
visto como espaço por excelência onde
interagem os agentes sociais, segundo
os pesquisadores, é o dado diferencial
para a execução de políticas públicas e
empreendimentos privados.
A Certificação Territorial, desenvolvida pelo Instituto de Certificação Ter-

ritorial (ICT), foi criada para preencher
essa lacuna. Trata-se de uma medida
que permitirá mostrar, com transparência, o grau de desenvolvimento dos
territórios do ponto de vista das percepções de seus ocupantes. Serão eles,
em última instância, que, conscientes
da realidade do seu entorno social,
subsidiarão políticas públicas e projetos intervencionistas nas localidades.
Aplicada, em caráter experimental,
na região da sub-bacia do Ribeirão do
Boi, em Minas Gerais, a Certificação
Territorial atestou que as percepções
dos habitantes são em geral satisfatórias, mas apontou, entre outras, deficiências nas áreas de infraestrutura,
saúde e educação.
Ao adotar uma metodologia que
contempla a participação dos cidadãos,
a Certificação Territorial não dará fim
ao impasse entre desenvolvimento e
preservação ambiental, mas seguramente se constituirá em instrumento
poderoso de cidadania.
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Certificação territorial: uma
nova bússola para o mundo
Inguelore Scheunemann*

Pesquisadora associada do Instituto BioAtlântica
e do Instituto de Certificação Territorial

Os sistemas de certificação convencionais, que
abordam o desenvolvimento sustentável, não
contemplam o território e, por isso, captam aspectos
isolados da realidade. Para preencher esta lacuna
foi criada a Certificação Territorial, metodologia
desenvolvida pelo Instituto de Certificação
Territorial (ICT), que é capaz de medir, avaliar e
integrar os elementos universais dos territórios e as
percepções individuais e coletivas.

P

ara onde caminha o mundo? Quase
vinte anos se passaram desde que Maurice Strong propôs a Sthephan Schmidheiny coordenar a ECO 92, no Rio de
Janeiro. Naquela época, ao visitarem o
Projeto Carajás, concebido por Eliezer
Batista como Presidente da Cia. Vale
do Rio Doce, depararam com os aspectos econômicos, ambientais e sociais,
aplicados com simultaneidade em um
território1. Da prática observada, Schmidheiny teorizou o Desenvolvimento
Sustentável, ampliando o conceito de
ênfase ambiental cunhado em 1987
no Relatório Brundtland. Desde então,
temos acompanhado o surgimento de
diversas variantes e interpretações do
conceito, bem como de metodologias,

práticas e processos que paulatinamente constroem uma práxis em torno
dessa paradoxal ideia. No campo dos
governos e da gestão territorial temos
visto o desenvolvimento sustentável
tornar-se o objetivo final dos projetos de
intervenção, dos planos de ordenamento
e das políticas públicas.
Analisando a trajetória histórica da
gestão territorial, percebemos o desenvolvimento e adoção de abordagens de
planejamento e controle em resposta
ao contexto de elaboração das mesmas.
Primeiro vieram os fundamentos da
gestão empresarial no início do século
XX, seguidos da ênfase ao controle orçamentário da década de 40, dos planos de
longo prazo nos anos 50, do planejamen-

to estratégico e da gestão estratégica
dos anos 70 a 90 e dos planejamentos
territoriais participativos adotados nos
últimos vinte anos por todos os níveis
de instância governamental. Finalmente, por meio do professor doutor Luiz
Miguel Oosterbeek, veio a Gestão Integrada do Território propondo, a partir
de uma visão multi e transdisciplinar da
realidade, uma nova forma de planejar
focada no desenvolvimento sustentável e
fundamentada no fortalecimento do capital social2. Persiste, todavia, a dúvida
se as abordagens existentes estão aptas
para lidar com toda a complexidade e a
incerteza inerente aos territórios.
Em paralelo à trajetória das abordagens de gestão territorial surgiram
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métricas e sistemas de avaliação para
cidades, mesoescalas e países. O Produto Interno Bruto, medida econômica e a
mais antiga, foi acompanhada da criação
de indicadores sociais e de desenvolvimento humano, métricas de avaliação
ambiental (biocapacidade, pressões,
ecoeficiência), e de indicadores para
medir a governança e os valores das
sociedades. Já nesta última década,
destaca-se a experiência do Sistema
Herity de Certificação da Qualidade do
Patrimônio Cultural Material, que veio
incorporar a opinião dos cidadãos no
processo de avaliação e elementos de
comunicação que oferecem visibilidade
e fácil apreensão dos resultados.
Uma reflexão sobre as métricas propostas até hoje indica que o objeto de
avaliação em questão não tem sido o
Território. Apresentam-se como medidas quantitativas e qualitativas de
conceitos normativos, que funcionam
como orientadores para a condução de
políticas, projetos e investimentos, mas
que captam aspectos distintos e isolados
da realidade.
O Território é anterior a princípios,
modelos e medidas normativas; um
elemento universal, independente do
período histórico ou cultura. O Território requer a medida integrada dos seus
elementos constitutivos, inclusive as
percepções dos cidadãos que o habitam,
independente da escala geográfica de
análise.
Baseada nessa assertiva nasce a
Certificação Territorial. Desenvolvida
pelo Instituto de Certificação Territorial
(ICT), a metodologia permite medir,
avaliar e informar, de forma integrada e
participada, os elementos universais dos
territórios. Sem desprezar indicadores e
medidas internacionalmente validadas
e, por meio de representações visuais
simples, procura apontar o grau de desenvolvimento dos componentes territoriais, e confronta esses resultados junto
às percepções individuais e coletivas,
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tornando os cidadãos conscientes dos
desafios de sua localidade e das visões
contrastantes que a constroem.
Assim, ao contrário dos sistemas de
certificação largamente adotados que
trabalham com listas de conformidades
e não conformidades, subjacentes aos
processos de gestão, submetidos aos
quadros jurídicos, institucionais e culturais dos países, a Certificação Territorial
baseia-se em índices e em escalas de
valores que caracterizam cada dimensão
do Território, expondo os resultados das
estratégias e intervenções.

METODOLOGIA
A metodologia da Certificação Territorial é fundamentada por extensa pesquisa nos campos da gestão territorial
e das métricas e sistemas de avaliação
dos lugares, entre as quais se destacam
a Gestão Integrada do Território e o
Sistema Herity de Certificação da Qualidade do Patrimônio Cultural Material.
Da primeira obtiveram-se os conceitos e
princípios de território e a visão integrada do mesmo. Do Herity tomaram-se por
referência as noções de participação dos
cidadãos e comunicação dos resultados3.
A metodologia está estruturada em
duas fases complementares: uma de
avaliação e outra de comunicação.
A fase da avaliação, por sua vez,
subdivide-se em duas etapas: a medida
do estado do Território e a medida das
percepções do Território, cada uma
gerando conjuntos de resultados específicos.
A avaliação centra-se em dois sistemas de indicadores que remontam a
marcos ordenadores distintos, construções teóricas fundamentadas no estado
de arte do conceito de Território.
A fase da comunicação prevê a difusão dos resultados de forma a dar amplo
acesso aos mesmos e permitir que a
informação atinja os públicos interessados, especialmente os cidadãos.
A Certificação Territorial prevê os

mesmos componentes territoriais para
os dois sistemas de indicadores e etapas
de avaliação. São avaliados os seguintes
componentes:
• Ordenamento Territorial: os equipamentos, serviços públicos oferecidos
à população; os recursos naturais essenciais à vida humana, os padrões de
consumo e as pressões/impactos sobre
o meio ambiente.
• Pessoas: qualidade de vida dos
habitantes (saúde, educação básica,
equidade e pobreza) e aspectos demográficos.
• Economia e Negócios: equilíbrio
das finanças governamentais, os fatores
que facilitam ou restringem o desenvolvimento de negócios, a sofisticação das
empresas e o desempenho da economia
local (crescimento, renda e geração de
emprego).
• Know-How e Competências: o
estoque de conhecimento local e sua
capacidade técnico-científica em termos das condições estruturantes e dos
resultados práticos.
• Cultura e Identidade: o sentimento
de pertença, o bem-estar subjetivo dos
cidadãos, o capital social e os valores
compartilhados.
• Imagem e Percepção: as percepções que os cidadãos possuem do seu
território como um todo, incluindo: satisfação, atratividade, perspectiva de
futuro e imagem coletiva.
• Governança: as dimensões da governança, conforme o Banco Mundial4:
voz e responsabilidade, estabilidade
política, qualidade regulatória, eficácia
do governo, regime de direito e controle da corrupção, avaliadas nacional e
localmente.
• Conectividade Global: redes e mecanismos que interligam globalmente
os territórios: investimentos diretos
estrangeiros, remessas, comércio internacional e mobilidade humana.
A representação dos resultados é
feita de duas formas. Os indicadores e
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níveis intermediários dos marcos ordenadores são visualizados em formato de
termômetro, elemento comum na vida
das pessoas que permite apresentar em
um único meio de visualização o limite
inferior e o superior das escalas de referência, bem como o resultado alcançado
por uma localidade.
Já os componentes territoriais são
visualizados todos de uma vez, mediante
um único símbolo identificador, de forma
a conferir uma espécie de “impressão
digital” ou “marca” do lugar. Utiliza-se
para tal uma hélice de oito pás, cada
uma simbolizando um componente do
Território.
Ao final, a Certificação Territorial
produz duas hélices, apresentando como
está o Território e o que seus habitantes
pensam dele. Todos os resultados são
comunicados por relatórios, cartilhas
e peças de mídia em espaços públicos,
tais quais metrôs, aeroportos, terminais
rodoviários, praças e prédios públicos.

TESTES E RESULTADOS
A Certificação Territorial encontra-se parametrizada e preparada para
aplicação em qualquer nível geográfico
(micro, meso e macroescalas), conforme
comprovado recentemente, por meio de
estudo de caso na região da sub-bacia
do Ribeirão do Boi, que abrange os
municípios de Bom Jesus do Galho, Caratinga, Entre Folhas e Vargem Alegre,
localizados no estado de Minas Gerais,
Brasil.

A região do Ribeirão do Boi caracteriza-se por uma ocupação histórica
recente – meados do século XIX – e por
elevado grau de antropização da paisagem, tendo menos de 8% da área de
matas nativas preservados. A população
total é da ordem de 110 mil habitantes,
de acordo com dados do Censo 2000,
sendo que três dos municípios integrantes – Bom Jesus do Galho, Entre
Folhas e Vargem Alegre – contavam
conjuntamente, com menos de 20 mil
habitantes. Nos municípios predominam
os jovens (40% têm menos de 20 anos)
e o desenvolvimento humano é médio-baixo (entre 0,657 e 0,754). O Produto
Interno Bruto é majoritariamente composto pelo comércio e serviços, mas há
forte presença da agropecuária.
Em virtude de tais características –
o contraste do urbano e rural, a pequena
população, a extensão territorial – e da
proximidade com empreendimentos e
cidades de vocação industrial e maior
riqueza, como Ipatinga, Timóteo e Belo
Oriente, a região fora selecionada, num
contexto de projetos de intervenção
conduzidos por empresas e instituições
não governamentais.
As percepções dos cidadãos, do ponto de vista geral, são satisfatórias, sendo
negativamente afetadas pela oferta e
qualidade das infraestruturas e serviços
públicos, bem como pelas questões do
mundo do trabalho.
Em relação ao do estado do território, o Ribeirão do Boi apresentou

resultado mediano. O componente Ordenamento Territorial apresenta uma
boa qualidade ambiental no que tange
às emissões de gases do efeito estufa
e à carga orgânica nos cursos d’água.
Chamou à atenção a alta intensidade
de carbono da economia regional, o
que demanda investimentos, processos e práticas com menor dispêndio
de energia e de consumo de combustíveis fósseis. A deficiência e a baixa
acessibilidade às infraestruturas se
fizeram notar, estando o gasto público
com saúde e educação aquém do ideal;
os equipamentos de saúde são poucos
para suprir a demanda; a penetração
das Tecnologias da Informação e Comunicações (TICs) é incipiente; as conectividades são básicas e intrarregionais;
os serviços de abastecimento de água e
esgoto não estão universalizados.
Por outro lado, o componente Pessoas obteve os melhores índices. Destacaram-se a baixa exposição às doenças infectocontagiosas e epidêmicas
tais como AIDS, tuberculose e malária,
além da boa cobertura dos cuidados
fundamentais de saúde e nutrição infantil. A criminalidade, a pobreza e a
desigualdade de renda são aspectos
negativos.
O componente Economia e Negócios
reforçou a necessidade da articulação
dos governos locais nas autarquias estaduais e federais no sentido da desburocratização e melhoria do ambiente de
negócios como um todo. As administra-

A deficiência e a baixa acessibilidade às infraestruturas se fizeram notar, estando o
gasto público com saúde e educação aquém do ideal
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O estudo de caso da aplicação da metodologia pôde comprovar as valências
territoriais desenvolvidas e subdesenvolvidas dos municípios

ções públicas da região estudada sofrem
de grande dependência de transferências correntes.
Ao mesmo tempo, o componente
Know-How e Competências evocou a
necessidade de descentralização das
infraestruturas de ensino superior, a
ampliação do acesso ao mesmo e a universalização do ensino médio, ao mesmo
tempo em que o contexto nacional e
internacional requer da região maior
integração entre academia e tecido produtivo, maior desenvolvimento de projetos de ciência e tecnologia. O sistema
de ciência, tecnologia e inovação local é
incipiente e quase irrelevante.
Quanto à Cultura e Identidade verificou-se grande sentimento de pertença
em relação à comunidade, elevado grau
de bem-estar subjetivo da comunidade e
a força dos laços sociais entre famílias
e amigos. Todavia, a participação comunitária é fraca, e há baixa confiança
existente entre os cidadãos.
Nos tópicos da Imagem e Percepção,
apesar dos altos índices de satisfação
com a cidade, com a qualidade de vida
local, com sua trajetória e do otimismo
quanto ao futuro, é baixo o desejo de
permanência.

A Governança apresentou resultados
aquém do ideal, com destaques negativos para o regime de Direito e controle
da corrupção a nível nacional. Em nível
local, sobressaem-se negativamente a
percepção da transparência, a eficácia
e a qualidade regulatória da Administração Pública. Os resultados apontam
uma preocupação com aspectos mais
abstratos relativos à governança quando
em níveis superiores, e maior peso dos
aspectos concretos e concernentes ao
dia a dia das pessoas quando observado
o governo municipal.
O componente Conectividade Global
sintetizou resultados ruins que atestaram a baixa competitividade regional,
ainda dependente de uma pauta de

exportação de baixo valor agregado
centrada em commodities agrícolas
vulneráveis às cotações e oscilações de
oferta e demanda.
O estudo de caso da aplicação da
metodologia pôde comprovar as valências territoriais desenvolvidas e subdesenvolvidas dos municípios e da região
supracitada, bem como a resiliência
e capacidade daquela em atender os
parâmetros mínimos de integridade dos
dados.
Assim, a Certificação Territorial configura-se como uma nova bússola, de
forma a guiar investimentos e projetos
governamentais, investidores e empreendimentos, e a mobilidade humana,
rumo ao desenvolvimento sustentável.
inguelore@gmail.com
notas
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Transparência fiscal no
Brasil: o mundo é plano?
Heron Charneski

Sócio-diretor de Charneski Advogados

O regime de tributação de empresas brasileiras
por meio de suas controladas ou coligadas, em
apreciação no STF, extrapola sua finalidade de
combate à evasão fiscal. Por isso, seria oportuna
alteração legislativa que, respeitada a transparência
fiscal, não constituísse um desincentivo à conquista
de mercados no exterior.

A

abertura comercial iniciada na
década de 90 e a intensificação do processo de globalização no mundo (que
passou a ser “plano”, como definiu Thomas L. Friedman1) desvelaram diversas
oportunidades para que empresas brasileiras operassem em escala internacional. Uma das principais formas dessa
atuação passou a ser o investimento em
empresas subsidiárias próprias, ou a
participação em empresas sediadas em
outros países. Dados oficiais do Banco
Central do Brasil indicam a existência
de investimentos diretos brasileiros no
exterior superiores a R$ 120 bilhões, no
encerramento do ano de 2008; no caso
de investimentos diretos em companhias
controladas ou coligadas (com mais de
10% de participação), o valor é de R$
80 bilhões, no final daquele exercício2.
Ao mesmo tempo em que as com-
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panhias nacionais passam a ter uma
inédita exposição a oportunidades de
distribuição de suas atividades em diversos países, a capacidade de competição nos mercados internacionais é
estabelecida por uma série de fatores
internos e externos. Dentre os fatores
internos, as condições cambiais e o
sistema tributário do país exportador
de capital exsurgem como variáveis
estratégicas.
Sob a ótica da simples exportação
de produtos para o exterior, bastante
(e, diga-se de passagem, acertada) ênfase vem sendo dada ao modelo vigente
no Brasil, que onera o investimento
produtivo e a produção no mercado interno, mediante a incidência de diversos
tributos regressivos (em particular, o
ICMS, IPI, a contribuição ao PIS e a COFINS) sobre a cadeia econômica. Nesse

modelo, o ônus tributário interno não é
devidamente compensado ao exportador,
mediante o que deveria ser um mais
rápido e efetivo procedimento de devolução de créditos fiscais acumulados ao
longo da cadeia produtiva.
Pretendemos discutir no presente
artigo um outro aspecto tributário do
“Custo Brasil” envolvido no processo
de internacionalização das empresas
nacionais. Trata-se do regime de tributação das rendas obtidas por empresas
brasileiras no exterior por meio de empresas controladas ou coligadas constituídas em jurisdições alienígenas. Será
provado que esse regime, instituído por
Medida Provisória em 2001, e hoje sob
apreciação jurídica pelo Poder Judiciário, extrapola as finalidades de combate
à evasão fiscal que o deveriam nortear.
O aperfeiçoamento das chamadas regras

Energia

“CFC” ou de transparência fiscal poderá
contribuir para a expansão da inserção
internacional das nossas empresas.

transparência fiscal
A liberdade de movimentação de
capitais no mundo moderno, combinada com regimes tributários bastante
diversos entre os países, pode dar
lugar a investimentos mais orientados
por questões fiscais que comerciais ou
negociais. As regras de tributação dos
sócios residentes em um país sobre os
lucros auferidos por empresas controladas ou coligadas sediadas no exterior,
antes da distribuição ou “repatriação”
desses lucros, têm por objetivo prevenir abusos na alocação indefinida de
rendimentos em países de baixa pressão fiscal. Presentes no ordenamento
jurídico interno, tais regras recebem
a denominação de transparência fiscal
internacional 3 ou CFC – Controlled
Foreign Corporation rules.

Tais regras são consequência da
adoção, na legislação interna, do princípio da universalidade de tributação
das rendas. Países soberanos podem
exercer seu poder de tributar de duas
formas. Sob o critério da territorialidade, a tributação é restrita à renda
produzida dentro do seu território, independentemente de quem a aufere (se
uma empresa nacional ou uma empresa
estrangeira). Já sob o critério da universalidade, são tributadas as rendas
dos indivíduos e empresas de um determinado país, independentemente de
onde são auferidas (no próprio país ou
no exterior). No sistema universal, não
deve haver diferença tributária, perante a legislação interna, entre auferir
rendimentos no próprio país ou em país
estrangeiro. Contudo, se no exterior
os rendimentos se beneficiam de um
regime tributário de menor pressão
fiscal, podem existir incentivos a que o
capital lá permaneça, sem tributação no

país de origem. Diante dessa situação,
países que adotam o conceito de universalidade buscam precaver-se com a
tributação antecipada de determinados
rendimentos produzidos por empresas
controladas e coligadas no exterior, antes que ocorra a sua efetiva distribuição
aos sócios e acionistas locais.
As regras destinadas a antecipar a
tributação do Imposto de Renda que seria devido apenas com a distribuição dos
lucros auferidos no exterior têm origem
na década de 1960, nos Estados Unidos
da América. Naquele contexto histórico,
discutia-se o potencial prejuízo à arrecadação, baseada no sistema da universalidade, se fosse amplamente permitido
o diferimento da tributação das rendas
obtidas no exterior por multinacionais e
demais empresas americanas. Chegou-se, então, a uma solução intermediária.
Por meio da Subparte F do Código de
Rendas Internas norte-americano, limitou-se a tributação antecipada, prévia
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à distribuição, a rendimentos classificados como passivos (rendimentos de
investimentos financeiros, por exemplo)
e produzidos em “paraísos fiscais”. A
despeito de diversos detalhes afetos a
esse regime, pioneiramente conhecido
como CFC legislation, permaneceu a
ideia básica de permitir o diferimento
da tributação de rendas ativas (com
operações comerciais, por exemplo) no
exterior, sem presunção de evasão fiscal, até a efetiva distribuição de lucros
ao sócio norte-americano.
Até 1986, além dos Estados Unidos,
apenas cinco outros países (Alemanha, Canadá, França, Japão e Reino
Unido) haviam adotado alguma forma
de limitação da possibilidade de empresas domésticas diferirem a tributação das rendas obtidas por meio de
empresas coligadas ou controladas no
exterior. A partir de 1987, porém, a
OCDE – Organização de Cooperação e
de Desenvolvimento Econômico passou
a divulgar relatórios favoráveis à introdução de regras de transparência fiscal
internacional pelos países-membros.
Em 1998, um estudo da OCDE denominado Harmful Tax Competition: na
Emerging Global Issue incentivava a
formulação de políticas tributárias entre países-membros e não membros,
para prevenir a “concorrência fiscal
danosa” praticada por algumas nações.
Com base nessa noção, consolidou-se
a recomendação de adoção de regras
de transparência fiscal internacional
como a principal ferramenta dos países
na prevenção da erosão de sua base
tributária, em decorrência de práticas
tributárias “danosas” de outros países,
e do mundo globalizado.
O Brasil incorporou à legislação
tributária, em 2001, uma regra de tributação de rendas auferidas no exterior
por empresas coligadas e controladas.
Ao fazê-lo de maneira ampla e genérica,
contudo, descurou da recomendação de
mero “combate à erosão da base tribu-
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tária local”, atingindo toda a sorte de
investimentos e operações brasileiros
no exterior por intermédio de participações societárias. Como se verá, um
regime provavelmente único, e certamente severo.
Por meio do art. 74, da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24/08/2001, o
legislador, reeditando regra anterior4,
buscou assegurar que os lucros auferidos por empresas controladas ou
coligadas no exterior fossem tributados
no Brasil em 31 de dezembro de cada
ano, independentemente de serem distribuídos (disponibilizados) à empresa
controladora ou coligada no Brasil. O
dispositivo possui a seguinte redação:
“Art. 74. Para fim de determinação
da base de cálculo do Imposto de Renda
e da CSLL, nos termos do art. 25 da Lei
n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
e do art. 21 desta Medida Provisória,
os lucros auferidos por controlada ou
coligada no exterior serão considerados
disponibilizados para a controladora ou
coligada no Brasil na data do balanço no
qual tiverem sido apurados, na forma do
regulamento”.
Ou seja, a pretexto de regulamentar
a transparência fiscal internacional, o
Brasil, avançando no sistema de universalidade da tributação das rendas
fundamentado no art. 153, § 2º, I, da
Constituição Federal de 1988, apresentou um regime que não comporta exceções. Os lucros auferidos por intermédio
de outras empresas no exterior serão
tributados no Brasil independentemente
de distribuição, desimportando se foram
obtidos em países de baixa pressão
fiscal (“paraísos fiscais”), se advieram
de rendimentos considerados “contaminados” na prática internacional ou se
houve abuso na utilização de vantagens
fiscais, conforme recomendações da
OCDE. Basta que o lucro tenha sido
apurado por empresa controlada ou
coligada no exterior, de acordo com a legislação comercial ali vigente, para que

esteja sujeito à tributação antecipada no
Brasil, na data do balanço.
Para os propósitos do art. 74, da MP
nº 2.158-35/01, a legislação societária
considera controlada a sociedade na
qual a controladora, diretamente ou por
meio de outras controladas, é titular
de direitos de sócio que lhe assegurem,
de modo permanente, preponderância
nas deliberações sociais e o poder de
eleger a maioria dos administradores5.
Já a coligada seria a sociedade de cujo
capital outra sociedade participa com
dez por cento ou mais do capital, sem
controlá-la6. Portanto, o art. 74, da
MP nº 2.158-35/01 abarca significativo
número de casos relacionados à internacionalização de empresas brasileiras
por intermédio de participações societárias em outras empresas sediadas no
exterior.
Um aspecto importante advindo com
a regulamentação do regime de transparência fiscal brasileiro foi a permissão
de que os prejuízos apurados por uma
controlada ou coligada no exterior pudessem ser compensados com os lucros
auferidos por ela própria nos períodos
subsequentes ou nos períodos antecedentes7. Porém, esses mesmos prejuízos e perdas apurados no exterior não
poderão ser compensados com lucros
auferidos no Brasil, como já estabelecia o art. 25, § 5°, da Lei n° 9.249, de
26/12/1995.
Diversas teorias passaram a ser
discutidas a respeito da compatibilidade
entre o art. 74, da MP nº 2.158-35/01 e
o sistema tributário nacional, plasmado
na Constituição Federal de 1988. Primordialmente, questionou-se sobre a
possibilidade de incidência do Imposto
de Renda antes da efetiva aquisição de
disponibilidade dos lucros no exterior
pelos sócios brasileiros. Isso porque o
art. 43, do Código Tributário Nacional,
elege como fato gerador do imposto a
aquisição da “disponibilidade econômica
ou jurídica de renda”, o que não ocor-
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Questionou-se sobre a possibilidade de incidência do Imposto de Renda antes da
efetiva aquisição de disponibilidade dos lucros no exterior pelos sócios brasileiros

reria com a simples apuração de lucro
contábil pela coligada ou controlada no
exterior, desacompanhada da determinação societária de sua distribuição. De
outro lado, controverte-se a respeito da
inserção do § 2° ao mesmo art. 43, do
CTN, pela Lei Complementar n° 104, de
10/01/2001, segundo o qual, “na hipótese de receita ou de rendimento oriundos
do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua
disponibilidade, para fins de incidência
do imposto”. Nesse caso, o art. 74, da
MP n° 2.135-58/01, apenas estaria
estabelecendo o momento de incidência
do imposto, fundado na permissão do
Código. Por fim, argumentos contrários à tributação, no Brasil, dos lucros
auferidos por controladas ou coligadas
no exterior, antes de sua efetiva distribuição, referem que referido regime
teria criado uma hipótese de tributação
fictícia de rendimentos, não respaldada
pelo nosso ordenamento jurídico. Haveria ferimento ainda ao princípio da
capacidade contributiva (art. 145, da
Constituição Federal), relativamente à
empresa investidora brasileira.
A despeito da posição jurídica que
prevalecerá – conforme julgamento em
curso no Supremo Tribunal Federal,
doravante comentado –, cabe admitir
que, se o objetivo principal das regras
de transparência fiscal, segundo recomendações de órgãos internacionais, é
combater a evasão fiscal internacional
(inclusive nos casos de abuso de direito
ou de forma, com a utilização de empresas sem substância econômica consti-

tuídas em jurisdições de baixa fiscal),
o Brasil, no caso do art. 74, da Medida
Provisória n° 2.158-35/01, foi bem mais
longe. Sob uma antecipação ampla e
genérica do imposto sobre lucros auferidos no exterior, ainda indisponíveis à
empresa investidora no Brasil, acabou
por atingir inclusive investimentos “não
contaminados”, prejudicando a inserção
de nossas empresas no mercado internacional, mediante a participação em
sociedades estrangeiras.

Julgamento no STF
Em 21/12/2001, a Confederação
Nacional da Indústria (CN) ajuizou no
Supremo Tribunal Federal a Ação Direta
de Inconstitucionalidade, tombada sob
o n° 2.588, contra o regime de transparência fiscal internacional consubstanciado no art. 74, da Medida Provisória
n° 2.158-35/01 e no § 2° do art. 43, do
CTN, acrescido pela Lei Complementar
n° 104/00. Até o momento, três Ministros do STF votaram pela procedência
da ação – Ricardo Lewandowski, Marco
Aurélio e Sepúlveda Pertence, este aposentado –, dois Ministros votaram pela
improcedência – Nelson Jobim e Eros
Grau, ambos aposentados – e a Relatora, Ministra Ellen Gracie, manifestou-se
pela procedência parcial. Tais votos
merecem algumas considerações.
O voto da Ministra Relatora, que
concluiu pela parcial procedência da
ação, busca na legislação societária as
noções de acionista controlador e de
sociedades coligadas, para identificar
quando os lucros obtidos no exterior po-

dem ser considerados “disponíveis” para
a investidora no Brasil. Nessa hipótese,
quando a sociedade brasileira controla a
sociedade no exterior, mediante direitos
de sócio que lhe asseguram a preponderância nas deliberações sociais, nos
termos do art. 116, da Lei nº 6.404/76
(Lei das S.A.), a data do encerramento
do balanço da controlada já caracterizaria o momento da aquisição de disponibilidade jurídica sobre os lucros para a
controladora brasileira. Assim, no caso
de o investimento ser feito por intermédio de empresa controlada no exterior,
estaria justificada a tributação dos lucros ainda não distribuídos, como quer
o art. 74, da MP nº 2.158-35/01. Esse
raciocínio, contudo, não se estenderia
às empresas coligadas, em que não há o
mesmo poder de deliberação da investidora brasileira. Segundo a Ministra, se
o investimento se dá por meio de empresa coligada no exterior, então seria
inconstitucional nesse aspecto o regime
de transparência fiscal brasileiro.
Já o voto do ministro Nelson Jobim
adota uma inflexão contábil para sustentar a constitucionalidade do dispositivo.
A regra da legislação societária é que os
investimentos relevantes em sociedades
controladas e coligadas devem ser registrados pelo método da Equivalência
Patrimonial – apresentando, na contabilidade da investidora, um “espelho”
das mutações patrimoniais da sociedade
investida. De acordo com o referido
método, sempre que houver um ajuste
para mais no patrimônio da sociedade
investida – como a apuração de lucros
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– , esse acréscimo será reconhecido no
resultado da pessoa jurídica investidora
de acordo com o regime de competência,
independentemente do seu recebimento
em moeda. Dessa forma, ainda que os
lucros da empresa coligada ou controlada no exterior não tenham sido distribuídos, já existiria efetivo acréscimo ao
patrimônio da investidora, revelador de
disponibilidade de renda para justificar
a incidência do Imposto de Renda como
pretende a Medida Provisória nº 2.15835/01.
Em nosso entendimento, contudo,
mesmo na existência de relação de
controle entre a empresa investidora
brasileira e a investida no exterior, ou
na contabilização do lucro segundo o
método da equivalência patrimonial, a
destinação final desse resultado não
pode ser automaticamente imposta pela
legislação tributária. Não se deve descurar, ainda, que o objetivo primordial
dos regimes de transparência fiscal
no mundo, como relatado, refere-se ao
combate a situações de evasão fiscal,
que não podem ser presumidas na forma
preconizada pela legislação brasileira
em combate.
Desse modo, julgamos, o voto-vista do ministro Marco Aurélio na Ação
Direta de Inconstitucionalidade (cuja
linha foi seguida, em 2007, no voto do
ministro Ricardo Lewandowski) é o que
revolve a posição jurídica mais adequada ao caso concreto8. No referido voto, é
enfatizada a existência de personalidade
jurídica própria da coligada ou controla-

da no exterior, que, como regra, deve ser
respeitada para fins tributários. Segundo o ministro, o fato gerador do imposto
previsto na Constituição, e contido na
expressão “aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda” do art.
43, do Código Tributário Nacional, não
pode ser deturpado com a criação de
uma ficção jurídica extravagante, “como
ocorre enquanto o lucro da coligada ou
controlada existente no exterior continua, consoante a legislação de regência
no estrangeiro, no próprio patrimônio
da empresa que o apurou”. Assim, seria
inconstitucional a antecipação da tributação do Imposto de Renda da empresa
investidora brasileira, enquanto não
distribuídos os lucros pela empresa
estrangeira com a qual se mantenham
laços sob o ângulo da coligação ou do
controle.
Afora os bem lançados argumentos
jurídicos, o ministro já enfatizava os
problemas oriundos do regime de transparência fiscal adotado no Brasil para a
inserção internacional de nossas empresas. Por sua relevância, transcrevemos
trecho do voto-vista:
“Não é demasia escancarar aspectos
envolvidos na espécie, considerados os
interesses nacionais. Que estímulo é
esse a investimentos no exterior, à busca de divisas? Tem-se, sim, inoportuna,
descabida e inconstitucional voracidade
fiscal, na contramão do almejado crescimento das empresas brasileiras, da
necessária, porque salutar, projeção
do Brasil no cenário internacional. A

imposição tributária em análise, além de
fugir ao figurino próprio, é um contrassenso, nada tendo de razoável.
Esta ação, o pedido veiculado, longe
está de visar à redução da hoje insuperável carga tributária, mas ao afastamento de distorção a colocar em xeque
o próprio sistema do Imposto de Renda,
isolando as empresas, forçando-as a recuo considerada a presença indireta no
exterior, inibindo-as na atuação sempre
bem-vinda no plano internacional.
Hoje o Brasil está no 65º lugar no
ranking da competitividade internacional. Se a empresa é obrigada a recolher
o tributo sem o aporte da renda em seu
balanço, sem a disponibilidade, certamente terá de tirar o numerário respectivo de algum lugar, perdendo, ante
a existência de ônus sem contrapartida,
mais e mais, a competitividade. E ainda
se fala em pacto federativo visando à tão
esperada reforma tributária. Para tanto,
desnecessário é ir ao fundo do poço.
A visão que desaguou na medida
provisória, na instituição de novo tributo ou fato gerador via tal instrumento,
quando o normal seria a lei complementar, na distorção vernacular do que se
entende como disponibilidade econômica
ou jurídica de renda, alcançando como
tal o antônimo, a indisponibilidade, em
contrariedade ao arcabouço normativo
próprio – artigos 146, inciso III, alínea
“a”, da Constituição Federal, 43 e 110
do Código Tributário Nacional – mostrou-se de miopia cegante, apenando
não os sonegadores, no que sempre

A regra da legislação societária é que os investimentos em sociedades controladas e
coligadas devem ser registrados pelo método da Equivalência Patrimonial
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encontram meio de driblar o burocrático
fisco, mas empresas sérias que buscam
projetar, com inegáveis riscos e sacrifícios, além das fronteiras nacionais, o
nome do Brasil, tornando-o merecedor
da consideração e respeito internacionais. Sim, editem-se normas que punam
o ato de sonegação e alcancem aqueles
que, à mercê de práticas merecedoras
de excomunhão maior, traem os interesses pátrios. O que não cabe é o trato
de situações díspares da mesma forma,
a dosagem cavalar, a apanhar as empresas em geral, os contribuintes que,
sob o ângulo da forma e da realidade,
da concretude, da transparência, já
cumprem os deveres fiscais.
Descabida e inconstitucional é a
obrigação do pagamento de imposto
sem a disponibilidade, sob qualquer das
espécies, da renda, porque ainda não
repassada, via deliberação do órgão
próprio da coligada ou controlada à
empresa irmã situada no Brasil, ainda
não interiorizada no território nacional,
ainda não deslocada do patrimônio da
empresa situada no exterior para a
coligada ou controladora aqui residente.
Versou-se algo de repercussão maior
– recolhimento de imposto – via instrumental precário e efêmero, fazendo-o
na contramão do crescimento nacional,
das empresas brasileiras, da necessária
e salutar projeção do Brasil no cenário
internacional”.
Atualmente, o julgamento se encontra interrompido por pedido de vista do
ministro Carlos Ayres Britto. Portanto,
não é possível afirmar que já exista jurisprudência consolidada do STF sobre
a matéria.

Um novo regime
Como demonstrado, tendem os países mais desenvolvidos no mundo, em
um cenário de globalização econômica, a
proteger sua base tributável da competição fiscal patrocinada por outros países.
Ao utilizarem regras de transparência
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fiscal internacional, contudo, atentam
mais à utilização de empresas no exterior sob pretensas figuras de abuso da
personalidade jurídica ou de confusão
patrimonial. Mesmo contemplando um
detalhamento de hipóteses de incidência que visa a alcançar apenas essas
situações particulares, regras de transparência fiscal tão minuciosas como as
do Reino Unido já foram desafiadas, nos
tribunais, diante de princípios como o da
“liberdade de estabelecimento”, caro ao
Tratado de Roma e ao Mercado Comum
Europeu9.
Ao não distinguir as diferentes situações – as “abusivas” das não abusivas
–, a realidade objetiva é que a legislação
brasileira, notadamente pelo art. 74, da
Medida Provisória n° 2.158-35/01, presume a ocorrência de fraude ou simulação em todos os investimentos feitos
por empresas brasileiras em pessoas
jurídicas no exterior. Se a própria noção
de “abuso” como causa para justificar
a antecipação da tributação dos lucros
auferidos no exterior é controvertida,
ainda mais discutível é a fictícia hipótese de tributação ainda em vigor no país,

no caso de investimentos orientados ao
aproveitamento das vantagens comerciais e econômicas do “mundo plano”
em que vivemos.
Enquanto se aguarda o julgamento
em curso no Supremo Tribunal Federal
a respeito da constitucionalidade do
referido dispositivo, seria oportuna
alteração legislativa que, respeitados
os interesses nacionais no tocante
ao tema da transparência fiscal, não
constituísse um desincentivo à conquista de novos mercados por empresas
brasileiras. No mundo plano, ir para
o exterior significa buscar ganhos de
competitividade, que podem trazer
vantagens para o próprio consumidor
brasileiro. Em um momento em que se
discutem os efeitos do câmbio baixo
à competitividade das empresas brasileiras no cenário internacional, tal
alteração legislativa não é apenas uma
correção do desvio jurídico que entendemos ter ocorrido no caso do art. 74,
da MP nº 2.158-35/10. É uma oportunidade de desoneração do “Custo Brasil”
e de ajuste aos desafios da economia
globalizada.
heron@charneskiadvogados@com.br
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Infraestrutura

O PAC ajustado à curva
do crescimento
Hugo Ferreira Braga Tadeu*

Professor da UNA e da Fundação Dom Cabral

A melhoria da infraestrutura em serviços básicos
como eletricidade, comunicações, transportes
e saneamento é condição sine qua non para o
desenvolvimento brasileiro. Por isso, é essencial a
manutenção dos investimentos previstos no Plano de
Aceleração do Crescimento (PAC), que permitirão o
aumento da produtividade, da qualidade dos bens e
serviços e consolidarão a integração regional.

S

egundo o Council of Supply Chain
Management Professionals (2010), entidade que reúne representantes do meio
empresarial e acadêmico, a logística
é definida como “o processo de planejamento, implementação e controle da
eficiência, de custos efetivos, estoques
de matéria-prima, recursos circulantes,
mercadorias acabadas e informações relacionadas do ponto de origem ao ponto
de consumo com a finalidade de atender
aos requisitos do cliente”. Para Bowersox (2001), a logística é expressa como
“um esforço integrado com o objetivo de
ajudar a criar valor para o consumidor
final pelo menor custo possível. Existe
para satisfazer as necessidades dos
clientes, facilitando as conclusões das

atividades dos setores de produção,
vendas e marketing”.
Para todas as evidências expressas
acima é possível notar a necessidade
de planejamento, da busca por indicadores de desempenho satisfatórios,
redução de custo e no melhor nível
de serviço para o mercado como um
todo. Logo, qual o planejamento de
longo prazo realizado pelo Brasil no
que se refere à logística e a sua infraestrutura? Quais são os indicadores contemporâneos da infraestrutura
nacional? Qual a competitividade da
logística brasileira, quando comparada
ao crescimento econômico registrado?
Estaríamos realizando um planejamento integrado, em busca de eficiência e

custos efetivos, para atender aos consumidores finais?
Estas perguntas podem ser respondidas, a partir de uma análise das
opções históricas, empregadas pelas
empresas do setor de logística, apresentando um modelo operacional com
intenso dispêndio e consumo de energia
não renovável principalmente rodoviário, com inúmeras deficiências operacionais. Vale salientar que a escolha
pelo modal rodoviário, em detrimento ao
ferroviário, aquaviário e aeroportuário
vem causando custos excessivos para as
empresas em geral no Brasil, sendo um
sério gargalo a ser solucionado.
Para o crescimento econômico e
sustentado de longo prazo, torna-se
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necessário repensar, por exemplo, no
direcionamento estratégico do setor aeroportuário, com sólido crescimento da
demanda, mas com inúmeros problemas
relacionados aos terminais de passageiros, cargas e nos aspectos regulatórios.
Outro ponto crítico refere-se ao potencial de geração de energia nacional,
evitando assim possíveis riscos de racionamentos, como os vividos no passado,
prejudicando assim, o crescimento da
capacidade industrial, de serviços e não
afetando as demandas consumidoras.
Dados do IPEA (2010) indicam um
crescimento econômico dos últimos 10
anos, em média, de 2,3%, não sendo um
número satisfatório, para um país que
deseja alcançar patamares de nação desenvolvida. No entanto, apesar do baixo
valor, quando comparado a países como
Estados Unidos, Rússia, Índia e China,
o Brasil vem apresentando um comportamento industrial satisfatório, seguido
de boa liquidez monetária e demandas
por consumo. Porém, estudos do Banco
Mundial (2010) afirmam que o Brasil
encontra-se em situação não vantajosa
em sua concepção logística, o que vem
acarretando sérios problemas para a
sua competitividade internacional. Foram avaliados os critérios transportes,
importação, exportação, custos, tempo
de movimentação de cargas, disponibilidade de energia e infraestrutura em
geral, por meio de países, como Vietnã,
Argentina, Chile, Peru e de todos os
que fazem parte do BRIC (referência a
Brasil, Rússia, Índia e China). Os líderes
do estudo foram Holanda, Alemanha, Suécia, Áustria e Estados Unidos, estando
o Brasil nas últimas colocações. Assim
sendo, teríamos as condições necessárias para alcançar o desenvolvimento
econômico e de longo prazo?
Direcionando o foco para a matriz
energética, dados do Balanço Energético Nacional, versão 2010 (BEN-2010),
indicam que o país tem grande concentração em atividades industriais, sendo
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esse segmento intensivo de energia. No
entanto, existem sinais de que a capacidade energética seria insuficiente.
Alguns setores como os de produção de
aço e minério de ferro seriam os maiores prejudicados. Como resposta, já se
observa a importação de carvão mineral
de países africanos e investimentos em
usinas a gás natural, para não paralisar
a produção.
Vale a pena relembrar, que no caso
do gás natural, foram registrados problemas no abastecimento em cidades
como Rio de Janeiro e São Paulo, em
2009, devido à dependência dessa fonte,
segundo as reservas bolivianas. Conforme a ANP (2010), desde a crise com a
Bolívia, o abastecimento dos grandes
centros foi restabelecido, com investimentos em novas reservas de petróleo
na Bacia de Santos, Nordeste e, obviamente, no Espírito Santo, fruto das
atividades do Pré-Sal.
Assim sendo, como crescer com
tantos problemas de infraestrutura e
logística? Qual a correlação entre infraestrutura e desenvolvimento econômico?

Avaliação Histórica
A opção por ser intensivo pela indústria como modelo desenvolvimentista vem da década de 70, pelo então
presidente Juscelino Kubitschek, com
o incentivo às rodovias e empresas do
setor automobilístico, como alavanca
para o desenvolvimento e povoamento
do cerrado brasileiro a centenas de quilômetros dos grandes centros urbanos,
referindo-se em comparação às regiões
dos estados mais centrais ao país.
Na década de 80 houve uma oferta
excessiva de derivados de petróleo,
porém, não sendo algo favorável para
a balança comercial, devido aos preços
do barril no mercado internacional.
Para os economistas, essa década foi
cunhada como a “década perdida”, em
consequência também da inflação e das
taxas elevadas de juros.

A década de 90 pode ser representada pela abertura do mercado nacional a bens importados e a outro ponto
relevante; a implementação do Plano
Real – Plano esse que objetivava ser
mais um pacote econômico focado em
estabilizar as contas nacionais. Porém,
a economia internacional foi marcada
por sucessivas crises de liquidez. Países
como Rússia, Argentina e Estados Unidos registraram problemas financeiros,
com forte impacto no Brasil. Segundo a
conjuntura apresentada nesse período, a
opção escolhida pela equipe econômica
do governo federal foi a busca da estabilização e pela solvência financeira e
orçamentária. Optou-se por organizar
as contas do Estado, com o pagamento
a priori dos juros da dívida externa e a
posteriori em busca do desenvolvimento
de longo prazo das políticas sociais e industriais. Não haveria sustentabilidade
econômica e estrutural se as contas se
mantivessem fora do controle.
Sucessivas contribuições financeiras
foram criadas para manutenção das
funções do Estado. Para o setor de infraestrutura e logística, pode ser citada
a CIDE (Contribuição de Intervenção do
Domínio Econômico), pela Lei nº 10.336
de 19/12/2001, com a finalidade de
aplicação de recursos para as estradas,
oriunda do abastecimento de combustíveis. As privatizações foram um instrumento da mesma gestão pública, com o
intuito de gerar caixa. Empresas foram
privatizadas por um preço justo na época, por exemplo, do setor de mineração,
gerando lucro, após a implementação de
modelos eficientes de gestão.
Atualmente, preocupa o elevado
gasto público, próximo a 40% do PIB.
Gasta-se demais com o funcionalismo,
que deveria funcionar com “ares” privados e com políticas meritocráticas. A
responsabilidade sobre essa questão é
central, para se evitar desperdícios e má
alocação do dinheiro público, como por
exemplo, na questão da infraestrutura.

Infraestrutura

Para crescer, também, é preciso
gente treinada e qualificada. Necessita-se na educação de base e na geração
de mão de obra qualificada. A falta de
mão de obra para atuar nas demandas
do mercado e no planejamento de longo
prazo é crítica e histórica. Recentemente, em Minas Gerais foi criado o primeiro curso de pós-graduação em engenharia ferroviária do Brasil, evidenciando o
atraso em ensino, pesquisa e extensão.
Outros exemplos podem ser citados,
como a demanda por engenheiros civis,
mecânicos, de minas e produção, além
de gente para as áreas de negócios e
logística.
Programas como as PPPs (Parcerias
Público-Privada) e o PAC (Programa
de Aceleração do Crescimento) foram
expostos à mídia como solução para o
“apagão” da infraestrutura nacional. Até
o momento, pouco foi feito e as preocupações sobre os gargalos em estradas,
aeroportos, portos e até mesmo energia
são latentes.

Parcerias Público-Privadas
As PPPs têm o seu marco legal na
lei de concessões (8.987/95) e por último na lei de investimentos públicos e
privados (11.079/04). A sua definição
está correlacionada com as concessões
patrocinadas, em que o investidor privado realiza aporte de capital, com a
fiscalização do governo e a concessão
administrativa, quando há orçamento
público, porém há inexistência de mão
de obra qualificada.

Para o funcionamento das PPPs
torna-se essencial a visão de longo
prazo entre as empresas privadas e o
setor público. Obras de infraestrutura
demandam tempo, com mecanismos
de construção sofisticados e que retornem o dinheiro empregado. Proteger o
investidor do risco é uma das funções
das parcerias, com a adoção do Fundo
Garantir de Crédito (FGC).
O FGC é uma reserva de capital
destinada a possíveis crises financeiras
ou insolvência por parte da iniciativa
privada, quando esta presta serviços
ao governo no âmbito das PPPs. É uma
garantia para que o serviço tenha continuidade.
Uma das justificativas das PPPs são
os dados do crescimento da infraestrutura brasileira, com baixos investimentos em ferrovias e geração de eletricidade, em contraponto às concessões
ferroviárias e setor de telefonia.
Em correlação aos dados apresentados e como complementação às
PPPs, o Governo federallançou o PAC.
Trata-se de R$ 614 bilhões para investimento em infraestrutura, logística e
energia, reunindo os principais projetos
do setor pensados nos últimos 20 anos.
A visão do PAC engloba a modernização
de toda a infraestrutura do Brasil,
em benefício aos centros produtivos
nacionais, criando as condições para
a a exportação. Porém, existem pontos
negativos quanto à adoção desse plano.
Argumenta-se um risco por disputas
fiscais entre estados, as questões da

agenda legislativa e a aprovação de
projetos, segundo as demandas empresariais. Logo, o PAC poderia ser um
plano contra o crescimento?
É possível avaliar que o ano de 2007
foi destinado para os portos, porém
sem grandes obras efetivas registradas.
Esperava-se que 2009 e 2010 fossem
os anos das rodovias, em função das
concessões, bem como para novos investimentos em energia. A questão central é se o cronograma para alocação de
recursos seria adequado.
Especialmente para a logística está
reservado o montante de R$ 58,3 bilhões pelo governo e R$ 54 bilhões para
energia, oriundos de recursos da Petrobras, basicamente. Seria uma tentativa
de estatizar a infraestrutura ou um valor
inicial para acelerar o crescimento? Se a
resposta for pela aceleração do crescimento, o mercado privado deve ser um
parceiro, caracterizando o Brasil como
um país para o PAC.
Há a necessidade de investimentos,
em virtude dos riscos de longo prazo.
Se isso não se concretizar, a economia
nacional poderá sofrer um colapso. Outro fator passível de análise é a questão
ao abandono a gestão da logística, aos
preceitos do gerenciamento da cadeia
de suprimentos e as necessidades do
mercado consumidor. A ênfase do PAC
está para o setor de transportes, devido à participação no transporte de cargas, sendo possível observar a grande
concentracao do setor rodoviário, em
detrimento aos demais modais, gerando

A visão do PAC engloba a modernização de toda a infraestrutura do Brasil, em
benefício aos centros produtivos nacionais, criando as condições para a exportação
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Grande parte da produção nacional passa pelas estradas, que deveriam apresentar
melhores condições ou então transferir parte do escoamento para as ferrovias

distorções já analisadas anteriormente.
Outra concepção seria destinar recursos para o desenvolvimento de centros
de armazengam e novas tecnologias,
reduzindo as distancias entre os grandes centros urbanos. Historicamente,
paises como Estados Unidos, Canadá e
Rússia, que investiram nesses quesitos,
alavancaram o transporte e toda a sua
cadeia produtiva.
Outra solução alternativa para os
investimentos em infraestrutura foi
retornar as políticas de concessões.
No passado, privatizar era algo passível de críticas pesadas, devido a uma
visão errônea de transferência do bem
público para mãos privadas. Hoje, já é
possível entender que devido à falta de
recursos, deve-se transferir responsabilidades e a gestão de ativos do setor
público para o mercado privado, que,
genuinamente, busca o lucro, desde
que este seja direcionado por regras
claras e eficiência garantida em suas
operações.
Não há como crescer sem que as
políticas econômicas estejam sólidas e
consolidadas, bem como sem infraestrutura adequada. Logo, como estariam
as condições atuais da infraestrutura
brasileira?

Infraestrutura
A proposta deste item é a avaliar
as atuais condições da infraestrutura
nacional como fonte de dados para analisar o desenvolvimento econômico e
as suas influências para o crescimento
nacional.

22 CUSTO BRASIL

Setor Rodoviário

Dados do DNIT (2010) indicam que
82% das estradas federais não são pavimentadas. Quais são os argumentos
técnicos para explicar essa situação?
Como um país que deseja ser considerado desenvolvido e líder no continente
sul-americano pode apresentar esses
dados? Apenas 18% das rodovias apresentam condições razoáveis de rodagem. Nesse cenário, 15% do total estão
centralizados em Minas Gerais, sendo
um estado com elevados índices de acidentes graves. A BR-381, que interliga
Belo-Horizonte a Vitória é considerada
umas das estradas mais perigosas do
Brasil, principalmente no trecho Belo
Horizonte-João Monlevade, devido ao
fluxo intenso de caminhões transportando mercadorias para as indústrias
locais, com mais de 200 curvas em um
trecho de menos de 110km.
As atuais concessões rodoviárias,
com a alocação de pedágios, acontecem
em trechos em que a movimentação
de veículos é mais intensa, com forte
concentração no Estado de São Paulo.
O único problema foi o modelo adotado. Argumenta-se que nas concessões
passadas o preço do pedágio estaria
valorizado em relação ao modelo atual,
claramente mais barato. Esquece-se que
as concessões são uma transferência
de um bem público para a iniciativa
privada, segundo um contrato de prazo
determinado, com possibilidade de prorrogação, desde que as condições técnicas especificadas sejam respeitadas.
Trata-se de um aluguel. Esse “aluguel”

deveria destinar os seus recursos para
o pagamento de todo o capital aplicado e
destinado no passado para a implementação, desenvolvimento e manutenção
da infra-estrutura leiloada. No mínimo,
parte desse dinheiro deveria ser direcionada para outras rodovias de menor
circulação e atração financeira. Logo, a
precificação barata dos atuais pedágios
estaria correta?
Critérios como sinalização, pavimentação, traçado, policiamento adequado
e índices de roubos são insatisfatórios.
Observa-se que grande parte de todo o
escoamento da produção nacional passa
pelas estradas, devendo estas apresentar melhores condições, ou então
transferir parte do escoamento para as
ferrovias.
Setor Ferroviário

O modal ferroviário, que deveria
ser competitivo e atuar em sua complementação ao rodoviário, apresenta-se
também em situação caótica. Tradicionalmente, as locomotivas deveriam atuar e registrar lucro, acima de 500 quilômetros rodados. Porém, no presente,
o mesmo é o comportamento registrado
pelos caminhões nas rodovias. Ou seja,
os caminhões vêm assumindo no Brasil
o papel das locomotivas.
Toda a tecnologia do setor ferroviário é de origem inglesa, desde os tempos
do Barão de Mauá. Avanços podem ser
notados. O modal representa em torno
de 28% do escoamento da produção,
com crescimento do transporte de carga
aumentando, após o modelo das con-

Infraestrutura

cessões e o fim da antiga RFFSA (Rede
Ferroviária Federal S/A). Surgiram empresas como MRS Logística, FCA, ALL,
entre outras. Hoje, são escoadas toneladas de minério de ferro, derivados de
petróleo e commodities, bem como se
inicia um movimento de atendimento à
indústria automobilística e produtos de
alto valor agregado.
Todavia, alguns dados são preocupantes. Enquanto os EUA possuem 128
mil quilômetros de malha ferroviária,
o Brasil apresenta somente 28 mil, o
equivalente a um ano de investimentos
na China. A velocidade média é baixa,
algo em torno de 28km/hora, dificultando a entrega de mercadorias no horário determinado. Os investimentos são
concentrados em material rodante, em
detrimento da estrutura permanente. O
governo federal estuda a criação do Retrem, uma espécie de subsídio ao setor
para sua alavancagem.
Setor Aquaviário

Seguindo o ritmo das análises, não
se faz comércio exterior sem portos e de
preferência interligando os mesmos com
boas malhas rodoviárias e ferroviárias.
Os principais terminais de cargas do
Brasil são os de Santos, Rio de Janeiro,
Sepetiba, Paranaguá, Vitória e Itaqui.
Todos eles apresentam problemas como
capacidade instalada. Um porto de qualidade deve operar com no máximo 60%
de sua estrutura, para a existência de
áreas de folga e para se evitar gargalos
operacionais. A partir desse número
riscos diversos podem ser registrados.
Todos os portos citados já trabalham
acima de 90% da capacidade instalada.
Outros fatores como concentração
de movimentação nas mãos das Companhias de Docas, profundidade rasa dos
calados e autorização para manutenção
desses são críticos. Iniciativas de gestão
privada já são bem percebidas, como
em Tubarão, no Espírito Santo, com a
participação de empresas como Vale

Petrobras e Vale Fertilizantes (antiga
Fosfertil). Avalia-se a questão dos CLIAs
(Centros Logísticos Industriais e Alfandegários), como um avanço aos portos
secos e da administração privada desses
terminais. Um dos entraves seria a ação
direta da Receita Federal e sua fiscalização, devido ao número insuficiente de
pessoas para essa atividade.
Apesar de todo o avanço no ambiente de negócios da logística, a legislação
aplicada é uma questão a ser reavaliada. Recentemente, o governo federal
determinou que todo o transporte de
cabotagem deve ser executado por navios de fabricação nacional. O mercado
atual opera com empresas de capital
internacional. Faltam estaleiros com
a devida capacidade para fabricar e
atender às demandas do mercado em
crescimento. Outra questão é a determinação de operação por empresas
nacionais pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis), para manutenção
da profundidade dos calados nos portos,
em contraponto as empresas externas.
Não existe sequer uma empresa com tal
capacidade no mercado nacional. Por
que não manter a mão de obra qualificada externa, enquanto não se formam
profissionais por aqui? Enquanto isso,
navios esperam a elevação das marés e
a balança comercial agradece.
Setor Aeroportuário

E o que dizer do setor de transportes
aéreo? Somente no ano de 2009 foram
registrados dois acidentes graves com a
movimentação de passageiros. Enquanto
as empresas aéreas registraram crescimento na demanda de passageiros,
com políticas de preços atrativas aos
consumidores, a estrutura aeroportuária parou no tempo. Os investimentos
pesados no modal foram realizados na
gestão militar. Desde então, somente foram alocados recursos de “maquiagem”,
em terminais como Santos Dummont e

Congonhas. Para o transporte de cargas, apesar da forte concentração de
receitas na movimentação de produtos,
em detrimento da movimentação de
fretamentos e correios, os dados são
insatisfatórios. Dados da IATA (2010)
registram poucas pistas com condições
adequadas para pousos e decolagens de
aeronaves de grande porte, em especial
para aviões de cargas. O Brasil possui
8 aeroportos com boas condições para
pousos, decolagens e utilização de terminais de cargas. Podem ser citados
os aeroportos de Viracopos, Cumbica,
Galeão e Confins. Outros problemas,
como competitividade internacional,
gestão militar e número de empresas
ofertantes por transporte de cargas são
centrais. Iniciou-se um movimento de
fusões e aquisições no setor, como garantia de sobrevivência, em um mercado
com registros de inúmeras falências e
inconstâncias.
Setor Energético

Avaliar a infraestrutura nacional e
preterir a capacidade energética é outro
erro. Em 2000 foi registrado o apagão
de energia elétrica. As consequências
para a nação foram o atraso na capacidade de geração de energia elétrica
e uma redução da atividade econômica,
em virtude do decrescimento de produção industrial, maior consumidor de
energia, em comparação com a população em geral.
Estudos do GREEN/PUC Minas indicam riscos de novos “apagões”, devido
ao não cruzamento entre a oferta e a
demanda de energia. Dados do ONS
(2010) indicam que já existe um gap
de energia, em torno de 2800 MW no
setor. As indústrias já se anteciparam
e buscam fontes alternativas, frente ao
Estado. Uma primeira iniciativa foi à
utilização do gás natural, que se apresenta em condições críticas, devido aos
problemas com a Bolívia, as reservas
nacionais e aos contratos praticados
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pela Petrobras. Grandes empresas estudam a utilização de usinas termoelétricas, movidas a carvão mineral, o que
geraria forte impacto ao meio ambiente.
Qual a importância do tema para a logística? Se há demanda consumidora, as
indústrias se ajustam para a produção,
em transportes e consequentemente na
dependência em energia.
No BEN-2008 já se observa o crescimento do PIB, porém, com a depreciação energética nacional para
o setor de transportes. O que isso
significa? Estamos alocando de forma
errada recursos nas estradas, ferrovias, aerovias e em energia, devido às
suas péssimas condições. A estrutura
governamental não vem acompanhando
o mercado privado. Existe um claro
descolamento de funções e desperdícios de recursos.
No caso do setor de transportes é
possível evidenciar o crescimento do
PIB Total, porém, com o decréscimo
do PIB do setor de transportes, comprovando a ineficiência operacional do
segmento. O resultado advém da falta
de investimentos em rodovias e das
condições das vias de rodagem. Um
questionamento inevitável seria: se existem problemas nas rodovias, ferrovias,
aeroportos, portos e com a oferta de
energia, qual o futuro da infraestrutura
logística no Brasil?
O termo “depreciação energética”,
citado anteriormente, significa que enquanto a economia cresce e as empresas precisam escoar sua produção,
estando às estradas esburacadas, com
82% dos motoristas trabalhando por
hora, o número de acidente aumenta,
representado perdas de R$ 470 milhões
e o setor, em média, operando com
margens negativas, segundo dados da
Coppead (2010).
Dados da ANTT (2010) para todo
o Brasil determinam uma relação de
R$ 69,00 de custos operacionais, em
relação a R$ 45,00 de receitas por TKU
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(Tonelada por Quilômetro Útil), ou seja,
opera-se com R$ 15,00 de prejuízo.
Aliado a este dado, verifica-se que a
idade média da frota é de 21 anos, o que
preocupa, devido às necessidades por
qualidade, tempo e redução de custos na
logística. Logo, qual seria a contribuição
do desenvolvimento econômico como
instrumento de melhoria para a infraestrutura nacional? O PAC é suficiente?
Qual o real valor necessário para os
investimentos em infraestrutura? Quais
seriam os instrumentos econômicos necessários para uma infraestrutura ótima
para o Brasil?

Desenvolvimento Econômico
O desenvolvimento econômico consiste em um processo de enriquecimento
dos países e dos seus habitantes, por
meio da acumulação de ativos individuais e públicos, tendo como fonte, a
remuneração recebida das atividades
econômicas.
O processo de desenvolvimento econômico supõe que são necessários ajustes institucionais, fiscais e jurídicos, incentivos para inovações e investimento,
assim como fornecer condições para um
sistema eficiente de produção e distribuição de bens e serviços à população.
Os frutos do crescimento são distribuídos para a sociedade na forma de
redução da pobreza, na elevação dos
salários, com ganhos de produtividade,
por um ambiente institucional confiável
e por condições que envolvam condições
mínimas habitacionais, ao acesso a
educação, saúde, transportes e baixa
poluição, para citar alguns critérios.
A conjuntura econômica internacional, caracterizada pela globalização
do comércio internacional e pelo decréscimo gradativo dos subsídios e das
barreiras não tarifárias, tem levado os
países a intensificarem políticas que
possibilitem o aumento da eficiência
econômica, visando a obter ganho de
competitividade no mercado internacio-

nal. O processo de globalização é o responsável pela alteração das estruturas
tradicionais, já obsoletas e insuficientes
para o entendimento da natureza da
revolução em marcha na organização
mundial da produção.
Na década de 1990, o perfil político e socioeconômico das nações
modificou-se consideravelmente. Alguns países que utilizavam, em suas
economias, estratégias centralizadoras,
reformularam suas práticas diante da
nova tendência mundial. Os governos
passaram a rever a função do Estado,
cedendo à iniciativa privada o papel
empresarial da gestão. Nesse contexto,
a década de 1990 representou uma virada na história econômica brasileira,
com a adoção do Plano Real, para a
estabilização econômica, sendo um fato
marcante no período.
O programa brasileiro de estabilização econômica é considerado o mais
bem-sucedido de todos os planos lançados nos últimos anos para combater casos de inflação crônica. Combinaram-se
condições políticas, jurídicas e históricas para permitir que o governo brasileiro lançasse, ainda no final de 1993,
as bases para um programa de longo
prazo. Organizado em etapas, o plano
resultaria no fim de quase três décadas
de inflação elevada e na substituição
da antiga moeda pelo real, a partir de
primeiro de julho de 1994.
O Plano Real favoreceu as importações de matérias-primas e máquinas
ficando as mesmas mais fáceis para
aquisição e com seus custos reduzidos.
Os produtos importados chegavam para
o Brasil com os preços abaixo dos similares nacionais, com o dólar como referência absoluta para todos os preços.
A sociedade em geral apoiou o plano,
porque a inflação chegou ao nível mais
baixo em toda a sua história.
A evolução do PIB brasileiro no período 1970-2010 pode ser analisada como
a do crescimento econômico estrutural

Infraestrutura

A solução dos problemas de infraestrutura é condição necessária para a melhoria
do bem-estar da população, permitindo que todos tenham acesso a serviços básicos

(década de 70), passando pela “década
perdida (década de 80), até a implantação do novo modelo econômico (décadas de 90 – 00). Durante o período do
Presidente Fernando Henrique Cardoso
houve uma oscilação do PIB, devido à
desvalorização do Real e as crises financeiras internacionais de Rússia, México
e Ásia, levando o Brasil ao aumento dos
juros da dívida.
Contudo, deve-se observar que o
governo brasileiro, na década de 1990,
implementou o Programa Nacional
de Desestatização (PND) pela Lei nº
8.031/90, o qual priorizou a desestatização dos setores de siderurgia,
fertilizantes, petroquímica, eletricidade
e concessões na área de transporte,
telecomunicações e informática. Tal
ação melhorou em parte o setor de infraestrutura, mas como foi apresentado
nos itens 1 e 2, não foram solucionados
os gargalos logísticos, ficando de fora
soluções para os setores rodoviário,
ferroviário, aquaviário, aeroprtuário,
portuário e energético.
A partir do governo do Presidente
Luís Inácio Lula da Silva, iniciado em
2003, o Brasil apresentou consistentes
crescimentos no PIB, além de grande

expansão da poupança e reservas internacionais. No entanto, apesar dessa
evolução financeira e com dinheiro no
caixa do governo, seguido ainda da arrecadação de impostos batendo recorde
em 2010, com valores superando a
meta do governo (Tesouro Nacional,
Banco Central e Previdência) para todo
o ano, as obras relacionadas à infraestrutura não foram priorizadas ainda que
constassem na plataforma de governo
durante a campanha eleitoral.
O PAC poderia solucionar alguns
gargalos logísticos, porém esbarra na
lentidão no processo de execução de
obras que ocorre em razão da sistemática que a lei exige na elaboração
correta dos editais e na conclusão dos
processos licitatórios. Os projetos não
são executados em razão da preocupação com as devidas licenças ambientais.
Na realidade, o que se vê é um aparato
burocrático contribuindo para a lentidão
da execução das obras. O que se observa até o momento é que não há reflexos
significativos no setor de transporte do
país, o setor de energia não apresenta
nenhuma novidade e em termos urbanos o conjunto de obras mostra poucos
avanços visíveis à população.

A solução dos problemas de infraestrutura é condição necessária para
a melhoria do bem-estar da população,
permitindo que todos tenham acesso a
serviços básicos como a eletricidade, comunicações, transportes e saneamento.
Ao mesmo tempo a ampliação da infraestrutura promove a redução de custos,
aumento da produtividade, aprimoramento da qualidade dos bens e serviços
da estrutura produtiva e consolidação
da integração regional, com consequente
desenvolvimento econômico.
Neste artigo foi possível entender
que a infraestrutura nacional apresenta
sérios problemas. Rodovias, ferrovias,
aeroportos, portos e a oferta de energia
não estão adequados e tampouco alinhados às necessidades de crescimento
econômico registradas pelo país. Os investimentos públicos ainda não são satisfatórios e as empresas privadas estão
em busca por soluções, para alavancar a
produção no atendimento às demandas
consumidoras. Em paralelo têm-se as
iniciativas governamentais, que não
são satisfatórias. Assim sendo, torna-se
preocupante o futuro do país, pela falta
de planejamento de longo prazo e para
o aumento da sua competitividade.
hugofbraga@gmail.com

*Coautoria de Fabian Ariel Salum, professor da Fundação Dom Cabral (fabian@fdc.org.br)
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A flexibilização das regras para a exportação
de produtos é o ponto de partida para a
internacionalização das micro e pequenas empresas
(MPEs) brasileiras. Somente com políticas
apropriadas de crédito e estímulos para terem
acesso à tecnologia, as MPEs podem se converter em
agentes ativos do comércio internacional.

C

om o crescimento acelerado do comércio internacional e a visão globalizada, existirá um só parâmetro para
medir o sucesso de uma empresa: a
participação no mercado internacional.
As empresas bem-sucedidas chegarão
ao sucesso encontrando mercado em
todo o mundo. Dessa forma o processo
de internacionalização torna-se cada
vez mais evidente.
Não querer ampliar o tamanho de
sua empresa não significa que você
não deve estar atento às mudanças
que ocorrem na produção da indústria
dentro e fora de seu país, para as quais
é necessário planejar e adaptar-se para
enfrentar a concorrência.
As fronteiras geográficas ainda
são as mesmas, mas as distâncias que
separam vendedores e compradores
mudaram muito, pois com o advento
de novas tecnologias e integração das
rotas comerciais, e abertura de novos
mercados e novos produtos, o mundo
tem se tornado diferente e próximo.
A todo momento, percebemos, em
todos os lugares, produtos vindos de
países muito diversos e distantes. No
passado, a indústria nacional era protegida por barreiras que hoje já não
existem, isso faz com que empresas
estrangeiras possam vir concorrer com
as empresas brasileiras dentro de nosso

próprio país. Dessa forma, os produtos
de fabricação nacional enfrentam a
concorrência tanto interna como de
outros países.
A internacionalização leva ao desenvolvimento das empresas, pois as
obriga a modernizarem-se, seja para
conquistar novos mercados, seja para
preservar suas posições no mercado
interno.
O comércio exterior adquire cada
vez mais importância para o empreendedor que queira realmente crescer,
assim como para a economia brasileira,
mediante o ingresso de divisas e geração de emprego e renda.
No Brasil, porém, a exportação
ainda é vista por muitas empresas
como uma saída para a “crise”. Se o
empresário pensar em vender para
o exterior quando o mercado interno
estiver em baixa, é provável que não
obtenha sucesso, pois estará preparado
somente para acabar com um excedente
de estoque, não tendo tempo suficiente
para efetuar modificações no produto,
tampouco (e principalmente!) condições
de elaborar um projeto de exportação
de médio ou longo prazos. A exportação
não deve ser vista como uma atividade
meramente ocasional, a postura imediatista voltada ao mercado interno não se
aplica ao mercado externo.
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Internacionalizar uma empresa implica pensar em clientes, fornecedores,
concorrentes, marcas, tecnologias, normas técnicas e preços como se o mundo
não tivesse fronteiras; estar aberto
para a inovação; ter flexibilidade para
adaptar-se às demandas regionais de
forma criativa; saber interpretar as
tendências mundiais.
Até algum tempo atrás, somente as
grandes empresas é que tinham condições de se internacionalizar, no entanto,
a globalização da economia vigente nas
últimas duas décadas abriu novas perspectivas para as empresas menores,
que passaram, também, a se preocupar
com as oportunidades, as formas, os
riscos, os custos e as estratégias de
atuação no exterior.
O mercado brasileiro e mundial
passou a observar com maior atenção
as MPEs, pois são essas as protagonistas do novo cenário mundial. Neste
contexto, as MPEs devem coletar, ao
máximo, dados que possam manter
sua sobrevivência no mercado e atender as necessidades dos consumidores
cada vez mais seletos na compra de
produtos.
A participação das MPEs brasileiras
no que se refere ao comércio internacional, ainda têm pouca expressão nas
exportações do país.
Para uma empresa italiana, exportar é tão simples como quando uma
empresa paulista vende para Minas
Gerais; uma coisa normal e corriqueira.
O empresário italiano nasce vendo seu
pai exportar para a França ou Inglaterra, portanto, o comércio internacional
já faz parte de sua cultura. Empresários
libaneses saem de suas empresas e
vão buscar oportunidades de negócios
onde quer que elas se encontrem. Vão
atrás de novos fornecedores, mais baratos, com produtos melhores e mais
modernos.
As ações de apoio e incentivo às
MPEs que querem entrar para o mer-
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cado internacional, estão equivocadas
no que diz respeito à própria nomenclatura (micro e pequena), já que dentro
do próprio país existe diferenças nos
valores e na quantidade de funcionários
limite para o enquadramento. Por outro
lado, as ações valem para as iniciativas
de associativismo como os consórcios,
redes de cooperação e núcleos setoriais, e, quando se trata de apoios individuais, as exigências são tantas e o
apoio é pequeno.
A maioria dessas empresas estão
distribuídas de forma descentralizada
dos polos produtivos do país e em consequência não conseguem se organizar
de forma a poder participar desses
programas.
Os acessos à exportação e importação às MPEs no mercado internacional
são facilitados?
Os incentivos governamentais à exportação, para as MPEs, são adequados
na situação atual de nossas empresas?
As iniciativas de apoio à inserção
internacional das MPEs se justificam
porque buscam superar os problemas
específicos que elas enfrentam para
entrar na atividade exportadora. Referem-se à sua posição desfavorável
em relação ao acesso a informação, a
recursos financeiros e de capacitação
para gerenciar os custos e riscos associados à entrada e à permanência na
atividade exportadora.
Os programas de crédito mostram
que, embora a taxa de mortalidade das
MPEs seja bastante elevada, a taxa de
inadimplência não é necessariamente
alta. Os programas de assistência do
governo às MPEs têm tido, cada vez
mais, a corresponsabilidade das associações comerciais, instituições de
ensino, organizações não governamentais (ONGs) e das próprias empresas
na condução desses programas.A falta
de estrutura nas MPEs, em relação às
ações de incentivo e a burocracia do
governo ao acesso destas ações, tra-

vam o desenvolvimento e crescimento
das MPEs e, consequentemente, do
nosso país.
As delimitações deste estudo se
caracterizam por estarem focadas nos
processos de exportação e importação,
não tendo a intenção de trabalhar com
outras formas de internacionalização
(franquia, aquisição, fábricas no exterior, licenciamento, fusão, ou joint-venture). Assim, como as características do
porte das empresas neste estudo são as
das MPEs, o uso deste para empresas
de maior porte deve ser cuidadoso.
Nos dias atuais, de ambiente globalizado e de alta competitividade, o
diferencial de uma empresa está na
conquista de novos mercados e, consequentemente, no aumento de toda a
cadeia que se segue, seja no mercado
doméstico ou internacional.
Deve-se qualificar as empresas posicionando-as estrategicamente, atuando localmente e agindo globalmente,
buscando assim atingir o sucesso no
cenário internacional.
As MPEs exportadoras representam mais de 70% da base exportadora
brasileira, mas respondem por menos
de 14% das exportações totais do
país. Essa participação se reduz para
pouco mais de 5% com a exclusão de
um seleto grupo de pouco mais de 200
empresas, constituído principalmente
por trading companies e outras MPEs
altamente exportadoras. A rigor, a
MPE “típica” exporta apenas US$ 40
mil/ano (SEBRAE, 2004). A comparação com as empresas de porte médio
e grande destaca algumas diferenças importantes: as MPEs enfrentam
maior dificuldade para sustentar um
desempenho exportador continuado,
são tecnologicamente mais frágeis
e destinam uma parcela maior de
suas vendas externas aos mercados
vizinhos. O fluxo de entrada de novas
MPEs exportadoras é muito significativo, muitas fazem anualmente sua
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A vigência de uma taxa de câmbio realista configura-se como o principal estímulo
à expansão continuada da base exportadora

estreia na atividade exportadora no
entanto, uma parcela reduzida dos novos exportadores consegue consolidar
sua posição no mercado externo.
A desistência e a descontinuidade
na atividade exportadora são fenômenos frequentes. Esse é, em síntese, o
retrato das MPEs exportadoras brasileiras.
O sucesso encontrado pelas economias mais avançadas no mundo pode
ser atribuído a sua habilidade de desbravar novos mercados, especialmente
aqueles além de suas fronteiras. Assim,
com o surgimento de novos destinos a
cada mês, evidencia-se a dinâmica do
processo de exportação na busca por
novos mercados, já que as exportações
vêm alcançando novos países em diferentes continentes. E esse desenvolvimento é de suma importância para as
MPEs e para o próprio país, pois acaba
se criando uma cultura de exportação
de produtos manufaturados com alto
valor agregado deixando de lado aquele estigma de um país exportador de
matéria-prima.

Recomendações
A vigência de uma taxa de câmbio realista, muito mais do que uma
agressiva política de promoção com
foco nas empresas não exportadoras,
configura-se, portanto, como o principal
estímulo à expansão continuada da base
exportadora.
Mais do que iniciativas seletivas
destinadas a aumentar a percepção da
importância do mercado externo entre

as empresas não-exportadoras, defende-se a adoção de ações horizontais
destinadas a simplificar procedimentos
e reduzir os custos de entrada na atividade exportadora. Recomenda-se o desenho de programas e ações destinados
a avaliar o preparo das empresas que
pretendem iniciar sua experiência na
atividade exportadora e treinar essas
empresas de pequeno porte que têm
potencial exportador e carecem dos recursos e/ou conhecimentos necessários.
Algumas iniciativas seriam:
• Dispensa de inscrição prévia nos
registros para exportação;
• Criação da Declaração Simplificada de Exportação/Importação;
• Agilização aduaneira;
• Substituição dos diversos formulários, anteriormente exigidos, por um
único formulário a ser preenchido pela
empresa exportadora ;
• Elevação do limite para exportação no regime simplificado de US$
20,000 para US$ 100,000;
• Ampliação das linhas de crédito;
• Tratamento diferenciado com o
emprego de mecanismos de facilitação,
desburocratização e capacitação;
• Consultoria técnica em formação
de custos e de preços deve ser utilizada
pelas MPEs, já que a competição no
mercado é fortemente dirigida e determinada pelo preço. Assim, a melhora
da produtividade e a redução de custos
são uma preocupação importante que
justifica o investimento.
O objetivo é fazer com que todas
as empresas tenham acesso a esses

incentivos e apoio e não somente um
seleto grupo, por estarem nos polos
industriais ou muito próximo, e que
servem de exemplo e razão para estes
gastos com programas de eficiência duvidosa. Fazer com que esses programas
cheguem de forma clara e focado em resultados a todas as MPEs, que na maior
parte estão localizadas fora dos polos
e sem condições de participar desses
programas que focam as atividades
conjuntas (consórcios, redes, cooperativas etc.), e desta forma reduzir a taxa
de desistência entre as exportadoras
iniciantes, evitando a ocorrência de
fracassos prematuros. Algumas dessas
iniciativas podem ter como público-alvo
as exportadoras fracassadas. Também
sugere-se o desenvolvimento de ações
e iniciativas individuais destinadas
a superar barreiras de informação,
barreiras de exposição e barreiras à
entrada nos mercados externos. Pesquisas de mercado, identificação de
oportunidades comerciais, participação
em feiras e exposições, missões comerciais, estabelecimentos de escritórios
de representação comercial no exterior,
atividades de P&D com subsídios, são
algumas das iniciativas que podem merecer o apoio governamental.
O Brasil conta com uma ampla infraestrutura institucional, pública e
privada, que, em muitos casos, desenvolve programas bastante semelhantes
aos acima descritos. O esforço, contudo, evidencia-se disperso e não está
submetido a qualquer tipo de avaliação
mais rigorosa.
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Há ainda uma forte concorrência entre os mercados financeiros, com consequente estrangulação dos mercados tradicionais, reforçando que as MPEs são
um ótimo mercado a ser explorado por
muitas razões, tais como: a visualização
de que o apoio as MPEs em fase de crescimento pode representar um custo no
curto prazo, mas se compensa no longo
prazo por meio de receitas futuras de
complementação dos financiamentos; a
solicitação de financiamento por parte
das MPEs faz criar um vínculo duradouro entre os bancos e essas empresas; a
possibilidade de exploração de nichos de
mercado relacionados ao apoio as MPEs
trazem vantagens aos agentes financeiros (BRITTO et al., 2002).
Na Espanha, os créditos fornecidos
as MPEs são do governo, e possuem uma
característica importante: as garantias
são obtidas pela viabilidade do projeto,
unindo esforços do empresário e governo.
No México, as principais vantagens
do programa são: acesso facilitado e
rápido ao crédito e incremento das
vendas ao relacionamento com grandes empresas, que também ganham
em termos de simplificação de custos
operacionais nas áreas de crédito e
cobrança e desenvolvimento de seus
provedores. Os prazos de amortização são de dois anos com taxas fixas
e liberação de até 50% do valor do
contrato limitado a U$$ 220,000 por
empresa, as garantias são o contrato
de fornecimento e aval dos acionários
sem garantias reais.

A obtenção de resultados positivos
não é algo imediato, visto que sua
implementação e plena efetividade
exigem boas doses de coordenação e
paciência por parte dos empresários.
A chave da questão é unificar os interesses do Estado, das instituições
privadas e MPEs para que a gestão
produza resultados sem esperar ganhos num primeiro momento. A inserção em um ou vários mercados é um
processo lento que não se consegue
em um ou dois anos. Estamos falando
de médio/longo prazos.
Os programas de promoção de exportação precisam ser focados, ofertar
serviços customizados, operar em escala reduzida e financiar suas despesas
com base nos fundos e orçamentos da
União. O público-alvo dos programas de
apoio à exportação são as MPEs. Sem
embargo, tentar fazer um programa de
exportação centralizado, unificado, tem
grandes probabilidades de fracasso,
mostrando-se ineficazes. Para se obter
sucesso se faz necessário ter foco regional, já que as necessidades e demandas
das MPEs apresentam grau de diferenciação variado, o que exige formas
de assistência bastante específicas,
sendo customizados, o que pode tornar
o programa bastante rentável com posicionamento estratégico governamental
perante o ingresso do capital estrangeiro direcionando-o para atividades
produtivas e que buscam a exportação,
com disponibilidade de linhas de crédito
acessíveis, em custo e prazo.

O melhor caminho a ser trilhado
pela política de exportação brasileira
seria tornar aquele eventual exportador
ou oportunista em exportador permanente? Se afirmativo, como fazê-lo? E
quais as experiências internacionais
bem-sucedidas em que o Brasil poderia
estar fazendo um benchmarking e tornar
estas lições válidas para o país?
Nos dias atuais e de ambiente globalizado e de alta competitividade, o
diferencial de uma empresa está na
conquista de novos mercados e consequentemente aumentando toda a cadeia
que se segue, seja no mercado doméstico ou internacional.
Podemos afirmar que o diferencial
nos negócios nacionais e internacionais
é atender a necessidade dos clientes
onde quer que estejam, sendo que é necessário e fundamental estar preparado
e competitivo.
Desta forma se qualifica a empresa
posicionando-a estrategicamente, atuando localmente e agindo globalmente,
buscando assim atingir o sucesso no cenário internacional. As MPEs possuem
limitados recursos financeiros, tanto
para cobrir suas necessidades de capital
de giro como para investimentos. Isso
limita a expansão de suas atividades e
sua reestruturação com vistas à exportação de seus produtos. Essas empresas
têm problemas para obtenção de crédito
bancário. As limitações financeiras restringem suas possibilidades de investir
recursos para penetrar em mercados
externos com seus produtos tais como:

Na Espanha, os créditos fornecidos às MPEs são do governo, e têm uma
característica importante: as garantias são obtidas pela viabilidade do projeto
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pesquisa de mercado, visitas comerciais
a clientes no exterior, contratação de
especialistas etc.
As MPEs também enfrentam dificuldades para dispor de recursos para
bancar as matérias-primas, insumos
diversos e gastos com mão de obra,
necessários para produzir os bens destinados à exportação, para atender
pedidos que podem ser de montante
importante para uma pequena empresa
(que só receberá a quantia investida em
um determinado prazo futuro). As limitações financeiras e de produção, das
MPEs as impedem de procurar tecnologias mais avançadas para incorporação
em seus processos produtivos.
Há, também, o desconhecimento
de tecnologias disponíveis que podem

melhorar a produtividade da empresa.
Tanto pelas limitações das MPEs, como
pelo próprio desconhecimento e falta
de tempo do empresariado, o resultado
é que empregam-se tecnologias desatualizadas e, portanto, com níveis de
produção inadequados para competir
internacionalmente. Não são somente
as tecnologias de ponta que envolvem
o processo produtivo, mas também as
tecnologias comerciais e as relativas
ao desenvolvimento organizacional ou
de gestão empresarial que limitam as
possibilidades competitivas das MPEs
nos mercados externos.
As MPEs são, geralmente, de natureza familiar. Isso significa que o
empresário cumpre todas as funções
gerenciais dentro da empresa. Com

isso, seu tempo está voltado para a
supervisão da produção, vendas, administração de pessoal, administração
financeira etc. Dessa forma, ele não
tem tempo para obter informações adequadas sobre as oportunidades comerciais que são oferecidas nos mercados
externos. Mais do que isso, ele carece
de conhecimentos e práticas que os
negócios internacionais exigem.
A importância da cooperação e estímulo das entidades públicas e privadas
para inserção e êxito na exportação
é fundamental para o sucesso desses
projetos. Com políticas apropriadas de
crédito e estímulos para terem acesso
à tecnologia, as MPEs podem se converter em agentes ativos do comércio
internacional.
marcosblank@hotmail.com
eduardopalmeira@brturbo.com.br
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A

retomada da economia norte-americana numa velocidade e escala razoáveis, fundamental para a recuperação
europeia e japonesa, encontra-se num
ritmo errático. Seu PIB representa US$
14 trilhões, ou um quarto da economia
mundial, sendo que quase 70% dele
constituem consumo das famílias. A
estagnação ou uma forte desaceleração
dos EUA limita o comércio e trava o
resto do mundo desenvolvido, notadamente a União Europeia e o Japão (terceira economia mundial). Diante disso,
é essencial examinar as perspectivas
dos EUA para saber para onde vai o
mundo.
A despeito de uma ligeira aceleração da produção de bens e serviços
no terceiro trimestre do ano, a economia sofreu o impacto, inesperado para
muitos economistas, de um aumento
da taxa de desemprego para 9,8%
em novembro, após vários meses em
que estava estacionada em 9,6%. Foram criados no mês 39 mil empregos,
muito aquém dos 100 mil a 125 mil
necessários para fazer frente apenas
aos entrantes no mercado de trabalho.
Ao todo, cerca de 15 milhões de norte-
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-americanos estão desempregados,
dos quais 6,5 milhões por seis meses
ou mais.
As oscilações da produção, desde o
último trimestre do ano passado, indicam a ausência de qualquer tendência
firme na evolução do PIB, mesmo que a
taxa de crescimento do último trimestre tenha alcançado 2,4% anualizados.
O dado ainda mais desanimador do desemprego em novembro assinala uma
piora nas perspectivas econômicas,
num momento em que estão praticamente esgotados os efeitos do programa de estímulo do Presidente Barak
Obama, da ordem de US$ 814 bilhões,
adotado no início de seu governo como
medida anticíclica.
Se o programa funcionou impedindo
uma retração ainda maior que os 2,6%
registrados no ano passado, foi incapaz
de inverter o desemprego, algo que
continua sendo um desafio não só para
a política fiscal como para a política
monetária. De fato, com o intuito de
estimular a economia, o FED injetou
US$ 600 bilhões no mercado mediante emissão primária para compra de
títulos, eufemisticamente denominado

“facilidades quantitativas” (quantitative easing). Sem risco de inflação, isso
se concilia com o mandato legal de
assegurar o pleno emprego – mas dificilmente se justifica no contexto geral
da economia dos Estados Unidos, como
abaixo analisada.
A crise americana é uma crise financeira iniciada no mercado hipotecário que se tornou uma crise bancária.
Seus bancos carregam nos balanços,
só de hipotecas imobiliárias, algo como
US$ 6 trilhões, dos quais US$ 3,5 trilhões de duvidoso recebimento e US$
1,5 trilhão certamente perdidos. Há
ainda trilhões de dólares em empréstimos podres de cartões de crédito e
crédito estudantil. No início da crise, os
bancos foram autorizados a só registrar
perdas no vencimento do crédito, o que
camufla suas necessidades de capital
a curto prazo, confiando na realização
de lucros e, raramente, na chamada de
capital para contrabalançar prejuízos.
Essa situação criou um ambiente bancário totalmente hostil à concessão de
novos empréstimos, sobretudo para
pequenas e médias empresas, que respondem por 65% do emprego total no
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país. É que, impelidos a gerar lucro de
qualquer maneira, os grandes bancos
concentram-se em operações sem risco
de curto prazo, a exemplo de operações
cambiais (US$ 4 trilhões ao dia no
mundo), intermediação de debêntures
e bônus de corporações privadas, arbitragem com títulos públicos (já que
o dinheiro do FED é mais barato que o
rendimento dos títulos do Tesouro), etc.
Como nas crises clássicas do capitalismo, não falta dinheiro no mercado
financeiro. Há sobra. As grandes corporações não financeiras tiveram no
terceiro trimestre lucros superiores
a US$ 436 bilhões, mantendo em caixa, sem investir, algo como US$ 1,66
trilhão. Algumas das gigantes como
IBM, Microsoft e Wal-Mart captaram
recursos a juros inferiores a 1% ao
ano, pelo simples gosto de manter um
elevado nível de liquidez – não para
investir, mas para aproveitar oportunidades patrimoniais. A poupança das
famílias depositada em bancos, a juros
próximos de zero, aumentou US$ 1 trilhão desde outubro de 2007, atingindo
US$ 7,74 trilhões, um nível recorde.
Nada indica que essa situação se altere a curto ou médio prazos. Portanto,
dificilmente o desemprego cairá, pois
quem tem dinheiro não investe, e quem
pode investir não tem crédito bancário,
e as famílias não retomam o consumo.
Convém examinar por que o programa de estímulo fiscal de Obama não
funcionou por completo. É insustentável o argumento de que a elevação do
endividamento, resultante do próprio
programa, minou sua credibilidade
entre os empresários. Na realidade,
o programa se revelou malconcebido:
quase metade dele (45%) foi direcionada para a devolução de impostos,
na expectativa de que os contribuintes
usassem o dinheiro para consumir. Em
lugar disso, como se viu pelos dados
acima, pagaram dívidas ou pouparam.
O efeito sobre a demanda efetiva foi

nulo ou baixo, suficiente apenas para
travar a continuação da queda do PIB.
Outros instrumentos de ativação
da demanda, como investimentos em

grandes obras públicas e energia limpa,
revelaram-se de demorada implementação. Além disso, o governo não conseguiu autorização do Congresso para um

gráfico 1

Desemprego nos EUA (1990-2010)

Fonte: U.S. Department of Labor.

gráfico 2

Crescimento Econômico nos EUA (1990-2010)

Fonte: Bureau of Economics Analysis.
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apoio decisivo a estados e municípios,
que, mergulhados em profunda crise
fiscal, estão sendo obrigados a demitir
em larga escala, incluindo professores, pessoal de saúde e bombeiros. É
notável que o governo dos EUA tenha
recorrido ao BNDES para se informar
sobre investimentos federais em infraestrutura, na tentativa de criar mecanismos institucionais para isso, talvez
um banco de desenvolvimento.
Em síntese, diante do relativo fracasso do esforço fiscal passado (déficit
de mais de 11% em 2009, e de 8,9%
em 2010) e da recente vitória eleitoral
dos republicanos na Câmara, o governo
Obama, ainda obstinado na busca de
alguma solução bipartidária para a crise, não tem condição política de adotar
um outro programa de estímulo fiscal
de larga escala. A solução tentada pelo
presidente foi lançar um ambicioso programa de duplicar as exportações em
cinco anos, o que obviamente depende
das condições mundiais. É justamente
para melhorar essas condições que o
presidente tem insistido, no G-20, nas
políticas de estímulo fiscal.
Quanto ao programa de “facilidades
quantitativas” do FED, é possível que
seu principal objetivo tenha sido o de
desvalorizar o dólar para estimular
exportações e limitar importações. Em
termos de investimento, é muito provável que fracasse: como visto acima,
não faltam recursos baratos para as
grandes empresas norte-americanas
investirem; falta uma perspectiva clara
de demanda interna e externa. A propósito, como elemento adicional de contradição na economia norte-americana
atual, o aumento da poupança interna,
que muitos economistas consideram essencial para enfrentar o duplo desequilíbrio em relação à China (comercial e
financeiro), resulte em menos demanda
e menos incentivo para o investimento
produtivo. No setor bancário, além
das observações acima, registre-se
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que, desde 2007, foram liquidados 319
bancos médios e pequenos nos Estados
Unidos. E no mercado imobiliário, a
estimativa é de uma perda de valor de
US$ 9 trilhões desde o boom em 2006.

Europa Ocidental
A crise nos países do sul da Europa,
com potencial para afetar toda a área
do euro, não é uma crise fiscal que se
tornou financeira, como argumentam
alguns economistas, mas uma crise
financeira que se tornou fiscal. Antes
de setembro de 2008, quando eclodiu a
crise nos EUA, todos os países da área
do euro, exceto Grécia, vinham realizando um grande esforço de contenção
fiscal de forma a reduzir o déficit e a
dívida pública, trazidos para níveis
mínimos, muito abaixo dos parâmetros
estabelecidos pelo Tratado de Maastricht e o Pacto de Estabilidade e Crescimento, de 3% do PIB para o déficit e
60% do PIB para a dívida pública (ver
Gráficos 3, 4 e 5).
A razão fundamental da crise foi
uma especulação desenfreada dos bancos europeus, acompanhando os norte-americanos, com inversões bilionárias,
sobretudo na bolha imobiliária. Quando
a bolha explodiu, para impedir que os
bancos quebrassem, os governos intervieram, financiando-se para isso com
os maiores déficits e dívidas fiscais
da história. Como forma de reduzi-los,
dada a pressão dos mercados pelo que
chamam de “finanças saudáveis”, os
governos estão transferindo os ônus
correspondentes para as sociedades,
por meio de pesados cortes em gastos
públicos, salários e pensões, mais aumento de impostos. O objetivo é fazer
superávits primários nos orçamentos e
demonstrar capacidade de pagamento
dos juros sem necessidade de suporte
do Banco Central Europeu comprando
seus títulos.
É de notar-se que a reação inicial
dos governos à crise, nas primeiras

reuniões do G-20, foi no sentido de
articular um esquema de cooperação
mediante programas coordenados de
estímulo fiscal. Disso resultaram os
dois gigantescos programas de estímulo
dos Estados Unidos e da China – esse,
em termos relativos, maior que o norte-americano: US$ 540 bilhões para uma
economia de 4,5 trilhões –, seguidos
de também expressivos programas na
Inglaterra, na Alemanha, na França, na
Índia, na Rússia e também no Brasil.
Em razão, sobretudo, desses programas, foi possível estancar e mesmo
conter a recessão, que estava tomando
as cores de uma depressão, sobretudo
em face da brutal queda do comércio
mundial (-12,2% em 2010).
A reunião do G-20 no Canadá, no
início deste ano, formalizou uma mudança e uma divisão profunda na orientação das políticas econômicas nos
países industrializados avançados. Sob
liderança da Alemanha e da França,
que assinaram um pacto formal nesse
sentido, e com o apoio do novo governo
conservador inglês, a Europa divergiu
abertamente das políticas de estímulo
norte-americano e asiáticas e partiu
para uma política de ajuste fiscal, este
com suporte do FMI, e praticamente
imposto a todos os demais países da
área do euro. A justificativa tem sido a
necessidade de restaurar a credibilidade fiscal dos governos a fim de tranquilizar os mercados e facilitar a rolagem
de suas dívidas no setor privado.
A pouca ou nenhuma probabilidade
de êxito dessa política é óbvia. Em
circunstâncias normais do mundo, um
país que esteja isoladamente em crise
pode recorrer a um ajuste fiscal padrão
do FMI porque, reduzindo gastos públicos, salários e pensões, e aumentando
impostos, gerará excedentes exportáveis, que encontrarão compradores
externos. A situação atual é totalmente
diferente: todos os mercados estão
retraídos, todos os países estão empe-
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nhados em exportar, e não importar.
Nesse quadro, a redução do consumo
interno implicado no ajuste fiscal agrava uma situação de demanda que já
vinha se reduzindo por conta da desalavancagem financeira. A consequência
é maior recessão, com agravamento da

situação fiscal, porque a receita inexoravelmente vai cair ainda mais que os
cortes de gastos.
A pequena Islândia (pouco mais de
300 mil habitantes) é um modelo em
pequena escala do drama europeu: com
sua economia praticamente destruí-

gráfico 3

Estoque da dívida pública e sua variação (2000 – 2009)

Fonte: Eurostat – statistics data base.

gráfico 4

Relação dívida / PIB na zona do euro, Irlanda, Espanha, Grécia,
Portugal, Itália e Reino Unido (2000-2009)

Fonte: Eurostat – statistics data base.

da pelo boom especulativo conduzido
por três grandes bancos privados, o
país tomou o caminho prudente de
não salvar essas instituições à custa
da quebra do Estado. Ao contrário,
enfrentou a ira dos próprios ingleses e
holandeses ao rejeitar pagar créditos
de cidadãos desses países que haviam
sido assumidos por seus governos.
Mais importante, permitiu uma desvalorização da moeda em 46% desde a
crise, com o que entrou num caminho,
embora ainda tateante, de recuperação
do PIB a partir da demanda externa
(peixe, alumínio, turismo).
Ao contrário, a Irlanda vai para o
segundo ano de retração do PIB (menos
5%), assim como a Grécia, a despeito
(na verdade, por causa) de seus programas draconianos de ajuste. Não
há nenhum indicativo de credibilidade
razoável de que venham a sair da crise
no próximo ano, ou mesmo em 2012.
Os países da área do euro em situação
fiscal mais crítica – Grécia, Irlanda,
Portugal, Espanha e agora Bélgica, sem
descartar a Itália – não têm o recurso
da desvalorização da moeda. Isso significa que o ajuste requerido é extremamente dolorido, pois implica, em última
instância, a desestruturação do próprio
estado de bem-estar social construído ou em construção nesses países.
É claro que as implicações sociais e
políticas podem ser devastadoras. Em
termos econômicos, é pouco provável
que o euro resista ao aprofundamento
da crise, pois alguns desses países não
se acomodarão ao stress provocado
por uma política que, até o momento,
só interessa à Alemanha.
Em relação ao sucesso alemão
(crescimento de mais de 3% este
ano), ele se deve principalmente aos
programas de estímulo “dos outros”:
a Alemanha se tem beneficiado das
políticas econômicas expansivas dos
Estados Unidos, da China, da Rússia
e da Índia, que contribuíram decisi-
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vamente para a recuperação de sua
demanda externa para níveis similares
aos de 2008. Contudo, também aqui
há nuvens no horizonte: 40% do mercado externo alemão estão na própria
Europa, sendo 12% nos países mais
vulneráveis fiscalmente. Na medida

em que retarde a recuperação da
Europa, a força exportadora alemã se
enfraquecerá, com risco de reduzir a
expansão do PIB e comprometendo um
mercado de trabalho que, até o momento, é o mais sólido da Europa. O
mais surpreendente é que, ostentando

gráfico 5

Superávit primário na zona do euro, Irlanda, GrÉcia, Itália
e Espanha (1998-2009)

Fonte: Eurostat – statistics data base.

gráfico 6

Superávit primário na zona do euro, Reino Unido, Alemanha,
França e Portugal (1998-2009)

Fonte: Eurostat – statistics data base.
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uma posição fiscal invejável tendo em
vista sua força exportadora, a Alemanha tenha feito no início do ano um
corte de gastos públicos de 80 bilhões
de euros, negando a contribuição de
seu mercado interno para a expansão
dos vizinhos europeus.
Uma pesquisa da OCDE liberada na
segunda semana de dezembro apontou
uma tendência de estagnação, que pode
ser permanente, das economias dos
países desenvolvidos, sendo que, na
maioria delas, o índice de tendências
para os 30 países da organização oscila entre crescimento e queda de 0,1.
Nas sete maiores economias – Estados
Unidos, Alemanha, França, Inglaterra,
Japão, Itália, Canadá – o índice conjunto subiu exatamente 0,1; na Ásia
o crescimento foi maior, porém com
tendência à desaceleração; nos demais
países, segue-se uma tendência forte
de queda.
Mesmo a estabilização prevista é
um ponto controverso, em razão, sobretudo, da situação europeia. Depois
de Grécia, Irlanda, Portugal e Espanha, chegou a vez de as agências de
risco indicarem que desclassificarão
a Bélgica. Em face dos riscos envolvidos para os mercados, que devem ser
acentuados a partir de 2013, quando
se preveem efetivas perdas privadas,
os líderes europeus, com oposição decisiva da Alemanha, iniciaram discussões sobre o aumento do fundo de 440
bilhões de euros (US$ 590 bilhões) a
fim de socorrer as economias mais
debilitadas.
Uma declaração da chanceler alemã Angela Merkel, pedindo que o setor
privado contribua para um futuro mecanismo permanente de resolução de
crises financeiras, ajudou a provocar
ainda maior instabilidade na área do
euro. A posição “dura” da Alemanha
não reflete apenas a opinião da liderança política: um manifesto de pequenos
e médios empresários instou o governo
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a manter a linha “dura” frente aos
países do euro endividados para evitar a inflação. Por outro lado, Itália e
Luxemburgo propuseram a criação de
bônus comuns da zona do euro, para
aprofundar a integração; a ideia foi
rejeitada pela Alemanha e pela França.
O clima geral de ansiedade na Europa
obscureceu o fato de que a produção
industrial cresceu 0,7% em outubro sobre setembro. Enquanto isso, Portugal,
em forte recessão, prepara um novo

pacote de ajuste fiscal com consideráveis cortes na área social.
Examinando conjuntamente Estados Unidos e União Europeia, a conclusão é que, em razão do comprometimento dos seus bancos, os primeiros
provavelmente continuarão em desaceleração, talvez com uma segunda caída
em 2011, a despeito de uma política
de estímulos que se vai esgotando.
Já a União Europeia, sem política de
estímulo, e na verdade adotando for-

tes programas de ajuste fiscal, talvez
volte à recessão num ritmo ainda mais
rápido. A Inglaterra conservadora, que
seguiu os passos da Alemanha com um
forte programa de ajuste fiscal (demissão de 460 mil servidores públicos, por
exemplo, a partir de 2011), já recalculou o crescimento do PIB para baixo no
próximo ano. Tudo isso significa que,
não fosse a Ásia e os emergentes, não
haveria perspectiva de crescimento
econômico no mundo.
jcass@bndes.gov.br

*Coautoria de Miguel Bruno, professor adjunto da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
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A

consolidação da arbitragem como
um bem-sucedido meio de solução de
controvérsias é uma realidade incontestável, especialmente nas disputas
relevantes travadas entre empresas de
grande porte.
Isso se deve à solidificação de uma
cultura em prol da arbitragem, a qual
sempre foi almejada por aqueles que
acreditavam na eficiência do instituto.
Em curto tempo o Brasil firmou posição
assente em torno do tema, tanto no meio
jurídico entre advogados, juízes e doutrinadores, assim como no empresarial.
Esse incrível êxito é bastante comentado, especialmente porque em
pouco mais de dez anos se conquistou
uma segurança invejável, ao passo que
muitos países demandaram período bem
mais extenso para tanto.
Para obter tão relevante aval, a arbitragem precisa desfrutar de confiança,
de credibilidade e revelar uma experiência prática de sucesso. E isso ocorreu.
O respeito à vontade das partes
quando elegem essa forma de resolução de controvérsias, a garantia de que
as regras procedimentais – da Lei de
Arbitragem e de determinado centro de
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arbitragem, por exemplo – são observadas, além da obediência aos princípios da
igualdade das partes, do contraditório, da
imparcialidade do árbitro, enfim, do devido processo legal, conferem uma zona
de conforto para difusão da arbitragem.
Esse desenvolvimento comprovou o
que há muito se sustentava, isto é, que
a arbitragem apresenta características
que a diferenciam da forma tradicional
de resolução de disputas pelo contencioso judicial, sendo muitas vezes uma
opção extremamente viável.
Entre essas características é válido
destacar a informalidade e a alternativa de adaptação dos procedimentos à
conveniência das partes, a flexibilidade
das regras e a opção de escolha de câmaras, a confidencialidade, a economia
de tempo na obtenção de uma decisão
final e, especialmente, a possibilidade
de nomeação dos árbitros com base em
sua especialidade, experiência, cultura,
tempo disponível para dedicação ao
tema e confiança que a parte deposita
nas pessoas que deverão julgar a desavença. São fatores que proporcionam
a crença necessária para se optar pela
arbitragem.

Acima de tudo, a opção pela arbitragem demanda o pleno conhecimento do
procedimento e de sua viabilidade.
O valor da controvérsia deve ser levado em consideração, além dos custos
de realização da arbitragem.
Nos dias de hoje a arbitragem é largamente usada quando a questão é complexa e exige uma rápida e eficiente solução, assim como se o contrato envolve
partes de diferentes nacionalidades,
negócios e investimentos internacionais.
Quando se decide incluir no contrato
a arbitragem como meio para resolução
das disputas que daí surgirem, é preciso ter muita atenção na elaboração da
cláusula arbitral, a denominada cláusula
compromissória.
Esclareça-se que a Lei de Arbitragem brasileira estabelece a convenção
de arbitragem como gênero, admitindo
as espécies cláusula compromissória
e compromisso arbitral (art. 3º Lei nº
9.307/96).
A cláusula compromissória é a convenção por meio da qual as partes em
um contrato se comprometem a submeter à arbitragem os litígios que possam
vir a surgir, relativamente a tal contrato
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(art. 4º, caput Lei nº 9.307/96). Ela deve
ser estipulada por escrito, podendo
ser incluída no próprio contrato ou em
documento apartado que a ele se refira.
O compromisso arbitral é a convenção pela qual as partes submetem
um litígio à arbitragem de uma ou mais
pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial (art. 9º, caput Lei nº 9.307/96).
A previsão da cláusula compromissória no contrato torna dispensável o
posterior pacto de compromisso arbitral, de tal sorte que se analisa apenas
algumas vicissitudes que decorrem da
cláusula arbitral.
O descuido no seu preparo acarreta
muitas vezes as chamadas cláusulas patológicas, que impedem ou dificultam a
instituição da arbitragem quando surge
o conflito.
Esse tema é tão relevante que sempre é lembrado nos debates a respeito
da matéria, pelo que se justifica revisitar e informar alguns aspectos problemáticos.
Importante lembrar que a cláusula
arbitral entra em operação no momento
em que as partes se deparam com a
controvérsia, que pode ser de grande ou
reduzida intensidade, dependendo das
particularidades do caso.
Certo é que nessa ocasião, salva
rara exceção, não reina a mesma harmonia que imperava quando o contrato
foi pactuado. Assim, qualquer empecilho
para a instauração da arbitragem pode
ser usado por uma das partes para
barganhar uma posição jurídica de negociação ou para procrastinar o início
do procedimento em si.
Pior se tal obstáculo é proporcionado por uma brecha existente na cláusula
arbitral, se mal elaborada. Portanto, o
ideal é que ela não permita nenhuma
manobra ou barganha, sendo, se possível, completa.
Cláusula compromissória completa é
aquela que se convencionou denominar
cheia, que contém todos os elementos

Desburo-		
cratização	Tributação

identificadores da arbitragem a ser instituída, pelo que é dispensável o uso do
Poder Judiciário caso a outra parte se
recuse a iniciar o procedimento.
Ou seja, se a cláusula é cheia, a parte tem o direito de começar o procedimento de imediato, usualmente através
da solicitação ao centro de arbitragem
eleito, caso se trate de arbitragem institucional.
Apenas para esclarecer, arbitragem
institucional é aquela em que as partes
escolhem um órgão técnico para administrar o procedimento, comumente
as câmaras arbitrais, enquanto que na
ad hoc tal tarefa toca aos árbitros ou
às partes, que, em geral, determinam
previamente o seu curso ou adotam as
regras de alguma instituição.
Por outro lado, tratando-se de cláusula incompleta, chamada de vazia,
habitualmente as partes precisam de
consenso para iniciar a arbitragem,
eis que não estabelece algum elemento
essencial, como o número de árbitros
ou sua forma de escolha, o lugar da
arbitragem etc.
Sendo assim, visto que a cláusula é
incompleta e não havendo convergência
quanto aos elementos faltantes, somente resta à parte socorrer-se do Poder
Judiciário para que seja suprido o vazio.
De qualquer forma, tanto a cláusula
cheia como a vazia dão azo à execução
forçada, em decorrência de seu efeito
positivo, outorgando à parte o direito
de exigir o cumprimento compulsório
da obrigação de instituir a arbitragem
em caso de resistência (art. 7º Lei nº
9.307/96).
Isso porque, como corolário de seu
efeito negativo, estabelecida a convenção de arbitragem, a apreciação da matéria pelo Poder Judiciário é afastada,
sendo apenas admitida sua intervenção
para compelir a participação da parte
resistente no procedimento.
Não existe uma fórmula correta para
preparo da cláusula, porém o que se
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recomenda é a sua elaboração e/ou revisão por alguém que detenha vivência
prática em disputas arbitrais, de tal
sorte que possa antecipar eventuais
contratempos ou falhas na sua implementação.
Ademais, as partes se preocupam
com aspectos negociais da avença e
usualmente já se desgastaram discutindo as cláusulas principais do negócio
(objeto, preço, garantias etc.), pelo que
tendem a não dedicar a atenção necessária à fase final da elaboração do contrato, justamente no momento em que
se debate a cláusula compromissória.
Tanto é assim que, no jargão popular
da arbitragem, as cláusulas patológicas
são conhecidas como midnight clauses,
pois preparadas sem o devido zelo, no
último momento da negociação, logo
antes da assinatura do contrato, habi
tualmente em horário noite adentro.
A cláusula ideal é aquela que contém
os elementos básicos, sendo considerada completa e apta para imediato início
da arbitragem, independentemente da
concordância ou não da outra parte.
Com isso, são evitados erros comuns,
tanto pela falta como pelo excesso.
A experiência dita que a cláusula
deve estipular: (i) a lei aplicável e o
idioma da arbitragem; (ii) o local e o
seu escopo; (iii) as regras e a câmara
que administrará o procedimento; (iv)
se ele será decidido com base na lei,
na equidade, nos princípios gerais de
direito, nos usos e costumes, nas regras
internacionais de comércio etc.; (v) o
número de árbitros que resolverão a disputa, a sua forma de seleção e eventuais
qualificações; (vi) renúncia a recurso;
(vii) confidencialidade; (viii) a participação do Poder Judiciário na arbitragem.
A atuação do órgão jurisdicional
estatal fica assegurada em várias situações, em colaboração ao tribunal
arbitral, como, por exemplo, para (i)
instauração da arbitragem em caso de
resistência de uma das partes (art. 7º
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Lei nº 9.307/96); (ii) conduzir a testemunha renitente (art. 22, § 2º Lei
nº 9.307/96); (iii) determinar medidas
coercitivas ou cautelares (art. 22, §
4º Lei nº 9.307/96); (iv) execução da
sentença arbitral; (v) reconhecimento e
execução de sentença arbitral estrangeira (art. 34 Lei nº 9.307/96).
É pertinente eleger no contrato qual
o foro competente para tais providências jurisdicionais.
A sede da arbitragem é uma relevante decisão a ser tomada, particularmente se a arbitragem é doméstica
ou internacional, pois diferente a forma
de execução da sentença arbitral. Deve
incluir o local onde será realizada e a
cidade em que será proferida a decisão
final.
Se selecionada sede fora do Brasil é
indispensável checar na lei de arbitragem e nas normas procedimentais do
lugar escolhido se existe algum entrave
em relação à matéria – por exemplo,
lei aplicável e temas arbitráveis (arbitrabilidade subjetiva e objetiva) – a ser
dirimida pela arbitragem e à execução
da futura sentença arbitral.
Impõe-se, portanto, que a cláusula arbitral e o seu escopo sejam
operativos perante o sistema jurídico
brasileiro e o do local eleito como sede
da arbitragem.
Quanto ao escopo, é plausível que
seja amplo ou limitado a alguns temas
do contrato. A fim de evitar qualquer
tipo de dúvida na instauração da arbitragem, especialmente se determinado
ponto do dissenso é ou não abarcado
pela cláusula compromissória, o ideal é
que englobe todas as controvérsias em
conexão com e decorrentes da avença,
usando linguagem mais ampla possível.
Isso porque, se é restrita a aspectos
delimitados do contrato – excluídas, por
exemplo, questões contábeis cuja solução ficaria a cargo de técnico especializado no assunto –, há sempre o risco de
uma das partes argumentar que o item
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x ou o z não se inscreve no escopo da
cláusula arbitral, conduzindo fatalmente
a uma disputa judicial ou, no mínimo,
a um debate preliminar que ocasiona
atraso e custo adicional enquanto não
se resolve a dúvida.
A lei brasileira permite que a arbitragem seja decidida com base no
direito ou por equidade, assim como
as partes podem escolher livremente
as normas legais que serão aplicadas
na disputa, desde que não se viole os
bons costumes e a ordem pública. Da
mesma maneira se permite a decisão de
acordo com princípios gerais de direito,
usos e costumes e regras internacionais
de comércio (art. 2º, § 1º e § 2º Lei
nº 9.307/96).
Contanto que fique clara a opção das
partes e, evidentemente, elas conheçam
o regime legal selecionado, não há óbice
na eleição de um determinado regime
legal ou normas do comércio internacional, como a Convenção das Nações
Unidas para a Venda Internacional de
Mercadorias, para governar a disputa.
O que se recomenda sempre é que
a arbitragem seja fundada na lei e não
na equidade.
A seleção da câmara de arbitragem
deve ser realizada caso a caso, conforme
o objeto do contrato, a sua complexidade,
o valor envolvido no negócio, a localização, a nacionalidade das partes etc.
É indispensável, antes da escolha,
certificar-se dos custos de cada centro de arbitragem. Reputa-se relevante
optar por uma instituição de inegável
tradição e idoneidade, que seja conhecida e testada.
Também imperioso o conhecimento
e domínio das regras procedimentais
da instituição. Recomenda-se sempre a
utilização das regras do mesmo centro
de arbitragem escolhido para a administração do procedimento, sob pena de
a cláusula ser considerada patológica.
Em geral não se aconselha arbitragem ad hoc, uma vez que a administra-

Risco
jurisdicional

Meio	Infraambiente
estrutura

ção do procedimento fica totalmente
a cargo das partes e dos árbitros, os
quais podem não deter a aptidão para
tal tarefa organizacional nem o tempo
disponível que ela exige.
Muito mais adequado eleger uma
instituição de notória credibilidade e
capacidade administrativa para coordenar todas as ações envolvidas no
procedimento arbitral.
De qualquer maneira, se adotada
a forma ad hoc, as partes fixam as
próprias regras na cláusula arbitral, o
que é altamente complexo e fatalmente
suscetível a problemas futuros, ou elegem o regulamento de instituições como
UNCITRAL (United Nations Commission
on International Trade Law), que não administra procedimentos de arbitragem.
Ainda, com grande risco de se consubstanciar patológica, vê-se a adoção
das regras de algum centro de arbitragem, sendo o procedimento – ad hoc –,
porém, administrado pelo próprio tribunal arbitral, o que não se deve pactuar
haja vista a flagrante impropriedade.
Segundo a lei brasileira, a sentença
arbitral não fica sujeita a recurso ou a
homologação pelo Poder Judiciário (art.
18 Lei nº 9.307/96), produzindo, entre
as partes e seus sucessores, os mesmos
efeitos da sentença judicial (art. 31 Lei
nº 9.307/96).
Contudo, para impedir qualquer discussão, é aconselhável mencionar que a
sentença arbitral é considerada final e
definitiva, obrigando as partes, as quais
renunciam expressamente a qualquer
recurso, pois, dependendo da legislação
aplicável à disputa, é cabível recurso.
Embora parte dos regulamentos
dos principais centros de arbitragem
estipule a confidencialidade do procedimento arbitral, sugere-se a inclusão de
tal previsão na cláusula compromissória
para não se deixar nenhuma dúvida a
respeito.
A confidencialidade é particularmente importante eis que é senso comum a
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exigência de se preservar dados sigilosos envolvidos na disputa ou relativos
às empresas, tais como condições contratuais, segredos industriais, dados
de faturamento, lucro de determinado
segmento, estratégia empresarial etc.
Especificamente no caso de companhias abertas, que têm a obrigação
de divulgar fatos que possam impactar
na avaliação de seus valores mobiliários – incluindo, portanto, litígios
importantes –, a cláusula de sigilo pode
conter certa flexibilização para permitir
o cumprimento das obrigações legais de
informação.
Ainda outros elementos opcionais
podem ser incluídos: (i) negociação objetivando uma solução amigável quando
deflagrado o conflito (cláusula multietapas ou escalonada); (ii) uso de mediação
e de dispute boards; (iii) disposição
sobre medidas cautelares antes do procedimento arbitral, como é o caso do
Pre-arbitral referee procedure da Corte
Internacional de Arbitragem da CCI; (iv)
regras sobre custos do procedimento e
respectiva divisão; (v) embora pouquíssimo usado, recurso contra a sentença
arbitral; (vi) textos legais supletivos;
(vii) a aplicação às empresas afiliadas ou sua extensão a outros contratantes, inclusive mediante intervenção
na arbitragem; (viii) consolidação de
procedimentos paralelos em contratos
coligados; (ix) mesmo que pouco efetiva, estipulação de limite temporal para
término do procedimento.
Merece destaque a estipulação de
negociação amigável antes da arbitragem. É costume a previsão de que as
partes devem tentar de boa-fé resolver
o litígio, o que se principia mediante notificação do surgimento da controvérsia
e convocação para reunião.
São louváveis e em certas ocasiões
até efetivas tais tratativas. Contudo, o
que não se pode olvidar é o estabelecimento de um prazo máximo para encerramento de conversas e encontros, sob
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pena de se perpetuar essa fase prévia.
É corrente a previsão do prazo de
trinta dias contados da notificação de
controvérsia para negociação e, caso
infrutífera, fica autorizada a instauração
da arbitragem.
Além dessas opções, outra alternativa é o uso da mediação – que não se
confunde com a negociação previamente
à arbitragem –, pois é uma prática não
contenciosa de resolução de controvérsia, que se tem buscado maior desenvolvimento no Brasil, especialmente porque
é muito mais amistosa do que uma lide
instaurada, com grande êxito.
É um procedimento espontâneo, informal e confidencial, em que se persegue uma solução consensual da controvérsia por intermédio de um mediador,
o qual é um profissional de reconhecida
capacidade técnica.
Igualmente à negociação prévia, é
preciso prever o termo inicial e o final
para a mediação, com lapso temporal
certo, impedindo-se o prolongamento
indefinido da pendência.
Atualmente se tem procurado implementar o emprego das dispute boards,
que se caracterizam pela criação de
um painel para orientar as partes no
curso do contrato, mediante a emissão
de recomendações ou a prolação de
decisões, ainda que não tenham cunho
jurisdicional.
São aplicados em contratos de longa
duração, com a existência de múltiplas
partes e redes contratuais, como as
grandes obras de construção ou contratos de epc – engineering, procurement
and construction.
Em regra, os dispute boards são
empregados por organizações de classe
como a FIDIC – Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils ou International Federation of Consulting Engineers,
que incluiu o sistema em seus contratos
padrão e livros específicos, assim como
pelo Banco Mundial e outras instituições
financeiras internacionais.

Risco
jurisdicional

Meio	Infraambiente
estrutura

Recomenda-se que problemas pontuais sejam resolvidos logo para não
prejudicar os contratos conjuntos, joint
ventures, concessionários etc. Tal se
justifica pois, pela estrutura contratual,
o propósito das partes é concluir o projeto o quanto antes, no prazo estabelecido e de acordo com os custos previstos.
Tais contratos, na estrutura de project finance, não admitem suspensões
em pagamentos ou na execução dos
trabalhos sob pena de prejudicar o fluxo
de caixa.
Geralmente os membros dos dispute boards são especialistas na matéria
objeto do negócio, independentes e
neutros, que acompanham a execução
do contrato, fazem visitas in loco no
canteiro de obras, assim como participam de reuniões sobre o andamento do
projeto. Conhecem as suas vicissitudes
em tempo real, pelo que têm aptidão
para resolver rapidamente qualquer
disputa.
Em outra seara, se o contrato é
internacional deve se ater a questões
como lei aplicável, soberania e/ou outro tipo de imunidade, execução da
sentença arbitral – mormente se o país
é subscritor ou não da Convenção de
Nova Iorque –, forma de produção de
provas – por vezes mediante a adoção
das IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration – e
admissão de discovery – o que não se
aconselha – etc. O papel do advogado
habilitado no local da arbitragem é de
grande importância na orientação das
diretrizes fundamentais.
Mais um arenoso tema é a inserção
da cláusula compromissória em contrato
social de sociedade limitada ou em estatuto de sociedade por ações, mormente
se abarca ou não todas as disputas
entre os sócios ou acionistas, incluindo
a empresa.
Ao mesmo tempo, é de se refletir se
a possibilidade de dissolução da sociedade estaria inserida no escopo da cláu-
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sula, assim como a apuração de haveres
e eventual pleito de responsabilização
dos administradores.
Assim sendo, se as partes, ao inserirem tal cláusula em um contrato
societário, desejarem que a cláusula
compromissória não fique limitada às
divergências do contrato social ou estatuto em si, devem, por cautela, indicar
quais as questões pretendam sejam
abrangidas pelo dispositivo e, consequentemente, resolvidas por arbitragem.
Novamente é vital o debate da questão com advogado experimentado em
disputas societárias e arbitrais, que
pode antever eventuais contratempos
em tal opção, que deve ser cuidadosamente elaborada. A título de ilustração,
não se pode esquecer a necessidade
que sócios, acionistas, a própria empresa, administradores etc. acedam
à cláusula compromissória, para que
não remanesça nenhuma dúvida quanto à adesão de todos à convenção de
arbitragem.
Não sem discussão, outros pontos
podem derivar do tema, como a vinculação à cláusula compromissória daqueles
que adquirem ações após a constituição
da sociedade, pois autorizada a arbitragem para solucionar divergências entre
os acionistas e a companhia, a teor do
disposto no parágrafo 3º, do artigo 109
da Lei das Sociedades Anônimas.
Tendo em vista que em alguns sistemas jurídicos se permite a aplicação de
“punitive damages” (danos punitivos),
como nos Estados Unidos da América,
não é exagero algum prever na cláusula
arbitral que os árbitros estão proibidos
de assim decidir em relação ao contrato,
se o caso.
Particularmente em relação aos
custos, trata-se de uma preocupação
constante, pelo que se busca otimizar
o procedimento, bem como ponderar
a respeito do formato mais efetivo de
alocação, o que também se faz através
da cláusula.
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Por exemplo, usa-se escolher árbitro
único se o valor em disputa não é alto e
o tema da disputa não é muito complexo.
Da mesma maneira, procura-se selecionar um centro de arbitragem cujos
custos não sejam muito expressivos,
bem como adotar um único idioma para
o procedimento – quando se trata de
contrato internacional – a fim de evitar
as despesas de tradução de petições,
documentos e audiências.
Tendência que começa a se discutir
com frequência no âmbito internacional
é o financiamento da arbitragem por
terceiros, em que através do third-party
funding se proporciona uma forma de
investimento no litígio.
Esclareça-se que esse é um tema
ainda incipiente, que autoriza vários
questionamentos acerca de sua implantação, os quais não têm lugar na
presente explanação.
A escolha dos árbitros não é apenas
uma etapa relevante do procedimento,
mas é também um direito das partes, o
qual demanda atenção no seu detalhamento na cláusula compromissória.
Se as partes optam por árbitro único, a cláusula deve estipular o consenso
na eleição do nome.
Porém, o mais comum é a formação
de um painel com três árbitros. Assim,
tratando-se de um contrato com uma
parte em cada polo (por exemplo, A e B),
A escolhe um, B outro e os dois eleitos
nomeiam o terceiro, que funciona como
presidente do tribunal arbitral.
Se o contrato contém mais do que
uma pessoa em cada polo, tratando-se,
portanto, de plurilateral, institui-se a
arbitragem multiparte, isto é, aquela
integrada por mais de duas partes
litigantes, em que se prevê, a fim de
preservar o direito de escolha a todos,
uma forma particular de nomeação dos
árbitros.
Nesse evento, a indicação dos árbitros é realizada por polos, isto é, o
polo requerente, integrado pela parte
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ou múltiplas partes que iniciarem a
arbitragem, conjuntamente, elege um
árbitro. O polo requerido, igualmente,
nomeia outro. E a escolha do terceiro
ocorre pelos dois já selecionados.
Em quaisquer das situações em
que se exige a concordância na escolha do nome, seja do árbitro único,
seja do presidente do painel ou ainda
do polo requerente ou requerido na
arbitragem multiparte, é indispensável
fixar um prazo para tal providência
e eleger um órgão ou pessoa para
indicá-lo caso as partes não cheguem
a um acordo. Geralmente tal tarefa
fica a cargo do presidente do centro
de arbitragem que administrará o
procedimento.
Particular cuidado é chamado, nesse
ponto, se a arbitragem é ad hoc, quando
inexiste a figura do presidente do centro
de arbitragem. De tal modo, é pertinente
estabelecer uma pessoa ligada a uma
instituição arbitral séria, usualmente o
seu próprio presidente, para efetuar a
escolha citada.
Por fim, uma prática que deve ser
evitada é a previsão contratual de que
a arbitragem será resolvida por um
ou três árbitros, a critério das partes,
conforme o teor da controvérsia, a
ser decidido por ocasião de seu surgimento. Trata-se de outro evento de
potencial conflito apto a adiar o início
do procedimento. Um ou três árbitros,
a cláusula arbitral deve ser clara de
antemão.

cláusulas problemáticas
A cláusula arbitral se tipifica problemática ou patológica em decorrência
de variados fatores, seja porque vazia,
seja porque detalhada demais, ainda por
fixar requisitos que inviabilizam a sua
operatividade etc.
A seguir, a fim de ilustrar algumas
situações de provável dificuldade na
implementação da futura arbitragem,
são citados exemplos hipotéticos.
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Certamente o maior obstáculo para
o início da arbitragem se situa na cláusula vazia.
Veja-se: “As controvérsias decorrentes do contrato serão resolvidas por
arbitragem”.
Cuida-se, sem dúvida, de uma cláusula arbitral. Contudo, é totalmente
despida de elementos básicos para a
identificação de onde será a arbitragem,
quantos serão os árbitros, quem administrará etc.
E outra mais duvidosa ainda: “Arbitragem: São Paulo”.
Dependendo do contexto das demais
cláusulas do contrato, pode representar
uma declaração de vontade de opção
pela arbitragem como forma de resolução de controvérsias. Entretanto, o
problema é o mesmo acima.
Esclareça-se que se de um lado é
verdadeiro afirmar que em muitos tipos
contratuais a arbitragem é uma excelente opção para resolução de disputas,
de outro tal preferência se torna falsa
– ou momentaneamente falsa – se mal
escrita a cláusula.
Nesses dois fictícios exemplos citados é inegável que quando surgir a controvérsia a parte somente conseguirá
iniciar a arbitragem se contar com a boa
vontade da outra, no sentido de obter o
consenso acerca dos elementos omissos
da arbitragem.
E isso pode não acontecer de imediato, exigindo até, se o caso, a intervenção do Poder Judiciário. Enquanto não
se solucionarem as dúvidas a ponto de
habilitar a instauração da arbitragem,
a opção será momentaneamente falsa.
De outro lado, a cláusula compromissória muito minuciosa, com excessivo regramento do procedimento e
inclusão de requisitos de difícil concretização, também é problemática.
As partes, dependendo do tipo de
contrato e do seu nível de detalhamento,
tendem a esmiuçar em demasia a cláusula arbitral. Isso é ainda mais comum
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em contrato internacional, quando se
estabelece o local da arbitragem fora
de sua jurisdição habitual, em que o
contratante se sente mais protegido se
pormenorizar a forma de resolução de
disputas.
Porém, ao assim proceder, a projeção é que acabe errando na dose,
incidindo no exagero.
Novamente é importante a participação de advogado com experiência
em arbitragem, notadamente no local
escolhido para curso da arbitragem.
De mais a mais, basta a previsão
dos elementos essenciais da cláusula
arbitral e a escolha de um centro de
arbitragem de reconhecida reputação e
com bom regulamento.
Com isso, não é necessária uma
cláusula extremamente meticulosa. A
criatividade desmedida não encontra
espaço nesse ponto.
É sabido, ademais, que uma das
grandes vantagens da arbitragem,
talvez a maior, é a possibilidade de
escolha do árbitro consoante a sua
especialização. De fato, esse elemento
representa um grande benefício às partes, outorgando confiança na seleção
de um nome conhecedor da matéria,
que detenha reputação, neutralidade e
imparcialidade.
Não é de hoje que as disputas são
cada vez mais técnicas, envolvendo
questões altamente sofisticadas. Assim
sucede, por exemplo, em temas de direito societário, de energia elétrica, de
gás e petróleo, de telecomunicação, de
mercado financeiro, de investimentos
internacionais etc.
São assuntos que, manifestamente,
fogem do conhecimento jurídico padrão,
motivo pelo qual a oportunidade de
nomeação de um árbitro dotado de expertise no tema é de notável valia para
o caso concreto.
Entretanto, muitas vezes no afã de
deixar clara a necessidade de nomeação
de árbitros especializados no assunto
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objeto do contrato, a cláusula arbitral
acaba impondo condições que obstaculizam a própria seleção. É o problema de
se exigir uma superqualificação.
Imagine-se: “O Tribunal será composto por três árbitros, os quais deverão
comprovadamente possuir mais de dez
anos de experiência em tecnologia e
comércio naval e em direito marítimo,
além de serem fluentes nos idiomas
inglês e francês.”
Difícil prever, mas elementar que as
opções de nomes independentes e passíveis de atuação como árbitros nesse
exemplo são reduzidas. Também encurta
o rol de árbitros elegíveis quando se
exige o domínio de mais de um idioma
ou se institui e/ou se exclui aqueles de
determinada nacionalidade.
Logo, se as partes pretendem delimitar a opção de escolha em relação
a uma determinada expertise, é importante dosar a exigência, sob risco
de não se encontrar árbitro habilitado
ante a restrição imposta pela própria
cláusula. Ou, ainda, fomentar o risco
de a outra parte objetar a indicação
por não atendimento às exigências,
o que provoca atraso no início da
arbitragem.
Outro assunto altamente delicado é
a inclusão de mais de uma forma de resolução de disputas no contrato. Assim
é quando uma parcela das controvérsias
será dirimida por arbitragem e outra
pelo Poder Judiciário.
Há situações em que se estabelece:
“As controvérsias econômico-financeiras
oriundas desse contrato serão dirimidas
por arbitragem, mediante nomeação
de experts na matéria” e também “As
controvérsias relacionadas a questões
legais serão dirimidas perante o Foro
da Comarca de São Paulo.”
O indiscutível entrave que tende
a aparecer nessa hipótese é como se
classificar a disputa. O que são controvérsias “econômico-financeiras” e
“relacionadas a questões legais”?
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Não se sugere bifurcar as disputas,
pelo contrário. O ideal é estabelecer de
forma mais ampla possível as controvérsias que serão submetidas a uma única
e definitiva arbitragem.
Especialmente em contratos de fusões e aquisições de empresas, se prevê
a participação de um auditor independente para resolver algumas questões,
geralmente ligadas a ajuste de preço, às
vezes prévia à arbitragem, outras com
força de decisão final.
São estipulações que não se recomenda, porque potenciais focos de
conflito na definição se a questão deve
ser objeto de deliberação pelo auditor
ou somente pelos árbitros, mesmo porque, no momento do dissenso, revela
a prática que a tendência é as partes
abdicarem do auditor independente e
partirem direto para a arbitragem.
Se não bastasse uma cláusula arbitral exigir atenção, há contratos que
estabelecem mais do que uma arbitragem, em diferentes dispositivos, para
questões específicas.
Não obstante possam funcionar, é
desaconselhável repartir as controvérsias potenciais de um contrato em duas
ou mais arbitragens.
Embora se possa ter uma boa e justificável intenção em estipulações dessa
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natureza, a realidade é que representam
indiscutível risco no momento da deflagração da disputa.
Equívoco frequente é a previsão de
cláusula compromissória e de eleição
de foro no mesmo contrato, isto é,
“Todas e quaisquer dúvidas, questões
e controvérsias em geral relativas ao
presente contrato serão resolvidas por
arbitragem de acordo com as regras ...”
e “As partes elegem o Foro da Comarca
de São Paulo para dirimir as questões
oriundas desse Contrato, renunciando
a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja ...”
Notória a contradição entre um e
outro método de resolução de disputas,
que muito provavelmente levaria a questão ao Poder Judiciário, atravancando
a resolução do mérito da divergência
propriamente dita.
Se a ideia é incluir a eleição de foro
para as medidas judiciais coercitivas,
em colaboração à arbitragem, é importante que se faça de maneira clara.
Portanto, é imperioso o extremo
cuidado e criteriosa reflexão na elaboração da cláusula arbitral, não apenas
levando em consideração as situações
aqui expostas, como outras também
relevantes, a fim se de evitar problemas
na implantação da arbitragem.
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Considerações finais
Longe do propósito de se discutir
conceitos a respeito, o presente artigo
não pretende formar posicionamento de
como elaborar a cláusula arbitral, mas
primordialmente chamar a atenção para
a sua complexidade e destacar alguns
pontos de maior relevância, baseada na
experiência.
A receita ideal para se evitar erros,
não gerar dúvidas quanto à cláusula e,
principalmente, correr menos riscos
possíveis, é obter a assessoria de profissional especializado em arbitragem
que pode elaborar a melhor solução ao
caso concreto.
Importante também observar que
não se deve imprimir um único modelo
de cláusula compromissória para todos
os tipos de contrato. De qualquer forma, é essencial atentar aos elementos
essenciais que ela deve conter para ser
considerada cheia, permitindo o início
de arbitragem sem qualquer contratempo quando surgir a controvérsia.
A clareza na redação e a precisão
nos conceitos são regras de ouro para
bem atentar às expectativas das partes
e adequação ao objeto do contrato.
Pondo em prática tais orientações,
evita-se um procedimento confuso, contraditório e inoperante.
gnanni@tozzinifreire.com.br
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Marco regulatório
para a integração
na avicultura
Francisco Turra
Presidente da União Brasileira de Avicultura (Ubabef)

A

unidade estabelecida entre produtores, frigoríficos e exportadores é
fator preponderante para que, mesmo
com a instabilidade registrada nos
principais mercados importadores em
decorrência da crise financeira internacional, o setor não tenha sido tão
impactado e mantenha um crescimento
em média de 10% ao ano desde 2000.
A produção brasileira de frangos,
que detém elevado status sanitário e
alta qualidade, agrega grande valor ao
agronegócio brasileiro, foi amplamente
estimulada com a implantação do sistema de integração.
Originário dos EUA na década de
1950, foi estabelecido no Brasil nos anos
60. Foi o início de um processo que, poucos anos depois, em 1976, daria frutos
como o primeiro embarque do nosso
produto para o mercado internacional.
Hoje, mais de 85% da criação avícola no Brasil seguem o sistema de integração. Os números mostram a grande
aceitação dos produtores, já que esse
conceito oferece baixíssimo risco para
os envolvidos e também um baixo custo
para os criadores. Segundo a UBABEF,
no Rio Grande do Sul são aproximadamente 10.303; no Paraná, 14.693; e em
Santa Catarina, 17 mil.
O potencial de produção de pintos
de corte, que em 1989 era de cerca de
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1,5 bilhão, em 20 anos atingiu a marca
de 5,6 bilhões. Dados mostram que o
sistema de integração para alojamento
de pintos de corte faz a diferença. Na
Região Sudeste, onde predominam os
criadores independentes, os índices
são de 1,2 bilhão de pintos, enquanto
nas Regiões Sul e Centro-Oeste, onde
produtores estão em parceria com a
agroindústria, o crescimento percentual
é superior ao de outras regiões e chega
a 3 bilhões de aves.
Onde o sistema de integração está
implantado e funcionando, especialmente com avicultura e suinocultura, a
prosperidade está presente. O modelo
gera para o produtor fluxo de caixa constante porque, diferentemente de outras
culturas do agronegócio – que são anuais
ou bianuais – com o abate dos lotes, em
60 dias, o rendimento é dividido pelas
partes, possibilitando uma melhor administração do caixa da propriedade rural.
A parceria entre integrados e agroindústrias oferece também a oportunidade
de capacitação, tais como programas de
qualidade, de gestão rural e ambiental.
Conceitos que podem ser utilizados em
outras atividades dos participantes.
Outro ponto importante da atividade
está ligado à estabilidade, na medida
em que a integradora é responsável por
fornecer os pintainhos, a ração, as vaci-

nas e a medicação – quando necessário
–, a assistência técnica e o transporte.
O produtor parceiro tem a retirada
garantida dos animais ao final do lote,
não ficando sujeito às oscilações de
mercado, mas somente à produtividade/
performance.
O acesso à tecnologia e a estabilidade
econômica proporcionados pelo sistema
oferecem segurança, o que ajuda também
na fixação do homem no campo. O modelo mantém, ainda, a liberdade de trabalho, de horários e autonomia de gestão da
criação pelo parceiro integrado.
Merece destaque também o elevado nível de geração de empregos. O
agronegócio avícola é responsável por
5 milhões de empregos, diretos e indiretos. A estimativa é que, na avicultura,
para cada emprego direto gerado, nove
outros indiretos são oferecidos em toda
a cadeia. Os dados mostram que para
cada milhão investido no agronegócio
são criados 212 postos de trabalho. O
investimento no setor faz com que haja
geração de renda, pois a instalação e o
desenvolvimento de agroindústrias elevam o Produto Interno Bruto (PIB) dos
locais onde são implantadas.
A questão da sustentabilidade também é contemplada por meio da parceria entre produtores e agroindústrias.
Nesse sentido são observadas as condi-
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ções ambientais dentro dos parâmetros
técnicos/legais e econômicos. Os integrados são orientados para atender ao
código sanitário estadual, fazerem uso
racional da água, manejo do solo, importância da mata ciliar e sua recuperação,
assim como da biodiversidade e manejo
de nutrientes.
Os integrados têm acesso ainda a
financiamentos por intermédio de projetos das agroindústrias. Os projetos
negociados têm viabilidade dentro do
prazo de pagamento por meio de geração de caixa da atividade, e, como
consequência, baixíssima inadimplência
desses financiamentos.
A produção por meio do sistema
de integração dá oportunidade para
que o faturamento seja concentrado na
propriedade, pois enquanto outras atividades agrícolas necessitam de extensas
áreas para gerar renda, a avicultura
precisa de pequenas áreas e possibilita
desempenho de outras atividades paralelas, tais como fruticultura e horticultura.
A avicultura brasileira é uma indústria pujante, moderna e inovadora e
que hoje está presente em mais de 150
países de todos os continentes. E isso só
foi possível graças à adoção do sistema
de integração que uniu produtores e
frigoríficos, parceria que estimulou as
exportações de um produto com garantia de qualidade, sanidade.
A avicultura integrada é a melhor e
mais justa reforma agrária já realizada
no país, com distribuição de renda e
garantia de qualidade de vida para os
parceiros. O sistema de integração entre
produtores e frigoríficos no setor avícola
é um fator preponderante para que a
avicultura tenha se tornado um dos
mais importantes setores do agronegócio nacional. Esse sistema alavancou a
produção brasileira a um status ímpar
de produtividade.
O sistema de integração foi aperfeiçoado ao longo dos anos, inclusive com
apoio do governo federal, por intermédio
de órgãos como a Embrapa. Mas chegou
a hora de estabelecermos um marco legal
para esse relacionamento tão vitorioso.
Hoje encontra-se em análise, na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abas-
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tecimento e Desenvolvimento Rural da
Câmara dos Deputados, um projeto de
lei destinado a regulamentar a relação
de integração.
As discussões sobre o PL receberam
a contribuição das Câmaras de Sustentabilidade e Relações Laborais e de Assuntos Jurídicos e Tributários da União
Brasileira de Avicultura (UBABEF).
A fixação desse marco legal é essencial para a determinação de responsabilidades de integrados e de integradores.
Também é importante para garantir a
transparência absoluta nessa relação.
Por outro lado, uma futura legislação
não pode engessar esse dinâmico relacionamento entre produtores e frigoríficos,
descaracterizando o bem-sucedido sistema de integração.
A UBABEF também se posiciona
para rechaçar críticas injustas direcionadas à relação de integração, devido
a raros integradores que não cumprem
devidamente o seu papel, em razão de
problemas conjunturais. Esses casos
representam exceções, e não podem ser
utilizados como parâmetro.
Nossa entidade, que representa o
setor avícola nacional, tem se mobilizado para recomendar a integrados e
integradores a observância de todas as
regras existentes na integração. Para
continuar vitorioso o sistema depende,
naturalmente, do perfeito funcionamento de todos os elos da cadeia.
Em outra contribuição para o desenvolvimento da avicultura brasileira,
a UBABEF está constituindo um fórum
destinado a reunir representantes de
integrados e de integradores, a ser implantado em 2011.
O sistema de integração é um verdadeiro patrimônio do agronegócio nacional. E merece os esforços não só do
setor avícola, mas de toda a sociedade,
para que seja preservado e aprimorado.
A produção brasileira de frango encerrou 2010 com um total de 12,230
milhões de toneladas, um crescimento
de 11,38% em relação a 2009, e as
exportações atingiram 3,819 milhões de
toneladas, uma alta de 5,1%, na comparação com o ano anterior. A receita
cambial também foi de alta no ano. A
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referente às exportações somente de
frango foi de US$ 6,8 bilhões e a de todas as aves (frango, peru, pato, ganso e
outras), de US$ 7,2 bilhões, o que faz do
setor um importante componente da balança comercial brasileira. Hoje, somente 35% da produção são enviados para o
exterior, portanto mais de 8 milhões de
toneladas ficam no Brasil alimentando a
população e movimentando a economia.
Esse desenvolvimento, é importante
frisar, tem como base a integração entre
produtores e frigoríficos. O envio dos
pintos para criação pelos granjeiros,
a movimentação dos insumos, o transporte das aves para abate, todo esse
trabalho funciona como um relógio.
É preciso, no entanto, que o relógio
não sofra atrasos e o novo governo da
presidente Dilma Rousseff olhe com
mais cuidado os problemas que afligem
o setor, em especial os referentes ao
custo Brasil, que causam sérias consequências e põem em risco a estabilização e a sustentabilidade do crescimento.
Todos os envolvidos no sistema de
integração enfrentam enormes desafios
de logística. Estradas precárias, portos
com custos impossíveis e até mesmo
sem o calado necessário e um transporte fluvial insipiente.
Outro entrave é a elevada carga
tributária. Hoje, no Brasil, os impostos sobre alimentação são elevados e
regressivos, indo na contramão das
políticas sociais de combate à pobreza.
Segundo estudo feito pela FGV, sobre a
carne de frango, proteína animal tão essencial na dieta alimentar, incide 9,44%
em impostos, por exemplo. É necessário
também desonerar as empresas, assim
como reduzir a burocracia. É importante
ainda a redução da carga tributária sobre a folha de pagamentos, para ampliar
a competitividade das empresas, assim
como para incentivar o aumento da
oferta de emprego no setor.
É inegável o crescimento da produção e das exportações brasileiras de
carne de frango, mas para isso é importante que frigoríficos e integrados, com
o apoio do governo, continuem atuando
em sinergia para manutenção dessa
fórmula que nos levou ao sucesso.
francisco.turra@ubabef.com.br
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Uma luz contra
o apagão aéreo
Josef Barat
Economista

S

egundo dados do Instituto de Estudos Estratégicos e de Políticas Públicas em Transporte Aéreo, nos últimos
vinte anos o tráfego de passageiros
domésticos cresceu, em média, 7,6%
ao ano. Esse crescimento deveu-se à
conjugação de diversos fatores, tais
como 1- a estabilidade monetária conquistada após o Plano Real; 2- o declínio
das tarifas aéreas; 3- a ascensão social
e inclusão de novos contingentes de
consumidores; e 4- a operação mais
eficiente das empresas aéreas. Para
acompanhar a dinâmica de mercado as
empresas investiram na compra de aeronaves, ampliando consideravelmente
as suas frotas. O crescimento acelerado da demanda esbarrou, todavia, em
limitações estruturais de capacidade
nas infraestruturas aeroportuária e
aeronáutica. Tratando-se a aviação civil
de um sistema complexo e altamente
integrado, a limitação de capacidade
em cada um dos segmentos interfere
no desempenho dos demais, gerando
crises sistêmicas e tornando difusa a
admissão de responsabilidades.
O fato é que os aeroportos mais
importantes do país não tiveram am-
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pliações significativas de capacidade
e muitos operam atualmente no limite
das suas capacidades. Se, de um lado,
a disponibilidade financeira da Infraero é insuficiente para fazer frente à
multiplicidade de obras que deveriam
atender ao crescimento da demanda, de
outro, o mais grave é a empresa ser alvo
de fortes pressões político-partidárias
na definição das suas prioridades para
investimentos. O resultado tem sido a
excessiva dispersão de recursos, ou
seja, as decisões de investir acabam por
não corresponder às reais necessidades
da demanda.
Por isso, são preocupantes as condições operacionais dos principais aeroportos do sistema Infraero, em que,
por falta de investimentos adequados, o
nível de utilização das instalações aeroportuárias suplanta sistematicamente a
margem dos 80% de sua capacidade. Há
ainda os casos críticos, em que o nível
de utilização das instalações chega a
superar a capacidade instalada. Nesses
casos, o risco é o da rápida deterioração
dos níveis de serviço e, dependendo da
utilização alcançada, pode-se se chegar
ao colapso operacional.

Uma maneira simples de se ver o nível de utilização é considerar a relação
entre a capacidade nominal instalada e
a efetivamente utilizada para os terminais de passageiros (TPS), em termos
da movimentação anual de passageiros.
Nesse sentido, dos vinte aeroportos
mais importantes do sistema Infraero,
evidencia-se a saturação em dez deles,
que tiveram, em 2009, movimento superior à capacidade instalada. Considerado, por seu turno, o limite de eficiência
operacional de 80% da capacidade instalada, destes 20 aeroportos, nada menos que 13 operaram acima deste limite.
Segundo estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
– IPEA (IPEA, 2010), a situação de
Cumbica-Guarulhos é a de ter uma
capacidade nominal para movimentar
de 20,5 milhões de passageiros/ano em
seus terminais, tendo movimentado, em
2009, 21,7 milhões de passageiros, o
que significou uma ocupação dos terminais de 106%. Se operasse no limite
da sua capacidade operacional – ou
seja, a 80% da capacidade – teria que
movimentar 16,4 milhões. A situação
de Congonhas é ainda mais grave. Para
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uma capacidade de 12 milhões, movimentou 13,7 milhões de passageiros
em seu terminal, com uma ocupação
de 114%. Outro aeroporto em situação
crítica é o de Brasília, com uma utilização de 122%. Note-se que os três
aeroportos mencionados são essenciais
para as operações das empresas aéreas,
por serem “hubs”, ou seja, aglutinadores
de conexões. Estudo elaborado pela
consultora McKinsey para o BNDES
(McKinsey & Company, 2010) retrata,
com mais detalhes, as limitações infraestruturais dos principais aeroportos
brasileiros. Aponta para as condições
críticas de pistas, pátios e terminais,
sendo que Congonhas – aeroporto de
maior movimento de voos domésticos –
e Guarulhos – principal “hub” do tráfego
internacional – têm limitações na oferta
de “slots” para pousos e decolagens, não
mais podendo receber voos adicionais
em determinados horários.
Outra forma de se constatar o nível
de utilização da infraestrutura aeroportuária é se confrontar os pedidos
de pousos e decolagens nos horários de
pico com a capacidade máxima medida
em movimentos por hora. A diferença
indica os pedidos que deixam de ser
atendidos em movimentos por hora.
Estudo feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro para o Sindicato
Nacional das Empresas Aéreas – SNEA
avaliou a situação dos principais aeroportos e constatou que a situação mais
crítica é a de Guarulhos que, para uma
capacidade máxima de 53 movimentos/
hora de pouso e decolagem, recebeu em
média 65 pedidos em horário de pico,
com uma diferença de 12 movimentos
não atendidos. Os aeroportos de Congonhas, Brasília e Manaus apresentaram
diferenças de, respectivamente, 10, 9 e
8 (SNEA, 2009).
Além das limitações de capacidade
para receber mais passageiros e aeronaves, deve-se considerar ainda a questão da segurança. Há sempre uma ten-

são relacionada com os controladores
de vôo, responsáveis, em grande parte,
pelo “Apagão Aéreo” de 2006-2007.
Como estarão preparados hoje para
lidar com o aumento do fluxo de tráfego?
Os serviços de controle do tráfego aéreo
e de proteção ao voo são prestados por
controladores, em terra, que guiam as
aeronaves em suas operações de pouso,
decolagem e permanência em rota. O
trabalho dos controladores de voo é o
de garantir um fluxo de tráfego aéreo
seguro, ordenado e expedito. Fornecem
indicações e autorizações de voo, de
acordo com as características operacionais das aeronaves e as condições
de tráfego em determinado momento. Os
controladores de voo no Brasil são, em
sua maioria, militares da Força Aérea.
Desde o chamado “Apagão Aéreo”
ficou patente que o Departamento de
Controle do Espaço Aéreo (DECEA) que
exerce o controle do tráfego e a proteção
do espaço aéreo para a aviação civil
e militar – se via às voltas com sérias
carências de pessoal e degradação de
equipamentos, resultantes dos sucessivos contingenciamentos de recursos
impostos ao Comando da Aeronáutica.
Por outro lado, o abusivo movimento dos
controladores de voo criou uma tensão
absurda – nunca antes vista na história
deste país – com pilotos e tripulantes
das aeronaves comerciais.
Apesar de todo o esforço de formação de profissionais controladores
de voo por parte do Comando da Aeronáutica, os recursos financeiros são
insuficientes e a Força Aérea teve que
administrar, ainda, com os efeitos de
uma grave confrontação da disciplina
militar ocorrida no “Apagão”. O Comando da Aeronáutica tem lidado de forma
competente com essas adversidades. A
formação dos controladores é de boa
qualidade, considerados os parâmetros
mundiais. Os Centros Integrados de
Defesa Aérea e Controle de Tráfego
Aéreo (CINDACTA) têm equipamentos
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adequados para coordenar a quantidade
de voos que se espera, por exemplo,
durante o período da Copa do Mundo. No
entanto, é importante considerar que o
crescimento da demanda de passageiros
e cargas, em ritmo acelerado, vai exigir
maior disponibilidade de pessoal e modernização de equipamentos.
Cabe chamar a atenção aqui para
outro problema da maior gravidade
que é o da falta de pilotos e tripulantes.
Apesar de se tratar de uma preocupação mundial, as dificuldades serão
crescentes para o Brasil, dado o ímpeto
da evolução da demanda. Um estudo
recente da Boeing prevê a necessidade
de formação de 448 mil novos pilotos
pelos próximos 20 anos. Desses, 32 mil
serão necessários só na América Latina
(ou seja, 1.600 por ano). Em 2009, 743
novas licenças para pilotos profissionais
de avião foram concedidas pela Agência
Nacional de Aviação Civil – ANAC. No
primeiro semestre deste ano, foram de
646. Trata-se de número insuficiente.
Tem-se observado, por outro lado,
um excesso de carga de trabalho, devido basicamente à falta de tripulantes
nas companhias aéreas, decorrente do
crescimento vertiginoso do mercado e
da incorporação de aeronaves em ritmo
mais rápido que o da contratação e formação de novos pilotos. É preciso atentar para o grau de comprometimento da
segurança de voo quando se obriga as
tripulações a trabalhar além da regulamentação, uma vez que a maior causa
de acidentes são as falhas humanas
provocadas por desatenção e cansaço
excessivo.

superar deficiências
Se as condições operacionais dos aeroportos são tão ruins, uma questão que
se vem tornando recorrente é a de por
que não se privatizam os aeroportos?
Comparado com os resultados de outros
setores, como o das telecomunicações e
rodovias, não seria uma opção lógica?
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Por que não considerar a alternativa de
permitir que a iniciativa privada compita livremente com a Infraero?
Olhando para o futuro, independentemente do tipo de cenário projetado
para o sistema Infraero, os investimentos na infraestrutura aeroportuária
deverão ser incrementados de forma
significativa a médio e longo prazos.
Será importante: 1- conter a dispersão
de recursos por uma grande diversidade
de aeroportos, sem critérios claros de
prioridades decorrentes das necessidades da demanda; e 2- distribuir os
investimentos de acordo com o que a
demanda e a segurança exigem em termos de terminais, pátios, pistas e sistemas de aproximação e proteção ao voo.
Dessa forma, será possível estimular
o crescimento do transporte aéreo e a
sua popularização, que devem ser vistos
como positivos para o país.
Para viabilizar esses investimentos,
há que se avaliar todas as possibilidades
de financiamento, o que passa necessariamente pelo complexo debate – e
avaliação da experiência internacional
– acerca das seguintes alternativas
possíveis para a exploração da infraestrutura aeroportuária: 1- o atual modelo
estatal, claramente ineficaz; 2- a abertura de capital da Infraero, sujeitando-a
a auditorias externas independentes e
ações negociadas em bolsa; 3- o modelo
misto de parcerias público-privadas; ou
(iv) a privatização de aeroportos como
unidades autônomas de negócios.
A questão é bastante complexa, uma
vez que, embora muitos serviços aeroportuários sejam terceirizados, parcela
preponderante dos investimentos em
construções e ampliações nas infraestruturas é feita com recursos governamentais. Esses, quando escassos,
comprometem a continuidade de planos
e projetos, em prejuízo da eficiência
e imagem do sistema de aviação civil.
Para superar esta restrição têm sido
formulados novos mecanismos de fi-
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nanciamento baseados nos conceitos
de “Project Finance”, parcerias público-privadas e concessões. Esbarram,
todavia, na dificuldade de superar a
ótica tradicional de vê-las como áreas
de responsabilidade pública direta, em
razão do forte envolvimento com o controle do espaço aéreo. Por outro lado, é
preciso atentar para o fato de se tratar,
também, de um serviço público que
exige mecanismos reguladores das suas
múltiplas funções.
A concessão de uma infraestrutura
aeroportuária não implica, assim, simplesmente delegar terceiros a exploração dos serviços e os investimentos.
Pressupõe, sobretudo, avanços nos domínios da regulação, gestão, das operações multimodais, da incorporação de
tecnologia e, sobretudo, da segurança
de voo. Portanto, é sempre oportuno
lembrar que concessões bem-sucedidas
são aquelas pautadas por um duplo
balizamento. De um lado, um marco regulador moderno e eficaz e, de outro, um
planejamento de longo prazo acompanhado de políticas públicas consistentes
que abarquem as infraestruturas objeto
de concessão.

trens de alta velocidade
Os congestionamentos e as limitações de acesso de aeronaves aos espaços aéreos em torno dos grandes
complexos aeroportuários fazem com
que os centros aglutinadores de tráfego interregional ou intercontinental
ultrapassassem seus espaços próprios
de operação. Em muitos grandes aeroportos o controle do tráfego aéreo
pode atingir níveis críticos. Dessa forma, parte do tráfego aéreo passa a ser
desviado para aeroportos alternativos
ou satélites, para dar vazão aos fluxos
crescentes de passageiros. Nova York,
por exemplo, depende hoje de três aeroportos principais e três outros alternativos. Londres, por seu turno, tem quatro
principais e dois alternativos.
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Em escala mundial, não se pode ter
a expectativa de redução da intensidade
dos problemas, apenas pelos avanços
da tecnologia de controle do tráfego
aéreo – que já caminham para o monitoramento mais avançado por meio da
utilização de satélites geoestacionários.
Poderão aumentar os fatores de risco,
nos pousos e decolagens das aeronaves,
condicionados por fatores que podem,
eventualmente, transcender o controle
do tráfego aéreo. O aeroporto de Madri,
por exemplo, dobrou recentemente a
sua capacidade para movimentar 70
milhões de passageiros/ano, enquanto
já existem planos para a construção de
novos aeroportos em Nova York, Chicago
e Londres.
Qualquer infraestrutura aeroportuária para o tráfego internacional necessita de, pelo menos, dez quilômetros
quadrados de área, além das instalações
para redução de ruído na região circunvizinha. A resposta para o futuro parece
ser a de mega-aeroportos cada vez mais
afastados das metrópoles e a elas conectados por trens de alta velocidade.
Note-se que, atualmente, em viagens aéreas de curta e média distâncias, pode-se despender mais tempo em terra para
acessar o aeroporto do que na própria
viagem aérea. Portanto, a questão da
acessibilidade aos aeroportos tornou-se
um aspecto crucial do planejamento dos
sistemas de aviação civil.
As alternativas de introdução dos
trens de alta velocidade na Europa
permitiram promover significativa
transferência tráfego aéreo para as
ferrovias nas linhas de curta distância,
ou seja, com menos de 500km. Esta
opção foi extremamente benéfica para
o sistema de aviação civil como um
todo, especialmente para muitas empresas aéreas que tinham necessidade
de subsídios cruzados, provenientes
de ligações mais longas e rentáveis.
Os Estados Unidos reconheceram esta
tendência e já começaram a se voltar
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para o planejamento e desenvolvimento
de ferrovias interurbanas de alta velocidade, em lugar dos tradicionais trens
AMTRAK, principalmente em razão do
congestionamento do espaço aéreo na
Costa Leste.
A integração dos aeroportos, tanto
com os trens de alta velocidade (nas
conexões regionais), quanto com os
sistemas rápidos de transporte urbano
viabilizarão melhor acessibilidade ao
centro das cidades, origem ou destino
final da maior parte dos viajantes. O
Trem de Alta Velocidade (TAV) que ligará
São Paulo ao Rio de Janeiro poderia
ter sido parte de uma estratégia mais
abrangente para o setor aéreo, como
vem acontecendo em países mais desenvolvidos. Mas, na verdade, acabou
por ser concebido como uma obra de
engenharia fechada em si mesma, sem a
noção muito clara dos seus impactos no
desenvolvimento regional e no sistema
de aviação civil.
O transporte aéreo de passageiros
deixou de ser utilizado apenas pelas
camadas mais abastadas da população,
uma vez que as classes emergentes
também já viajam de avião. O mercado
aéreo brasileiro ampliou consideravel-

mente a sua escala e diversificou seus
nichos. Urge, portanto, enfrentar com
urgência a contradição de, por um lado,
popularizar o transporte aéreo e, por
outro, não oferecer condições condignas
de conforto e segurança aos passageiros
nos aeroportos. Evidentemente, todas as
classes sociais merecem respeito e bom
atendimento.
Outra questão que merece atenção
é o crescimento acelerado do transporte
de cargas aéreas, em função da globalização e do e-commerce. Os aeroportos
não têm, em geral, acessos, terminais de
transbordo e instalações adequadas para
atender a esta demanda em futuro próximo. Há um encarecimento desnecessário
e, consequentemente, um aumento do
Custo Brasil e perda de competitividade,
em decorrência, tanto das deficiências
infraestruturais dos aeroportos, quanto
do excesso de burocracia.
Já os grandes eventos mundiais a
serem brevemente sediados no país,
como a Copa 2014 e as Olimpíadas
2016, agravarão drasticamente os
problemas das infraestruturas aeroportuária e aeronáutica. Isso porque,
sistemas complexos exigem planejamento abrangente e a longo prazo para
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integrar seus diferentes componentes.
Sem planejamento e sem coordenação
para soluções estruturais, corre-se o
risco de repetição dos “apagões aéreos”.
Não se trata apenas da necessidade
de investir para superar os gargalos
físicos e operacionais existentes, mas
de remover obstáculos institucionais,
legais e burocráticos. Ou seja, não basta
destinar recursos para investimentos. É
necessário rever as estruturas de gestão
do setor aéreo.
Os aeroportos de Guarulhos e de
Brasília devem ser aparelhados para
a função de aglutinadores (hubs) da
América do Sul para passageiros – e
Viracopos e Manaus para as cargas
aéreas. É preciso, ainda, descentralizar
o planejamento do setor, envolvendo os
estados e considerando as infraestruturas aeroportuárias como indutoras
do desenvolvimento regional. O atual
governo federal centralizou decisões e
diluiu responsabilidades, não enfrentando diretamente o dilema maior: o crescimento acelerado da demanda em face
das limitações estruturais de capacidade nas infraestruturas aeroportuária
e aeronáutica. Os riscos de “apagões”
serão assim recorrentes.
barat@terra.com.br

CUSTO BRASIL 51

A repaginação
da energia nuclear
Everton de Almeida Carvalho
Presidente da Associação Brasileira de Integração e Desenvolvimento (ABIDES)

E

stá muito claro que a questão energética é um dos pontos principais da agenda internacional, e, por consequência, da
agenda nacional. As crises mais agudas
que se verificam no campo geopolítico
envolvem a questão energética. O caso
mais emblemático de todos é o conflito
no Oriente Médio, no qual a questão do
petróleo é parte integrante de todo o
processo, que tem raízes mais recentes
na invasão do Kuwait pelo Iraque.
A energia nuclear surgiu como alternativa energética na década de 70, como
consequência da sua maturidade tecnológica e crescente aumento da demanda
por energia elétrica. A energia elétrica
praticamente dobrou a sua participação
no mercado de energia primária mundial
de 1960 até 1990. Em 1990 essa participação em nível mundial era de 30%,
cerca de 40% nos países desenvolvidos
da OECD e da ordem de 20% nos países
em desenvolvimento.
Nas décadas de 70 e 80, os principais países da OECD utilizaram a opção
nucleoelétrica para substituir a geração de energia proveniente do petróleo,
buscando diminuir a dependência desse
combustível.
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Podemos verificar que os principais
países da OECD adotaram uma decisão
estratégica de substituir a queima de
óleo pela geração nucleoelétrica no período de 1973 a 1993. Ou seja, em um
período relativamente curto foi realizado
um esforço, que resultou numa mudança
radical na matriz energética desses países. No Japão, onde a substituição da
geração a óleo pela nucleoeletricidade
não foi total, o restante foi compensado
pela introdução do gás natural liquefeito e pelo aumento da participação do
carvão como combustível das usinas de
geração de eletricidade.
Devemos considerar que nesse período as pressões ambientais ainda não
tinham as dimensões hoje verificadas,
principalmente em decorrência das preocupações com as emissões dos gases
causadores do aquecimento global. A
constatação mais importante é o fato de
que países localizados em diversos continentes utilizaram a nucleoeletricidade
como uma estratégia para mudar substancialmente suas matrizes energéticas,
em razão da necessidade da redução da
dependência de combustíveis fósseis.
Esse é o papel que a fonte nuclear

pode e deve cumprir. Como uma fonte
capaz de gerar grandes blocos de energia, ela deve ser utilizada para permitir
mudanças significativas nas matrizes
energéticas, principalmente na distribuição das fontes de geração de energia
elétrica, com economia de escala.
A partir de 2001 têm ocorrido diversos comentários sobre a iminente
retomada ou o renascimento da energia
nuclear, o que implica que a indústria
nuclear esteve em compasso de espera
por algum tempo. Essa estagnação ocorreu mais especificamente no Ocidente,
enquanto que a capacidade nuclear vem
se expandindo na Europa Oriental e na
Ásia. A participação da energia nuclear
na geração mundial de eletricidade permaneceu constante, próximo de 16%,
desde meados da década de 80.
As motivações para a construção
de novas unidades nucleoelétricas envolvem:
• O crescimento global da população combinado com o desenvolvimento
industrial deverá resultar no dobro do
consumo de eletricidade em 2030.
• Haverá a necessidade de renovação de uma parte expressiva dos esto-
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ques de geração nos EUA e na União
Europeia no mesmo período.
• Um aumento na indisponibilidade
de água potável deverá requerer unidades de dessalinização intensivas em
energia, e a longo prazo a produção de
hidrogênio para finalidades de transporte deverá requerer grandes blocos
de energia elétrica e/ou calor a altas
temperaturas.
O aumento das preocupações com as
consequências do aquecimento global e
as mudanças climáticas levou tomadores
de decisões, mídia e o público a perceber
que o uso de combustíveis fósseis deve
ser reduzido e substituído por fontes
com baixa emissão. A energia nuclear é
a única opção madura disponível para a
produção de energia elétrica em grande
escala em substituição aos combustíveis
fósseis, para uma produção continuada e
confiável de energia elétrica.
Os aumentos recentes de preços
dos combustíveis fósseis favoreceram
em muito a competitividade econômica
da nucleoeletricidade. Diversos estudos recentes demonstram que a energia
nucleoelétrica é a mais efetiva em termos de custos para a geração de base.
Adicionalmente, a redução das emissões
vem sendo apoiada de várias maneiras
através de incentivos governamentais e
esquemas mercadológicos com tendência
a um aumento significativo das vantagens
econômicas da nucleoeletricidade.
Considerando-se que os custos da
geração a gás natural, uma das principais alternativas de geração elétrica,
sofreram forte influência do aumento
do preço do gás, que na média entre os
EUA e a Europa Ocidental foi de 62,25%
entre 2003 e 2005.
Uma vantagem de longo prazo do urânio sobre os combustíveis fósseis é seu
baixo impacto no custo final da produção
de eletricidade. Essa insensibilidade a
flutuações de preço de combustível oferece uma forma de estabilização de preços
nos mercados desregulados de energia.

Um tópico reemergente em diversas
agendas políticas é a segurança de suprimento de energia. Na medida em que
países percebem quanto são vulneráveis
à interrupção do suprimento de gás e
petróleo, a abundância da ocorrência
natural de urânio faz com que a nucleoeletricidade se torne bastante atrativa do
ponto de vista de segurança energética.
Como a indústria nuclear está se
deslocando dos programas nacionais
para um esquema de cooperação global,
a produção em série de novas usinas
levará a uma maior redução dos custos
de construção e incremento da competitividade de energia nuclear.
Durante os anos iniciais da nucleoeletricidade, havia uma grande tendência
do público em respeitar as decisões das
autoridades de licenciamento das usinas, mas esse comportamento se alterou por diversas razões. Não é possível
um renascimento da nucleoeletricidade
sem a aceitação das comunidades localizadas nas proximidades das usinas e do
público em geral e dos políticos eleitos
por esse publico.
O desastre de Chernobyl marcou a
diminuição do apoio público à nucleoeletricidade. Entretanto, essa tragédia justificou a razão do alto padrão de requisitos
de projeto e construção vigentes no Ocidente. Essa usina nunca seria licenciada
fora da União Soviética, e a incompetência de operadores, parcialmente causada
pelo isolamento da Guerra Fria, veio a
demonstrar a inexistência de uma real
cultura de segurança. A cooperação global na troca de experiência operacional
e a adoção de “melhores práticas” em
cultura de segurança, como consequência do acidente, foram um benefício
mundial. Os registros de segurança da
indústria nuclear nos últimos 20 anos
são incontestáveis e têm auxiliado na
recuperação da confiança do público.
Por isso a segurança das usinas nucleoelétricas deve ser prioridade máxima.
Uma crítica constantemente levanta-

da contra a energia nuclear é uma alegada falta de estratégia para os rejeitos de
vida longa. Argumenta-se que as comunidades locais nunca estariam preparadas
para hospedar um depósito desses rejeitos. Entretanto, recentes experiências na
Suécia e na Finlândia demonstraram que
com a adoção de processo de consulta
adequado e de compensações, principalmente de geração de empregos a longo
prazo, as comunidades estão preparadas
para receber esses depósitos. Na Suécia
há duas comunidades atualmente competindo para serem selecionadas como
sítio dos depósitos finais de rejeitos.

Capacidade Nucleoelétrica
Com 30 reatores atualmente em
construção pelo mundo, outros 35 ou
mais planejados para entrar na linha de
produção nos próximos 10 anos, e outros
cem previstos para o horizonte futuro, a
indústria nuclear global está claramente
avançando de forma sólida. Países com
programas estabelecidos estão buscando
a substituição das usinas mais antigas,
assim como expandir a capacidade instalada, e outros 25 países estão considerando ou já decidiram adotar a energia
nuclear como parte de sua capacidade
de geração de energia.
O governo da China planeja aumentar a capacidade de geração nucleoelétrica para 40 GWe até 2020. A China completou a construção e iniciou a
operação da sexta unidade no período
dos últimos quatro anos, e atualmente
há mais sete unidades em construção
ou próximas do início da edificação e
planejadas para conexão ao grid dentro
dos próximos cinco anos. No mínimo
mais oito reatores começarão a ser construídos dentro dos próximos anos, e um
adicional de 69 reatores estão propostos
no último plano econômico.
A meta da Índia é construir 20 a 30
novos reatores até 2020 como parte de
sua política energética. Esses reatores
incluem tanto reatores a água leve como
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também reatores rápidos. Sete unidades
nucleoelétricas estão em construção,
tanto de projetos locais como estrangeiros, inclusive um protótipo de reator
rápido de 500 MWe. Esse dado conduz
o ambicioso programa do tório para o
estágio 2, e descerá a cena para uma
eventual utilização do abundante tório
para alimentar reatores.
A Rússia planeja construir 40 GWe
de energia nuclear nova até 2025, utilizando reatores a água leve de projeto
próprio. A construção de um reator rápido de grande porte foi priorizada, e
os procedimentos do desenvolvimento
de outras áreas estão ocorrendo, tendo
como meta significativa a exportação.
Em maio de 2006 foi feita uma proposta
para uma unidade nucleoelétrica flutuante, com entrega para 2010.
Finlândia e França estão expandindo
suas frotas de unidades nucleoelétricas
com os 1.600-MW EPR da Areva, 40
das quais vão substituir todas as usinas
atualmente existentes no país. Diversos
países do Leste da Europa estão atualmente construindo (Romênia) ou têm
firmes propósitos em construir outras
usinas (Bulgária, República Tcheca,
Romênia, Eslováquia, Eslovênia e Turquia). A Itália está considerando uma
retomada do seu programa bloqueado,
e já investiu em reatores na Eslováquia
e na França.
Um relatório de energia (energy paper) do governo da Inglaterra de meados
de 2006 endossa a troca da frota antiga
de reatores por novas unidades nucleoelétricas. A Suécia abandonou planos
para descomissionar prematuramente
suas usinas e está agora investindo
pesadamente na extensão de vida e no
incremento de potência. Hungria, Eslováquia e Espanha estão também planejando a extensão de vida das unidades
existentes.
Nos Estados Unidos, a NRC (Nuclear
Regulatory Commission) recebeu notificação de aplicação para consórcios de
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construção e licença operacional para 19
novas unidades, e está claro que haverá
um aumento expressivo de nova capacidade nucleoelétrica até 2020. Uma
das razões da ausência de novas usinas
nos EUA tem sido o sucesso da evolução
nas estratégias de manutenção. Nos
últimos 15 anos ocorreram mudanças
que aumentaram a disponibilidade das
usinas com um aumento equivalente a
19 usinas novas de 1.000MW.
Japão e Coreia do Sul têm planos
ou fizeram propostas para 10 e 8 novas
unidades nucleoelétricas, respectivamente. Ambos os países estão também
envolvidos na pesquisa intensa em novos
projetos de reatores.
Dois projetos de mineração de urânio de grande porte no Canadá estarão
entrando em operação nos próximos 5
anos, e as minas de Austrália, Namíbia
e Cazaquistão estão expandindo suas
operações.
Os desenvolvimentos recentes da
nucleoeletricidade e as previsões de demanda dobraram os preços de mercado
pela commodity no ano passado. Isso
tem um pequeno efeito sobre os custos
de produção (3% a 4,5%), mas atrai
um renovado interesse nos depósitos
de urânio que não eram rentáveis para
mineração sob as condições de preço
anteriormente vigentes.
Em relação ao enriquecimento, a
eficiente tecnologia de ultracentrifugação está substituindo a técnica antiga
de difusão gasosa, intensiva em energia.
O Brasil iniciou produção em uma nova
instalação de enriquecimento, e um novo
estágio de construção vai dobrar a capacidade atual em futuro breve. O novo
processo da Austrália baseado na excitação por laser está em desenvolvimento
pela GE.

A situação no Brasil
Desde meados da década de 70, os
planejadores do nosso sistema elétrico
apontam a necessidade da complemen-

tação térmica da nossa matriz elétrica.
As usinas de Angra 1, Angra 2 (ambas
em operação) e Angra 3 (em fase de
construção) são produtos desse conceito. O Brasil é um dos poucos países de
grande porte que têm a participação da
hidroeletricidade na faixa de 90%. Esse
dado cria a necessidade da complementação térmica para permitir um aumento
da oferta de energia, combinada com um
aumento da flexibilidade na utilização
das usinas hidroelétricas.
Os grandes reservatórios, que permitem a criação de estoques de energia
elétrica, já foram construídos e as novas
usinas tendem a operar com reservatórios cada vez menores, tanto em decorrência das pressões ambientais como
por razões puramente técnicas e econômicas. Os imensos potenciais ainda a
serem explorados estão localizados na
Região Amazônica, o que impede a criação de grandes reservatórios por razões
socioambientais. Portanto, estamos no
limite do sistema nacional integrado, em
termos do aumento da capacidade dos
reservatórios.
Teste realizado pelo ONS, despachando as térmicas a gás, resultou numa
resposta de apenas 37% da capacidade
declarada, em razão da indisponibilidade
de combustível (gás natural). Em decorrência desse fato, a ANEEL resolveu
retirar do cálculo da disponibilidade
energética o valor declarado das geradoras e passou a adotar a capacidade
real de geração, ou seja, levando-se
em consideração a disponibilidade de
combustível. Essa medida, que gerou
divergência com o MME, traz uma transparência maior para o público e para os
agentes do setor elétrico.
Por outro lado, fica exposta a nossa
vulnerabilidade ao fator combustível
para as térmicas a gás. O recente conflito com a Bolívia demonstrou que o
Brasil também precisa levar em conta a
importância de redução da dependência
externa de combustíveis.
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Na nossa avaliação, a retomada das
obras de Angra 3 e planos para a construção de mais 4 usinas nucleoelétricas
no Brasil, sendo duas unidades previstas
na Região Nordeste e mais duas na Região Sudeste, são positivos como resposta à situação que descrevemos acima.
O Brasil tem reservas de urânio para
perto de 40 usinas do tipo Angra 2, e
capacidade tecnológica para a produção
do combustível para as novas usinas, o
que elimina a dependência externa nesse
segmento, contribuindo para aumento
da segurança energética do país. Para
se ter uma ideia do potencial brasileiro
em termos do uso do urânio na geração nucleoelétrica, somente a jazida de
Santa Quitéria, localizada no estado do
Ceará, de 250.000 toneladas de urânio
corresponde 200 anos da capacidade de
fornecimento do GASBOL, se todo o gás
fosse utilizado para a geração de energia
elétrica.
Além dos aspectos energéticos, uma
questão de fundo de suma importância
relacionada com o aumento da participação da nucleoeletricidade é uma
resposta à crescente preocupação com
a gestão eficiente dos recursos hídricos.
Com o aumento da capacidade de geração nucleoelétrica dos atuais 1.900 MW
(Angra 1 + Angra 2) para 7.200 MW
(Angra 1 + Angra 2 e 3 + 4 novas usinas
de 1.000 MW), o SIN terá um aumento
significativo de flexibilidade operacional
do sistema. As usinas nucleoelétricas
têm fator de capacidade médio de 90%,
enquanto que as hidroelétricas operam
com fator médio de 55%.
A falta de gás para as térmicas tende a continuar ocorrendo, não só pelas
dificuldades no aumento da oferta e
incertezas nos preços, mas também pela
competição de outros segmentos por
esse importante insumo. Portanto, essas
deficiências poderão ser gerenciadas de
forma mais eficaz com a disponibilidade
firme da geração nucleoelétrica. É im-

portante que todos os agentes do setor
elétrico compreendam a coerência do
aumento da participação da nucleoeletricidade na nossa matriz elétrica, pois
todos poderão obter ganhos advindos de
uma operação mais equilibrada e transparente do SIN.
Para se ter uma ideia da importância
das usinas nucleares para a gestão eficiente dos recursos hídricos, realizamos
uma simulação do resultado da instalação de cinco usinas nucleoelétricas no
Rio São Francisco.
As metas da simulação são as seguintes:
• Aumentar a oferta de energia elétrica para a Região Nordeste e para o SIN.
• Viabilizar um aumento de vazão
disponível para a revitalização do Rio
São Francisco no montante de até
300m³/s.
• Disponibilizar uma vazão de até
65m³/s para fins da transposição.
• Produzir energia para o bombeamento das águas da transposição.
A estratégia para atingir essas metas
considera a flexibilização de até 30% da
energia elétrica firme das usinas hidroelétricas atualmente em operação no Rio
São Francisco, como forma básica de aumentar a oferta de água para os demais
usos e para a revitalização do rio.
Essa flexibilização será viabilizada
pela oferta de 4.500 MWe por cinco
unidades nucleoelétricas de 1.000 MWe
de potência instalada cada, o que dá
margem para a substituição de até 2.000
MWe (até 30%) da energia firme gerada
atualmente pelas hidroelétricas..
A vazão incremental de 300m³/s foi
estimada considerando-se a variação de
volume dos três maiores reservatórios
existentes (28.669hm³), extrapolando-se
a vazão necessária para a gerarão de
6.000 MWe firmes pelas usinas hidroelétricas localizadas no Rio São Francisco.
A solução nucleoelétrica é bastante
vantajosa, pois alia a solução de três

problemas: aumento da oferta de energia
elétrica, revitalização do Rio São Francisco e viabilização da transposição, eliminando os atuais conflitos federativos
e ambientais.
O conflito federativo, basicamente
ligado à disponibilidade de vazão do rio,
fica resolvido, pois o volume adicional de
300m³/s é suficiente para disponibilizar
até 65m³/s para a transposição, ainda
restando um aumento de vazão média
de 235m³/s para fins de revitalização do
rio, valor equivalente a mais que o dobro
de todos os usos consuntivos atuais. Em
outras palavras, as usinas nucleoelétricas no Rio São Francisco se constituem
na solução dos problemas ambientais
seculares do Nordeste, principalmente
devolvendo um rio revitalizado às populações ribeirinhas e a todos os usuários desse importante rio de integração
nacional.
Do ponto de vista ambiental, a adoção das usinas nucleoelétricas também
traz a vantagem de se evitar a emissão
dos gases do efeito estufa. As cinco
unidades sugeridas têm a capacidade
de evitar a emissão de 20 milhões de
toneladas de CO2 anualmente para a
atmosfera. As usinas nucleoelétricas
a serem utilizadas estão entre as mais
seguras do mundo e são à prova de
vazamentos, o que garante a segurança
total das populações e do meio ambiente.
Dentro dessa análise, cabe a adoção
de um plano abrangente de informação
pública, de forma a facilitar a aceitação
da solução nucleoelétrica por parte da
população da região, pois, sem essa
aceitação e a adoção de mecanismos
compensatórios, a implantação das usinas pode não ser viável.
Esse exemplo demonstra a propriedade da adoção de uma maior participação da geração nucleoelétrica na nossa
matriz elétrica, pois o grau de harmonia
com o nosso sistema predominantemente hídrico é perfeito.
evercar123@yahoo.co.uk
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Choque de gestão
e moralidade nas
contas públicas
François Moreau
Consultor Empresarial

O

desenvolvimento de uma nação
rumo à riqueza ou à condenação à pobreza resulta do realismo e da consistência
do projeto de desenvolvimento nacional.
O grande desafio é fazer com que a
retórica lúdica se converta num projeto
coletivo factível, que para se materializar
necessita do engajamento de todos, com
especial responsabilidade das elites. Um
teste adicional é o desencontro do timing
das reformas e os calendários políticos.
Daí a permanente justificativa da necessidade da reeleição. Um problema é a
complexidade das reformas que dependem de um novo arranjo institucional.
Nesse caso, o desafio de engenharia
política é ainda maior, pois o custo presente é alto e os benefícios são de longa
maturação, chegando a uma década.
A verdade é que, nessa questão, o
inferno está cheio de boas intenções. A
comparação entre Gana e Coreia do Sul
é um clássico nos estudos de política
econômica. Os desacertos e a ineficácia
de políticas populistas de motivação
político-eleitoreira e de curto prazo condenam um país a viver na miséria.
Nas últimas décadas a distância entre teses e bandeiras da política de es-
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querda e direita diminuiu, resultado das
demandas de um Estado mais eficiente.
A história recente brasileira tem
tudo para se tornar, também, um clássico de política econômica. Porém, por
outros motivos. A questão é a seriedade
do compromisso das elites do país com
um Estado moderno e justo. O discurso
é de economia de mercado, democracia
e Estado de direito. Nossa prática é a de
hipocrisia, patrimonialismo, corporativismo, clientelismo, capitanias hereditárias e corrupção.
O setor de infraestrutura do país
é o retrato desse embate. Trata-se de
uma atividade econômica e não é dever
exclusivo do Estado. Ao Estado que não
consegue cumprir minimamente suas
obrigações básicas acopla-se um Estado
que insiste em posar de empresário.
Igualmente ineficiente, a serviço de interesses menores, condena a atividade
econômica.
Nesse momento em que o Brasil foi
bem-sucedido em sediar as Olimpíadas
de 2016, cabe olhar a Coreia do Sul, que
já em 1988 sediou os Jogos Olímpicos, e
buscar entender as razões de por que, ao
longo dos anos 70 e 80, o Brasil cresceu

a taxas 50% inferiores. Na provisão de
serviços de infraestrutura o quadro é
semelhante, pois em 1970 estávamos em
igual situação. Para recuperarmos esse
gap e atingirmos padrão equivalente
devemos triplicar os investimentos em
infraestrutura de 3% para 9% do PIB.
Isto sim nos colocará num ciclo de desenvolvimento sustentável, pois somente
esses investimentos turbinariam a economia para um patamar de crescimento
de 4% a.a.
Seguimos nos enganando e tapando
o sol com peneira. O PAC (Programa de
Aceleração do Crescimento) mal repõe
a erosão da infraestrutura. Trinta por
cento chapa branca, se retirarmos a
Petrobras ficam só os palanques. Pura
repaginação. A promessa das PPPs não
se materializou pela notória limitação
fiscal das finanças públicas e fragilidade
dos marcos regulatórios.
Mesmo arrecadando mais de 35%
do PIB a restrição fiscal perdurará até
que o governo dê um choque de gestão,
pelo radical corte de despesas e eficientização da máquina publica. Em artigo
recente, Paulo Cunha, presidente do
Grupo Ultra, declara:
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“A retomada dos investimentos, o
aumento da formação bruta de capital
fixo e a viabilização dos financiamentos
de longo prazo a projetos de infraestrutura dependem de um corte radical nos
gastos de custeio da maquina pública.”
E conclui com: “Em suma, o Brasil se
encontra encurralado pelo seu Estado,
tanto pela ótica do gasto público quanto
pela tributação a ele associada, em um
cul de sac que só será rompido por uma
virtuosa e difícil combinação de realismo
analítico e coragem política de estadista,
uma profunda adequação gerencial do
Estado brasileiro para, além de não bloquear o crescimento, tornar-se funcional
principalmente na educação, na saúde,
na Justiça, na segurança e na defesa.”
Resta a pergunta: Quando é que o
governo irá se autoimpor um choque de
gestão?
A atual crise representa um enorme
teste para o governo. Serenidade na condução. Entretanto, temos assistido a um
festival de excessos. Daqui a alguns anos
poderemos avaliar o resultado. O Brasil
da década perdida, campeão da estatização e da ineficiência, da inflação e dos juros reais, não morreu nem foi enterrado.
Aprendemos a lição ou ainda não?
A resposta passa por olharmos a
experiência pública na elaboração e execução da política monetária e fiscal da
última década. Desideologização. Pragmatismo. O jogo está confuso. O Estado
reforça sua atuação como formulador e
árbitro, esta sim, indelegável.
Recente estudo da Fundação Dom
Cabral tratando da competitividade da
economia brasileira dá conta que o PAC
é um curativo no estado hemorrágico
da nossa infraestrutura e que o fortalecimento das nossas instituições passa
pelo enfrentamento do clientelismo e
do corporativismo sindical. Destacam-se os seguintes tópicos da agenda de
mudanças:
• Melhoria na formulação e execução
de políticas públicas.

• Valorização e blindagem das agências reguladoras e recuperação da credibilidade regulatória.
• Promoção da competição.
• Isonomia de tratamento: o capital
não pode ser discriminado em razão de
sua cor ou seu sexo.

Origens do modelo atual
O agravamento das finanças públicas
e a deterioração do quadro institucional
– legal para investimentos – corresponderam à queda dos investimentos em infraestrutura nos anos 80 e 90. Enquanto
na Ásia acontecia a geração dos tigres
asiáticos no Brasil, vagávamos numa
década perdida. A redução de investimentos em infraestrutura foi inclusive
duas vezes superior à ocorrida em outros
países da América Latina que sofriam
de alguns problemas semelhantes aos
nossos. Presos às mazelas do passado,
vimos que o gigante tinha pés de barro.
Pior. Enorme conta a pagar.
Em 1988, o Brasil instalou uma
Assembleia Constituinte que se provou
algo semelhante a grande e demorado
baile da Ilha Fiscal. Aos avanços da nova
Constituição no capítulo dos direitos se
junta o retrocesso no capitulo da ordem
econômica. Seguimos desconectados
do mundo e negando a nova ordem
econômica.
O colapso do Estado brasileiro dos
anos 80 nos levou a uma primeira geração de reformas que buscam dinamizar
os investimentos na infraestrutura: petróleo, telefonia, energia elétrica, mineração, portos.
Ao longo dos anos 90 o arcabouço institucional do setor energético foi
profundamente alterado pela nova legislação e por marcos regulatórios aprovados. No resgate das funções típicas de
Estado e da formulação política criou-se
o CNPE - Conselho Nacional de Política
Energética, e as agências reguladoras
foram reformuladas. Paralelamente,
fruto da agenda de reformas, são cons-
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truídos os alicerces do Estado moderno.
O impacto da Lei das Concessões dos
Serviços Públicos, pela transparência e
moralização no trato da coisa pública, só
encontra equivalente na Lei da Responsabilidade Fiscal nas finanças públicas.
Resumidamente, ocorreu um processo de transformação do papel do Estado,
quando começa a ocorrer a retirada
do Estado das atividades econômicas,
correspondendo a um fortalecimento do
seu papel na formulação das políticas
públicas e na regulação dessas áreas.
Hoje em dia é quase que impossível
pensar no Brasil dos anos 80, quando
o nível de estatização da economia era
inferior somente ao da extinta URSS. O
que nos separa desse Brasil antigo foi
essa primeira geração de reformas rumo
à modernização do Estado na economia.
Um profundo choque de eficiência. Um
programa de privatização sem precedente no mundo – que arrecadou mais
de U$ 100 bi e a modernização do Estado
brasileiro. No período 1994-2004 mais
de U$ 164 bilhões foram investidos em
projetos de infraestrutura no país. Hoje
estamos em um novo patamar. Mesmo
assim, o Brasil continua com enorme
carência de investimentos, e os serviços
e produtos de infraestrutura permanecem ruins.
O capital privado ainda não aportou
os recursos necessários para alterar
definitivamente esse quadro. Daí a permanente discussão pela retomada dos
investimentos públicos. Tendo falhado
na provisão dos serviços básicos – saúde, educação, saneamento e segurança
–, os defensores da nação pedem mais
intervenção.
Lamentavelmente governos recentes
demonstraram não entender da formulação de políticas modernizadoras. Retomaram o modelo tripartite (empresa estatal
+ empresa privada + BNDES) dos anos
70 e partiram direto para o desmonte
e o enfraquecimento institucional. Emparedaram e amordaçaram as agências
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reguladoras e intervieram diretamente
no mercado, promovendo práticas anticompetitivas em vez de combatê-las.
Validaram e acobertaram agressões ao
meio ambiente jamais vistas.
Em 2001 o Brasil enfrentou a mais
severa crise no setor elétrico, que nos
levou a um brutal racionamento motivado pela limitação na geração hidroelétrica pela pouca chuva e a falta de
investimento na ampliação do parque
de geração térmica. Esqueceu-se que a
má gestão do passado havia feito com
que as estatais deixassem de investir, e
a fragilidade da regulação existente não
mobilizou capitais privados a tempo. Os
defensores do governo de plantão continuam assegurando que o racionamento
foi causado pelas reformas no setor.
Permanecemos na releitura do passado,
negando causas e efeitos do descontrole
fiscal da década de 90, imputando à
privatização todos os males. Esquecem
que obras dos anos 90 que estavam
paralisadas só foram retomadas pela
entrada do capital privado, ou que a
geração térmica não aconteceu pela
ambição expansionista da Petrobras, que
bloqueou a viabilização do suprimento
de combustíveis às térmicas que não
fossem sócias.
O racionamento de 2001 levou o
governo Lula a enfrentar a questão da
expansão da geração pelo dirigismo
estatal. No melhor do seu estilo, retomou o planejamento do setor e criou
um mercado competitivo de compra e
venda de energia para as distribuidoras.
Promoveu o dumping da energia das
estatais obrigando o setor privado a praticar valores substancialmente abaixo do
valor econômico. Ajudou a Petrobras se
tornar um dos maiores players no setor
elétrico pela dominação dos negócios
e pela inviabilização dos investimentos
privados na geração termoelétrica.
Hoje a Petrobras se tornou maior que
o Estado, e o governo, incapaz de formular políticas e assumir sua condição
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de maestro e delegado e se vê envolvido
numa relação em que o interesse público vai sendo subordinado ao interesse
político do momento. Uma PDVização da
empresa.
O grande acerto da política de abertura ocorreu na área de exploração e
produção de petróleo e gás. A saudável
conjugação da valorização da Petrobras
e a inserção de competição no setor sob
o manto da Lei de Concessões resultou
em atender ao crescimento da produção
a taxas de 8% a.a. e dobrar o volume
das reservas de petróleo e gás nacionais.
Não há paralelo no mundo.
A dinâmica do processo de rodadas
de licitação de blocos exploratórios iniciado em 1999 resultou na entrada no
setor de forma isolada ou em associação
com a Petrobras de mais de 60 grupos
empresariais. A dinâmica e a transparência das licitações e regras claras e
previsíveis acabaram por impor à própria Petrobras um saudável e exitoso
choque de gestão e eficiência.
Do lado da contribuição fiscal, de
1998 a 2007, a arrecadação governamental no setor (royalties, participação
especial, bônus de assinatura e pagamento por retenção de área) atingiu a
mais de R$ 82 bilhões. Antes disso, a arrecadação de royalties sobre a produção
de petróleo era extremamente tímida, na
casa de R$ 190 milhões em 1996. Só em
2007, a Secretaria do Tesouro Nacional
(STN) repassou cerca de R$ 14 bilhões
em royalties e participações especiais
para a União, os estados e os municípios.

Pré-sal
O próximo grande movimento do
Brasil na área de petróleo está centrado
no desenvolvimento da camada de pré-sal. Para se ter uma ordem de grandeza,
o Brasil dispõe hoje de aproximadamente
15 bilhões de barris de óleo equivalente
(óleo + gás natural) de reservas comprovadas. No pré-sal, estamos falando,
possivelmente, em 70 – 100 bilhões de
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barris de óleo equivalente recuperáveis,
colocando-nos, futuramente, no grupo
dos 10 países de maiores reservas do
mundo. Trata-se de uma escala de negócios capaz de multiplicar o tamanho da
indústria no país e sua importância no
mercado internacional.
A descoberta do pré-sal, em vez de
balizar o sucesso do modelo vigente,
acabou por precipitar o governo num caminho perigoso. O “bilhete premiado” fez
com que o governo perdesse a cabeça.
No melhor da metamorfose ambulante,
o governo cresceu o olho na receita e se
esqueceu de investimentos.
Em novembro de 2007 suspendeu as
licitações e vem declarando estar elaborando novas regras para a exploração do
pré-sal, alegando que as vigentes não se
adequavam às circunstâncias.
Avaliações preliminares do econômico do negócio, com o petróleo a US$ 65 o
barril, indicavam que o desenvolvimento
do cluster de Tupi, com investimentos de
US$ 50 – US$ 60 bi e custo operacional
de US$ 25 bi, geraria US$ 150 bi de
arrecadação para o governo e US$ 125
bi para o operador. Num cenário de óleo
a US$ 100+ gerou enorme otimismo.
Numa realidade de óleo a US$ 40 – US$
50, será um tremendo desafio.
Fala-se das maravilhas de outros
modelos, a exemplo do norueguês, sem
admitir que lá o zelo pela coisa pública
não passa pelo nosso TCU, como aqui não
temos o Congresso deles. Da comparação
com outros modelos existentes no mundo,
conclui-se que no modelo atual (Lei do
Petróleo + Lei das Concessões) o governo
pode atingir seus confessados objetivos:
Ampliação das reservas, controle do
desenvolvimento dos campos e determinação e arrecadação do nível apropriado
de receitas, que atingem 65%.
Consequência da falta de regras
para o desenvolvimento do pré-sal, vem
ocorrendo um retardamento nos investimentos das empresas estrangeiras.
Simultaneamente, uma enorme pressão
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na Petrobras para ampliar seus investimentos, inclusive atropelando sócios e
parceiros. Somente o pré-sal demandará
US$ 200 a US$ 250 Bilhões nos próximos 10 anos, mais do dobro do total dos
investimentos realizados nos últimos
anos em todo o setor.
A recente crise internacional e a
queda do preço de petróleo acabaram
por complicar ainda mais a confusão na
qual o atual governo se meteu. Elegeu
a empresa como agente central de uma
política anticíclica. Daí uma maior interferência e uso político da Petrobras, que
o próprio governo não decidiu ainda se
quer fortalecer ou arrebentar. Num interminável show de absurdos, não tendo
ainda enterrado a refinaria bolivariana,
surge agora com a ideia de capitalizar
a empresa com as reservas a serem
descobertas nos blocos adjacentes aos
já concedidos.

A dimensão ambiental
Apesar de a Petrobras se declarar
”Ciente de seu papel na contribuição
para o desenvolvimento sustentável do
Brasil e dos demais países onde atua, a
Petrobras tem reforçado seu compromisso com a responsabilidade social
e ambiental, por meio de uma grande
variedade de ações direcionadas à integração desses princípios a todas as
suas atividades.” A prática é diferente.
Historicamente o monopólio impôs ao
país um padrão de combustíveis muito
abaixo do internacional, a exemplo do
teor de enxofre e fuligem do diesel e
dos óleos combustíveis, muito acima do
aceito no exterior. Vale lembrar que essa
elevada quantidade de enxofre tem um
efeito devastador sobre a saúde pública,
provocando graves doenças no sistema
respiratório (especialmente crianças e
idosos), sendo responsável por aproximadamente 3.000 mortes por ano só na
cidade de São Paulo, segundo dados da
Faculdade de Medicina de São Paulo. O
fato é que as restrições operacionais no

refino não foram equacionadas, pois não
era prioritário. O conforto de ditar as
regras do setor garantiu inclusive uma
política de remuneração (paridade de
importação) sem reconhecer o diferencial de qualidade e o dano causado. Em
2002, o Conama – Conselho Nacional
do Meio Ambiente emitiu a resolução
315, determinando que o diesel que
viesse a ser comercializado estivesse no
máximo com 50 ppm de enxofre. Parte
da negociação à época fez com que fosse
concedido à Petrobras 6 anos para se
adequar. O limite imposto ainda assim
está acima dos padrões internacionais,
pois nos EUA, na Europa e no Japão a
limitação é de 10 – 15 ppm. O fato é
que em 2009 a Petrobras continuou a
comercializar um diesel com 500 – 2000
ppm de enxofre. Tendo utilizado todo seu
poder de fogo, a empresa continua com
medidas protelatórias. O CONAR – Conselho Nacional de Auto-Regulamentação
Publicitária obrigou a empresa a suspender propagandas que veiculavam a
ideia de que a estatal tem contribuído
para a qualidade ambiental e o desenvolvimento sustentável. A Petrobras foi
excluída do índice de sustentabilidade
da Bovespa.
Em resposta à crise e indiferente à
queda do preço do petróleo e da falta de
regras do pré-sal, o governo turbinou
os investimentos das empresas, que
crescem 40%. Com um programa de
investimentos de US$ 93 bi a Petrobras
está sendo guindada ao motor da indústria brasileira.
Liberar a Petrobras do compromisso
de contribuir para o superávit primário
trará clareza tanto às contas públicas
quanto à qualidade da gestão da empresa.
O perigo é que, desvinculada das amarras
das contas públicas e sem a importante
e agora fundamental boa governança, o
risco da utilização política pode disparar.
Depois de muitos anos de discussão,
idas e vindas, foi aprovada a Lei do Gás.
Resumindo a novela, um longo caminho,
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pouco progresso na solução do exercício abusivo da posição dominante. Em
verdade, mais um passo no enfraquecimento do regulador. Em 2001, após a
efetivação da primeira ameaça ao monopólio da Petrobras, o regulador se viu
obrigado a retirar a única ferramenta de
promoção da competição no suprimento,
o acesso indiscriminado à infraestrutura. Desde então o setor caiu num vácuo
regulatório. Pela lei, a competição e a
promoção de investimentos privados
no segmento de transporte dependem
da aprovação de diretrizes a serem
propostas pelo CNPE ou o MME e das
regulamentações a serem estabelecidas
pelo regulador. É razoável imaginar que
o regulador venha tirar o pouco gás que
a lei possa ainda ter. No mundo real,
“blindamos” o monopólio do transporte
e do suprimento de gás.
O Brasil se tornou investment grade,
principalmente pelas melhorias obtidas pela perenização das reformas da
década de 90, como pelo relaxamento
de padrões mundiais de avaliação de
risco. Como a avaliação de riscos e as
próprias agências de rating é que estão
ardendo na fogueira dos réus da atual
crise, não é aconselhável o governo
jogá-las no lixo.
Por algum tempo o Brasil resistiu
ao aparelhamento dos órgãos públicos
e à tomada das estatais pela existência
de uma herança maldita, entretanto a
atual crise pode ser o divisor de águas.
Estamos inebriados com a percepção de
que o Brasil, entre os emergentes, está
bem e em nome da administração da
crise o governo começa a promover uma
liquidação e desmonte geral. Está acelerando a gastança e o apadrinhamento,
destruindo a poupança e utilizando os
bancos públicos para a redução dos juros
a qualquer custo, alimentando, assim, o
“risco governo”. E, pior, tem defendido o
calote generalizado e a expansão descontrolada dos gastos públicos, sem qualquer preocupação com a eficiência.
fmoreau@attgolbal.net
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Uma estrada
rumo à preservação
da fauna
Paulo José A. L. de Almeida
Pesquisador Associado do Laboratório de Vertebrados da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

A

fragmentação das florestas é atualmente um dos principais processos que
ameaçam os ecossistemas terrestres.
Os efeitos da descontinuidade das matas
e florestas já causam diretamente um
distúrbio às populações locais, como,
por exemplo, os efeitos de borda (o
aumento da insolação da vegetação da
borda, onde antes a vegetação estava
protegida pela continuidade da mata).
No entanto, as causas da fragmentação,
que vão muito além do simples desmatamento para plantio ou criação de
animais, são consideradas como grandes
ameaças às populações silvestres, por
representarem modificações que são
potenciais riscos às espécies, como a
construção de estradas e rodovias.
Além dos efeitos causados pela introdução de uma via de tráfico de veículos, como barulho, luzes e emissão de
CO2, a baixa permeabilidade da estrada
ao deslocamento dos animais altera a
capacidade das espécies de realizarem
suas atividades de sobrevivência (atividades de forrageamento), mudando
com isso seus padrões de movimentos. No entanto, algumas alterações
nos padrões de movimento já ocorrem
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naturalmente, principalmente em animais de maior porte (por exemplo, os
mamíferos), que também modificam
seus hábitos de deslocamento em certos
períodos, como: entre as fases de reprodução e estações climáticas, sempre em
função da variação na disponibilidade de
recursos para sobrevivência.
Para os mamíferos, as estradas e rodovias não representam necessariamente uma barreira intransponível, já que
maiores tamanhos corporais implicam
um menor tamanho relativo na descontinuidade da mata. Ou seja, quanto maior
o animal, menor a distância relativa percorrida por ele entre uma margem e outra da rodovia. Por outro lado, maiores
tamanhos corporais também significam
maiores necessidades de espaço (área
de vida), fazendo com que a frequência
de travessias seja potencialmente maior.
Portanto, as estradas representam um
perigo adicional à fauna de médio e
grande portes devido ao risco de atropelamentos. Em particular, esse risco
pode ser potencializado pelas estações
em que os animais alteram seus padrões
de movimentos para deslocamentos que
compreendam maior área.

Além da variação pela frequência
de movimentos dos animais pela estrada, seria razoável esperar que os
atropelamentos se alterassem conforme a sazonalidade do tráfego de
veículos, ou seja, em épocas de maior
trânsito espera-se um maior número de atropelamentos. Dessa forma,
quais fatores são mais relevantes na
determinação do número de acidentes
nas vias? Responder a essa pergunta é
importante para otimizar os recursos
empregados pelas concessionárias nas
ações ambientais para a diminuição do
impacto na vida silvestre.
No Brasil todos os ecossistemas terrestres são fragmentados por estradas,
principalmente o bioma Mata Atlântica,
pelo seu desenvolvimento econômico
histórico e por estar presente em estados que concentram a maior parte
da renda do país. No entanto, ainda há
poucas publicações científicas nacionais
que sirvam de subsidio para relatórios
de impacto e medidas mitigadoras.
As dificuldades em produzir tais
estudos vão desde a obtenção de séries
históricas atualizadas de dados climáticos relativos ao local de estudo até
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o fomento adequado à pesquisa para
levantamento de dados das populações
animais em fragmentos. Ainda assim,
alguns levantamentos já apontam resultados iniciais que podem servir como
os primeiros passos para a criação e o
desenvolvimento de medidas mitigadoras orientadas pela pesquisa. Em alguns
desses estudos a colaboração entre a
concessionária da estrada/rodovia e os
pesquisadores tem ocorrido, facilitando
a obtenção e coleta de informações.
Nesse caso, inclui-se um estudo sobre
a BR-040 (Rio-Juiz de Fora), administrada pela Companhia de Concessão
Rodoviária Juiz de Fora - Rio de Janeiro
- Concer, que teve os dados sobre atropelamentos de animais silvestres na via
analisados recentemente1.

A BR-040 (Figura 1) é uma rodovia
federal com um volume médio de 39.046
carros por dia útil2 e atravessa a Baixada Fluminense, na cidade de Duque de
Caxias, sobe a Serra de Petrópolis, cortando o Corredor de Biodiversidade da
Serra do Mar, seguindo até Juiz de Fora
(MG). A estrada passa dentro da Área de
Proteção Ambiental de Petrópolis e corta um trecho da Reserva Biológica União
do Tinguá. Adicionalmente a rodovia tem
diversos fragmentos de mata ao longo de
todo o seu percurso.
Com o objetivo de adotar ações mitigadoras, a Concer estabeleceu uma
parceria a partir de 2006 com o Projeto
Caminhos da Fauna para o monitoramento de animais silvestres atropelados
na BR-040. Buscando compreender a
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razão da variação do número de acidentes durante o ano foi relacionado o número mensal de ocorrências (mamíferos
atropelados, fatalmente ou não) com o
volume mensal de carros e a variação
climática, considerando-se dois grandes
períodos no ano: a estação chuvosa e a
estação seca, quando os recursos ficam
mais escassos.
A cooperação entre o Projeto Caminhos da Fauna e a Concer foi fundamental para que os registros de
atropelamentos fossem catalogados e
analisados, respeitando a metodologia
do estudo. O acompanhamento foi realizado em toda a extensão da rodovia
sob concessão (Rio de Janeiro-Juiz de
Fora), contabilizando 180 km, em ambos
os sentidos. Os inspetores de tráfego

figura 1

rOdovia rio-juiz de fora (br-040)

A Rodovia Federal Rio de Janeiro-Juiz de Fora
(BR-040) começa na Baixada Fluminense, passa
pela Serra de Petrópolis e segue até Juiz de Fora.
O trajeto da rodovia corta a APA Petrópolis e um
pequeno trecho da REBIO Tinguá.1
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TABELA 1

Ocorrências nas estradas por espécie, desde o começo do
acompanhamento da rodovia pelo Projeto Caminhos da Fauna1
Espécie

Ocorrências

Didelphis aurita

28

Hidrochaeris hydrochaeris

25

Sphiggurus villosus

22

Bradypus variegatus

13

Callithrix jacchus

11

Cerdocyon thous

8

Chrysocyon brachyurus

6

Galictis cuja

6

Sylvilagus brasiliensis

5

Tamandua tetradactyla

4

Alouatta guariba

3

Procyon cancrivorus

3

Artibeus lituratus

2

Callithrix penicillata

2

Dasypus novencsinctus

2

Leopardus pardalis

2

Cuniculus paca

1

Guerlinguetus aestuans

1

Nasua nasua

1

Philander frenatus

1

Puma yagouaroundi

1

da Concer atuaram 24h/dia e foram
capacitados para registrar e armazenar os animais atropelados, conforme
protocolo preestabelecido. Os técnicos
também percorreram toda a estrada,
recolhendo as informações e levantando
as ocorrências com frequência quinzenal
a partir de 2007.
Conforme o estudo, foram registradas 147 ocorrências com mamíferos
silvestres desde o início do período de
acompanhamento (tabela 1). Dessas
ocorrências, 91 mamíferos foram mortos e suas carcaças enviadas para o Museu Nacional. Outros 39 animais foram
enterrados, devido ao adiantado estado
de decomposição de suas carcaças. Já
os 17 animais restante foram resgata-
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dos íntegros da pista e direcionados de
volta à mata do entorno.
As três espécies mais encontradas
foram Didelphis aurita (gambá-de-orelha-preta), Hydrochaeris hydrochaeris
(capivara) e Sphiggurus villosus (ouriço-cacheiro). O gambá é considerado uma
espécie sinantrópica (animais que não se
intimidam com os distúrbios provocados
pelo homem) e que pode ser facilmente atraído pelo lixo jogado próximo às
rodovias, ficando mais vulneráveis a
acidentes. Isso explica, em parte, porque
os indivíduos dessa espécie são os mais
atingidos pelo impacto da fragmentação.
Já o registro de um grande número
de atropelamentos de capivaras em relação a outros mamíferos se deve, pos-
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sivelmente, à presença de rios próximos
e de plantações e grama roçada na área
de servidão da rodovia, que também
representam um grande atrativo para
os animais.
Durante o período de monitoramento, também foram registradas quatro
famílias com oito espécies de carnívoros, sendo: Canidae (Cerdocyon thous,
cachorro-do-mato; Chrysocyon brachyurus, lobo-guará); Mustelidae (Galictis
cuja, furão); Procyonidae (Nasua nasua,
quati Procyon cancrivorus, mão-pelada);
Felidae (Leopardus pardalis, jaguatirica;
Puma yagouaroundi, jaguarundi).
Entre as espécies de carnívoros citadas, o cachorro-do-mato apresentou o
maior número de indivíduos atropelados.
Ainda que os carnívoros sejam menos
abundantes que pequenos mamíferos, a
susceptibilidade desse grupo aos atropelamentos ocorre por seu maior tamanho
corporal (portanto, maior área de vida),
e, eventualmente, os carnívoros também
podem se alimentar de carcaças de outros animais atropelados, ficando assim
mais expostos ao trânsito.
A análise dos dados apontou para
diferenças significativas no número de
ocorrências conforme as estações climáticas do ano. Os dados de clima, que
possibilitaram estabelecer padrões para
determinar as estações seca e chuvosa,
foram obtidos com a cooperação do
INMET e da Companhia Energética de
Minas Gerais. A partir desses dados,
a estação seca foi caracterizada entre
abril e outubro, dependendo do ano
em questão (ver Figura 2), e os demais
meses como estação chuvosa.
As análises estatísticas indicaram
que, na estação seca, há uma diferença
significativamente maior de ocorrências em relação à estação chuvosa
(p=0,046; N=23).
Esses resultados podem ser complementados por outras pesquisas. Dessa
forma, apoiando-se em conclusões de
estudos do Laboratório de Vertebrados
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figura 2

diferenças no número de ocorrências conforme as estações climáticas do ano

Essa figura representa o
diagrama ombrotérmico
usado como apoio para
definição das estações
nos anos 2007 e 2008. Para
construção do diagrama, a
CEMIG colaborou enviando
os dados da sua estação
meteorológica em Juiz de
Fora. A partir do gráfico,
pode-se concluir que, em
2007, os meses mais secos
foram entre abril e setembro,
e, em 2008, entre maio e
outubro.1

da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), foi possível discutir e se
chegar a uma conclusão inicial sobre os
fatores estudados para a BR-040. O Laboratório de Vertebrados vem estudando
especificamente os movimentos de pequenos mamíferos há mais de dez anos,
e seus pesquisadores concluíram que os
movimentos de alguns marsupiais são
suscetíveis a mudanças de padrões em
razão da sazonalidade. Em particular as
alterações são mais pronunciadas para
fêmeas entre estações climáticas e para
os machos entre estações reprodutivas,
já que as fêmeas aumentam a busca por
recursos na estação seca, quando estão
amamentando, e os machos intensificam
a procura por acasalamento na estação
reprodutiva 3,4.

As análises dos resultados para a
BR-040 em conjunto com os estudos
realizados pelo Laboratório de Vertebrados-UFRJ indicam que a estação seca
seria um fator preponderante para tornar os mamíferos mais suscetíveis aos
acidentes, já que a escassez de recursos
alimentares afetam todos os grupos de
animais no entorno das vias.
Quanto à relação entre o volume
mensal de carros e o número de atropelamentos (figura 3) não foi encontrado
relação significativa (r=0,072; p>0.05),
ou seja, apesar de o trânsito de veículos
aumentar, ele não está associado ao número de atropelamentos. Ainda que seja
contra intuitivo, essa conclusão corrobora outros estudos internacionais5,
sendo necessárias mais pesquisas sobre

o comportamento da fauna em relação à
percepção do tráfego.
A partir da conclusão que a estação
seca é um fator crítico no número de
atropelamentos, uma das iniciativas
tomadas pela equipe do Projeto Caminhos da Fauna é a campanha educativa
no período em questão com os condutores de veículos1. Nela, os motoristas
são alertados do maior movimento dos
animais e recomendados a ter mais
atenção e a diminuir a velocidade,
principalmente no início da manhã e
durante a noite.
Com o resultado de estudos desse
porte, as empresas se tornam capazes de uma melhor gestão ambiental
a curto prazo (como, no exemplo, uma
campanha educativa) e possibilitam
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figura 3

relação entre o volume mensal de carros e o número de atropelamentos

Comparação
entre o número de
atropelamentos e o
volume de carros.
Conforme o índice de
correlação, não houve
associação entre
esses dois parâmetros,
indicando que outros
fatores podem influenciar
a variação no número de
atropelamentos.1

um planejamento otimizado para medidas que necessitem de maior logística.
Como, por exemplo, a contratação de
caminhões para recolher o lixo das margens da rodovia durante a estação seca
(quando os animais podem ser mais
atraídos para a estrada) e até mesmo
o investimento em desenvolvimento e
manutenção para futuras passarelas de
animais na estação crítica.

notas
1. Bueno, Cecilia ; Almeida, P. J. 2010. Sazonalidade de atropelamentos e os padrões de
movimentos em mamíferos na BR-040 (Rio de
Janeiro-Juiz de Fora). Revista Brasileira de Zoociências v. 12. no 3.
2. ANTT. 2008. Rodovias reguladas pela ANTT.
Relatório anual 2008. Agência Nacional de Transporte Terrestre. 409p.
3. Almeida, P. J. A. L. 2007. Dimensões Fractais
nos movimentos do gambá de orelha-preta, Didelphis aurita (Didelphimorphia, Didelphidae).

Dissertação de mestrado, Instituto de Biologia-PPGE/UFRJ. Rio de Janeiro, 60pp.
4. Loretto, D. & Vieira, M.V. 2005. The effects of
reproductive and climatic seasons on movements
in the black-eared opossum (Didelphis aurita,
Wied-Neuwied, 1826). Journal Of Mammalogy
86: 287-293.
5. McGregor, R. L., D. J. Bender, and L. Fahrig.
2008. Do small mammals avoid roads because of the traffic? Journal of Applied Ecology
45:117–123.

pauloall@biologia.ufrj.br

*Coautoria de Cecilia Bueno, coordenadora do projeto Caminhos da Fauna - Céu Aberto, da Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio (Concer)
(cecilia.bueno@pobox.com).

64 CUSTO BRASIL

