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SUMÁRIO EXECUTIVO
INSTITUCIONAL
O primeiro ano da gestão do presidente Jair Bolsonaro vai chegando ao fim 
com uma certeza já dada: em 2020, o estamento militar passará por uma 
provação ainda maior. A proposta orçamentária prevê recursos da ordem 
de R$ 73 bilhões para o Ministério da Defesa em 2020, cerca de 32% infe-
rior ao montante deste ano. Investimentos estratégicos para a segurança 
de Estado estão sob risco.

POLÍTICA
A temperatura política do país deve subir alguns graus neste fim de pri-
meiro ano do mandato de Jair Bolsonaro. Declarações recentes de seus 
filhos indicam que pode haver um recrudescimento politico-institucional. 
Cientistas políticos ouvidos por Insight Prospectiva acreditam que a família 
Bolsonaro não só aposta, como estimula o acirramento político do país. 

ECONOMIA
A resiliência do alto desemprego, a elevada inadimplência da pessoa física, 
o impacto da crise internacional e a precarização crescente do mercado 
de trabalho inviabilizam qualquer expectativa do consumo das famílias vir 
a puxar o carro da economia. O investimento, único trunfo que o governo 
tinha para empurrar o crescimento econômico, não foi tratado com deve-
ria. E 2019 se encerrará com festejos falsos pelo crescimento de 0,1% ou 
0,2%, comparados com 2018.

PSICOSSOCIAL
A anunciada reforma administrativa esquentará o clima psicossocial do 
país. Afinal, mexe com um dos grupos mais organizados e sindicalizados 
do Brasil: os servidores públicos. Enquanto Paulo Guedes e equipe vislum-
bram o aumento de caixa com a medida, a área de inteligência do Planalto 
se dedica à tarefa de identificar possíveis focos de protesto. Uma greve 
dos servidores, a fim de paralisar serviços e sensibilizar a população, é uma 
ideia que vem ganhando força em Brasília.

RADAR
Agenda estratégica do mês.
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A PROPOSTA 
ORÇAMENTÁRIA 
ENVIADA AO 
CONGRESSO PREVÊ 
RECURSOS DA 
ORDEM DE R$ 73 
BILHÕES PARA O 
MINISTÉRIO DA 
DEFESA EM 2020, 
APROXIMADAMENTE 
32% INFERIOR AO 
MONTANTE DESTE 
ANO

INSTITUCIONALBAIXO ALTO

DEFESA EM XEQUE

 Talvez a prova mais contundente da solidez da de-
mocracia no Brasil seja a resignação dos militares em 
relação ao Orçamento para a área de Defesa. No que 
diz respeito a cifras, há um flagrante e crescente des-
prestígio do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que 
nem mesmo a ascensão de um governo tão identifi-
cado e imbricado com as Forças Armadas foi capaz 
de reverter. Pelo contrário. O primeiro ano da gestão 
do presidente Jair Bolsonaro vai chegando ao fim com 
uma certeza já dada: em 2020, o estamento militar 
passará por uma provação ainda maior.

 A proposta orçamentária enviada ao Congresso pre-
vê recursos da ordem de R$ 73 bilhões para o Ministério 
da Defesa em 2020, aproximadamente 32% inferior ao 
montante deste ano. Significa dizer que as Forças Ar-
madas terão a menor munição financeira desde 2005, 
ainda no primeiro mandato de Lula. Investimentos es-
tratégicos para a segurança de Estado estão sob risco.

 Estima-se que o valor destinado aos principais pro-
jetos em curso nas três Forças será de apenas R$ 2,6 
bilhões, contra R$ 4 bilhões neste ano. Sisfron (Sistema 
Integrado de Monitoramento de Fronteiras), submarinos 
nucleares, novos caças da FAB... O cronograma de todos 
estes investimentos está condenado a novos atrasos.

O “PIBINHO” DA DEFESA

 A comparação com outros países escancara a per-
da de importância das Forças Armadas na partilha dos 
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investimentos do Estado. Ao longo da última década, 
o Brasil deixou o top ten dos países que mais apor-
tam recursos na área de Defesa. Em termos relativos, 
fechou 2018 no 12º lugar do ranking elaborado pelo 
Instituto Internacional de Pesquisa da Paz de Estocol-
mo (Sipri), com o equivalente a US$ 27,8 bilhões em 
investimentos militares.

RANKING DE GASTOS MILITARES NO MUNDO
Os 15 países no topo do ranking desembolsaram US$ 1,470 trilhão em 2018, o que representa 
81% dos gastos militares no mundo

 
 País Gastos Variação em Gastos em Parcela 
  em 2018 %, de 2009 parcela do PIB (%) mundial
  US$ bi a 2018 2009 2018

1º Estados Unidos 649 -17 ê 4,6 3,2 36  

2º China 250 83 é 2,1 1,9 14  

3º Arábia Saudita 67,6 28 é 9,6 8,8 3,7 

4º Índia 66,5 29 é 2,9 2,4 3,7  

5º França 63,8 1,6 é 2,5 2,3 3,5  

6º Rússia 61,4 27 é 3,9 3,9 3,4  

7º Reino Unido 50,0 -17 ê 2,4 1,8 2,7  

8º Alemanha 49,5 9,0 é 1,4 1,2 2,7  

9º Japão 46,6 2,3 é 1,0 0,9 2,6  

10º Coreia do Sul 43,1 28 é 2,7 2,6 2,4  

11º Itália 27,8 -14 ê 1,6 1,3 1,5  

12º Brasil 27,8 17 é 1,5 1,4 1,5  

13º Austrália 26,7 21 é 1,9 1,9 1,5  

14º Canadá 21,6 12 é 1,4 1,3 1,2  

15º Turquia 19 65 é 2,5 2,5 1,0

Fonte: Sipri
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 Não chega a ser desonroso ficar atrás de Estados 
Unidos, China, França, Rússia e Reino Unido, todos mem-
bros permanentes do Conselho de Segurança da ONU 
e que, somados, gastam mais de US$ 1 trilhão por ano 
com suas respectivas Forças Armadas. Tampouco ser 
suplantado por nações como Alemanha, Japão e Arábia 
Saudita – esta última terceira do ranking e localizada em 
uma das áreas de maior tensão do mapa-múndi.

 Em termos relativos, no entanto, os investimentos brasi-
leiros na área de Defesa não passam de um tiro de chum-
binho. O país destina apenas 1,4% do PIB para as suas  
Forças Armadas, segundo dados do The World Factbook, 
da CIA. Esse índice coloca o Brasil na 87ª posição do 
ranking elaborado pela central de inteligência norte-ame-
ricana. A média dos 30 primeiros países é de 4,9% do PIB.

 A fragilidade do Brasil fica ainda mais visível na com-
paração direta com seus vizinhos. Também de acordo 
com o The World Factbook, a Colômbia é a nação sul
-americana que mais investe na segurança de Estado, 
com 3,3% do PIB, proporcionalmente mais do que o 
dobro do orçamento brasileiro. O Equador direciona o 
equivalente a 2,2% de suas riquezas para as Forças 
Armadas. O Chile, 1,87%. Uruguai e Bolívia investem, 
respectivamente, 1,85% e 1,68%.

O INIMIGO MORA AO LADO

 A crise na Venezuela expôs a vulnerabilidade do Bra-
sil na área de Defesa, não obstante alguns indicadores 
capitais apontarem uma vantagem do lado de cá da 
fronteira. As Forças Armadas brasileiras contam com 
um efetivo correspondente a 16 vezes o venezuelano. 
O total de aviões militares do Brasil é 2,5 vezes maior; 
o número de lançadores de foguetes, 3,5 vezes maior, 
segundo dados do GlobalFirepower, entidade interna-
cional que analisa as Forças Armadas de 136 países.

O BRASIL DESTINA 
APENAS 1,4% DO 
PIB PARA AS SUAS 
FORÇAS ARMADAS. 
ESSE ÍNDICE COLOCA 
O PAÍS NA 87ª 
POSIÇÃO DO THE 
WORLD FACTBOOK, 
DA CIA
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 No entanto, o Brasil apresenta notórias fragilida-
des no seu poderio bélico se comparado à Venezuela, 
mesmo uma Venezuela aos frangalhos. O maior exem-
plo veio em março deste ano, quando a crise no país 
vizinho atingiu seu momento mais agudo com a ten-
tativa de deposição de Nicolás Maduro por apoiadores 
de Juan Guaidó.

 Na ocasião ficou patente a necessidade de o Bra-
sil adquirir um novo sistema de defesa antiaérea. As 
Forças Armadas nacionais dispõem basicamente de 
um equipamento portátil RBS-70, da Saab, comprado 
por ocasião da Copa do Mundo e da Olimpíada. Seu 
alcance é de, no máximo, cinco mil metros de altura, 
insuficiente para abater os Sukhoi-30 da Força Aérea 
da Venezuela, que podem voar a 12 mil metros.

 Posição no ranking global Países %

 23 Colômbia 3,39  

 46 Equador 2,21  

 54 Chile 1,87  

 58 Uruguai 1,85  

 63 Bolívia 1,68  

 87 Brasil 1,4  

 88 Peru 1,29  

 92 Paraguai 1,25  

 113 Venezuela 1  

 118 Argentina 0,95  

Fonte: The World Factbook/CIA

PAÍSES DA AMÉRICA DO SUL - INVESTIMENTOS NA ÁREA DE DEFESA
(Em % do PIB/2018)
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 Ainda que não se saiba muito bem a quantas anda 
o estado de conservação dos artefatos bélicos do país 
vizinho, a aeronave de fabricação russa tem autono-
mia para voar até três mil quilômetros. Ou seja: poderia 
sair de uma base em território venezuelano e atacar 
a cidade de Manaus e retornar sem ser interceptada. 
Na ocasião, ressalte-se, as Forças Armadas brasileiras 
tiveram dificuldades até mesmo para monitorar com 
precisão a posição dos Sukhoi venezuelanos e possí-
veis manobras de voo próximo à fronteira.

 Há alguns anos, o governo brasileiro abriu negocia-
ções para a compra do sistema russo antiaéreo Pant-
sir S1, capaz de atingir até 15 mil metros de altitude. 
No entanto, as tratativas foram suspensas no governo 
Temer. Até o momento, não há qualquer sinal de que o 
projeto venha a ser retomado no curto prazo pela ges-
tão Bolsonaro.

 A Região Amazônica, considerada pelos militares um 
dos pontos quentes da fronteira brasileira, é talvez o 
maior retrato das limitações financeiras das Forças Ar-
madas, que se arrastam há mais de duas décadas. Mais 
um exemplo: a última grande manobra operacional do 
Comando Militar da Amazônia, fundamental para simu-
lar estratégias de combate e testar equipamentos em 
maior escala, aconteceu no longínquo ano de 1993.

“AS FORÇAS ARMADAS DO SACRIFÍCIO”

 Insatisfações? “É claro que existem e não há como 
ser diferente. Convivemos, há muitos anos, com duas 
grandes defasagens: a salarial e a do poderio bélico 
de nossas Forças Armadas”, relata um general quatro 
estrelas ouvido por este boletim. O descontentamen-
to, no entanto, é proferido de forma sibilar, dentro de 
gabinetes, sem externalizações públicas. Segundo 
Insight Prospectiva apurou, o vice-presidente Hamil-

A REGIÃO 
AMAZÔNICA, 
CONSIDERADA PELOS 
MILITARES UM DOS 
PONTOS QUENTES 
DA FRONTEIRA 
BRASILEIRA, É TALVEZ 
O MAIOR RETRATO 
DAS LIMITAÇÕES 
FINANCEIRAS DAS 
FORÇAS ARMADAS, 
QUE SE ARRASTAM 
HÁ MAIS DE DUAS 
DÉCADAS
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ton Mourão e o próprio Ministro da Defesa, o general 
Fernando Azevedo e Silva, são os principais emissá-
rios dentro do governo das reivindicações financeiras 
das Forças Armadas, notadamente do Alto-Comando 
do Exército.

 Mais recentemente, por ocasião da elaboração da 
proposta orçamentária para 2020, o ministro Azevedo 
e Silva tentou obter uma dotação maior, que ao me-
nos garantisse o cronograma dos principais projetos 
em andamento na área militar. Nada conseguiu. Ain-
da assim, a subserviência e conformismo dos militares 
diante das circunstâncias não se alteraram.

 Em 15 setembro, duas semanas após o governo en-
viar o Projeto de Lei Orçamentária de 2020 ao Con-
gresso, o ministro do GSI, general Augusto Heleno, deu 
o tom sobre o assunto. “Provocado” pelo noticiário so-
bre o corte do Orçamento para as Forças Armadas, o 
general Heleno disparou um tuíte que soou como uma 
mensagem tanto para seus ex-companheiros de farda 
quanto para o eleitorado de Bolsonaro:

 “Menor orçamento para Def em 15 anos frustra Alta 
Cúpula Militar. Engano. Militares habituam-se a sacrifí-
cios e sabem q brasileiros de bem estão pagando pe-
los desonestos, que saquearam os cofres públicos nas 
últimas décadas. Militares colocam o BRASIL ACIMA 
DE TUDO”.

 O discurso do “sacrifício” parece bem afinado, nota-
damente entre os generais da reserva que compõem o 
governo. No último mês de maio, quando o Orçamento 
da área militar deste ano sofreu um contingenciamento 
de 44%, o ministro Azevedo e Silva também adotou um 
tom contemporizador: “É uma medida fiscal preventiva. 
As Forças já estão acostumadas a esse necessário de 
contingenciamento e planejamento e sabemos que a 
equipe econômica joga junto com a gente”.

POR OCASIÃO DA 
ELABORAÇÃO 
DA PROPOSTA 
ORÇAMENTÁRIA PARA 
2020, O MINISTRO 
AZEVEDO E SILVA 
TENTOU OBTER UMA 
DOTAÇÃO MAIOR, 
QUE AO MENOS 
GARANTISSE O 
CRONOGRAMA 
DOS PRINCIPAIS 
PROJETOS EM 
ANDAMENTO NA 
ÁREA MILITAR. NADA 
CONSEGUIU
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O CAPITÃO DEIXOU A DEFESA 
DESGUARNECIDA

 Durante a campanha, Jair Bolsonaro sinalizou um 
esforço orçamentário para assegurar o aparelhamento 
do Exército, Marinha e Aeronáutica. Até agora, a pro-
messa ficou nos palanques. Os principais projetos das 
três Forças caminham a passos lentos.

 Na esfera do Exército, o maior símbolo do atraso 
brasileiro na área de Defesa é o Sisfron. Considerado o 
estado da arte na vigilância de fronteira, o sistema não 
tem data para estar integralmente implantado, o que, a 
princípio, ocorreria em 2021. Dos 17 mil quilômetros de 
divisas do país, está implementado apenas em 600 qui-
lômetros. Na melhor das hipóteses, mantidas as atuais 
condições de temperatura e pressão orçamentária, a 
projeção é a implantação integral só se dará em 2035.

 Dos R$ 12 bilhões do orçamento original do Sis-
fron, o Exército recebeu pouco mais de R$ 1,2 bilhão. O 
projeto, que já estava devagar no governo Dilma, pra-
ticamente entrou em ponto morto na era Temer: entre 
2016 e 2017, a verba caiu 54% – de R$ 285 milhões 
para R$ 132 milhões.

 O Comandante do Exército, General Edson Leal Pu-
jol, ressalte-se, sempre foi um dos maiores entusias-
tas da implementação do Sisfron. Até o ano passado, o 
General Pujol estava diretamente envolvido no projeto 
como chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia 
do Exército.

 O Sisfron prevê a integração de radares, sensores, 
satélites a serviço da área de Defesa em um único sis-
tema de monitoramento de fronteiras e transmissão de 
dados. É considerado vital para o aperfeiçoamento da 
segurança territorial brasileira, seja em situações extre-
mas, como um conflito com um país vizinho, seja no dia 

INSTITUCIONAL

JAIR BOLSONARO 
SINALIZOU 
UM ESFORÇO 
ORÇAMENTÁRIO 
PARA ASSEGURAR O 
APARELHAMENTO DO 
EXÉRCITO, MARINHA 
E AERONÁUTICA. 
ATÉ AGORA, A 
PROMESSA FICOU 
NOS PALANQUES
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a dia da vigilância de fronteiras – leia-se o combate ao 
tráfico de drogas e de armas e ao contrabando.

 Da terra para o mar, um dos mais estratégicos proje-
tos do Brasil na área de Defesa encalhou. O Programa 
de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha Brasi-
leira (Prosub) sobrevive a duras penas à base de reta-
lhos orçamentários. No fim de 2018, o governo liberou 
cerca de R$ 500 milhões em créditos suplementares 
para o projeto na tentativa de tirar o atraso dos anos 
anteriores.

 Em 2019, no entanto, novo corte: a verba prevista, 
de R$ 946 milhões, foi reduzida em R$ 131 milhões, de 
acordo com levantamento do Siga Brasil, ferramenta 
do Senado que monitora os gastos públicos.

 O Prosub já consumiu quase R$ 17 bilhões. A proje-
ção é que sejam necessários mais R$ 15 bilhões até a 
sua plena implantação. Em dezembro do ano passado, 
a Marinha entregou o primeiro dos quatro submarinos 
convencionais previstos, o Riachuelo. A embarcação 
ainda ficará em fase de testes ao longo de 2020. Os 
outros três submarinos convencionais têm entrega 
programada para os próximos três anos – se a estia-
gem orçamentária da área de Defesa permitir.

 A estrela do Prosub, entretanto, é o primeiro sub-
marino nuclear brasileiro. A Marinha já desenvolveu o 
ciclo de combustível e agora trabalha na produção do 
reator. Trata-se de um equipamento muito mais com-
plexo que um similar de uma usina atômica, por exem-
plo. O motor do submarino tem que mudar sempre de 
potência, de acordo com os movimentos da embarca-
ção, e ser desligado e ligado em algumas ocasiões, ao 
contrário do que ocorre em uma geradora nuclear. A 
maior dificuldade dos engenheiros brasileiros está em 
criar formas de controlar essa energia. Sem dinheiro, 
fica ainda mais difícil.

O PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO 
DE SUBMARINOS 
DA MARINHA 
BRASILEIRA 
(PROSUB) 
SOBREVIVE A 
DURAS PENAS À 
BASE DE RETALHOS 
ORÇAMENTÁRIOS

INSTITUCIONAL
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 O Prosub não é importante apenas pela questão da 
Defesa das fronteiras marítimas. Tecnologia gera tec-
nologia em diversas outras áreas, como aponta o pes-
quisador Carlos Eduardo Franco Azevedo, coordenador 
do programa de pós-graduação em Ciências Militares 
do Instituto Meira Mattos, ligado ao Exército. “O Prosub 
faz parte de uma classe de projetos estratégicos que 
não visam apenas desenvolver um veículo ou equipa-
mento militar, mas, sim, toda uma série de tecnologias 
que não são vendidas pelos países que as possuem”. 
Entram nesse rol a propulsão nuclear e suas tecnolo-
gias relacionadas.

 A escassez de verbas cria situações sui generis. 
Uma das preocupações da área de engenharia da Ma-
rinha é que profissionais envolvidos na construção 
dos novos submarinos acabem ficando sem ativida-
des e consequentemente defasados à medida que a 
liberação de verbas ocorre em uma velocidade muito 
inferior à do desenvolvimento das tecnologias empre-
gadas no Prosub. Recentemente, por exemplo, o Brasil 
enviou especialistas em soldas para estaleiros france-
ses, onde passam por uma reciclagem. Assim como o 
próprio submarino que constroem, os técnicos da Ma-
rinha também correm risco de enferrujar.

 Dos projetos cardeais da área militar, o menos atra-
sado é a aquisição dos novos caças da Força Aérea, 
um investimento superior a US$ 4 bilhões. Conforme 
previsto, neste ano o Brasil recebeu o primeiro dos 36 
Gripen fabricados pela Saab. “Recebeu” é força de ex-
pressão. Formalmente, a aeronave já está em poder 
da FAB, mas permanecerá na Suécia para testes até 
2021. A previsão é que todas as aeronaves sejam en-
tregues até 2024.

 O cobertor orçamentário é curto. Como manter 
grandes investimentos para o setor de Defesa se hoje 
80% do orçamento das Forças Armadas estão com-

DOS PROJETOS 
CARDEAIS DA 
ÁREA MILITAR, O 
MENOS ATRASADO 
É A AQUISIÇÃO DOS 
NOVOS CAÇAS DA 
FORÇA AÉREA, UM 
INVESTIMENTO 
SUPERIOR A  
US$ 4 BILHÕES

INSTITUCIONAL
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prometidos com o custeio, notadamente de pessoal. E, 
ainda assim, não é o suficiente para garantir o rancho. 
Literalmente. O Exército tem reduzido o expediente em 
diversas instalações por falta de recursos para alimen-
tação das tropas. Recentemente, o governo chegou a 
cogitar a dispensa antecipada de 25 mil, exatamente 
devido à escassez de verbas para manter esse contin-
gente no serviço militar.

 A resiliência dos militares, apesar de todos os pesa-
res, pode ser resumida em uma frase do ministro Fer-
nando Azevedo e Silva: “Nós não estamos com as For-
ças Armadas desejáveis. Mas estamos com as Forças 
Armadas possíveis”.

O EXÉRCITO 
TEM REDUZIDO 
O EXPEDIENTE 
EM DIVERSAS 
INSTALAÇÕES 
POR FALTA DE 
RECURSOS PARA 
ALIMENTAÇÃO 
DAS TROPAS

INSTITUCIONAL
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ÀS RAIAS DA CHILENIZAÇÃO

 A temperatura política do país deve subir alguns 
graus neste fim de primeiro ano do mandato de Jair 
Bolsonaro na Presidência da República. Declarações 
recentes da família Bolsonaro indicam que pode haver 
um recrudescimento politico-institucional, a depender 
de desdobramentos que estão por vir. Notadamente, 
os julgamentos no Supremo Tribunal Federal (STF) tan-
to sobre a prisão em segunda instância, quanto com 
relação às investigações relacionadas ao antigo Coaf 
situam-se entre os principais acontecimentos deste 
mês de novembro. Por último, e não menos importan-
te, a já esperada boquirrotice dos filhos do presidente 
é outro fator que pode desestabilizar o cenário político 
do país neste último bimestre de 2019.

 Na mais recente polêmica envolvendo a família pre-
sidencial, o filho 03 do presidente usou o canal da jor-
nalista Leda Nagle no YouTube para ameaçar a oposi-
ção. O recado foi claro: qualquer movimentação mais 
ousada da esquerda brasileira será aniquilada por seu 
pai. Usando como mote as manifestações da esquer-
da chilena, Eduardo Bolsonaro testou a hipótese de 
reeditar o Ato Inconstitucional nº 5 (AI-5), para horror 
dos defensores da democracia. Nunca é demais lem-
brar que o AI-5 foi o instrumento usado, em 1968, para 
instaurar o período mais sombrio da ditadura brasilei-
ra. Cientistas políticos ouvidos por Insight Prospectiva 
analisaram o fato à luz do bolsonarismo. A avaliação é 
que a família Bolsonaro não só aposta, como estimula 
a elevação da temperatura política do país. Trocando 
em miúdos, para os bolsonaristas radicais, quanto pior 
o clima, melhor.

POLÍTICA

A FAMÍLIA 
BOLSONARO 
NÃO SÓ APOSTA, 
COMO ESTIMULA 
A ELEVAÇÃO DA 
TEMPERATURA 
POLÍTICA DO PAÍS. 
TROCANDO EM 
MIÚDOS, PARA OS 
BOLSONARISTAS 
RADICAIS, 
QUANTO PIOR O 
CLIMA, MELHOR

BAIXO ALTO



14

 Todas as fontes consultadas por Insight Prospecti-
va afirmam que a conjuntura atual não deixa dúvidas: 
são próximas a zero as chances do cenário chileno se 
repetir hoje no Brasil. “Não há o menor sinal de que as 
esquerdas brasileiras estejam se articulando para pro-
mover um protesto à moda chilena. Até porque seria 
preciso antes combinar com o povo”, pontua a cientis-
ta política Angela Alonso, da Universidade de São Pau-
lo (USP).

 A palavra é de quem vem monitorando a tempera-
tura das ruas do país desde 2013, quando manifes-
tações contra o reajuste no preço das passagens de 
ônibus descambou em protestos a favor e contra o 
impeachment de Dilma Rousseff. A pesquisadora ma-
peou três polos ideológicos, a partir das jornadas de ju-
nho de 2013: os movimentos tradicionais (sindicatos e 
partidos de esquerda), os movimentos autônomos e o 
campo patriota (liberais, conservadores e autoritários). 
Dessas três fontes de possíveis agitações sociais, so-
mente o chamado campo patriota se mantém fortale-
cido. “Hoje a esquerda tem dificuldade organizacional. 
Muitos dos movimentos estão sofrendo restrições, 
com sindicatos passando por uma reestruturação de-
pois do fim do imposto sindical”, explica.

 Se um levante à esquerda é cenário bastante impro-
vável, por que os Bolsonaros parecem perder tempo 
com essa hipótese? Na avaliação de Alonso, as polê-
micas declarações da família Bolsonaro são planeja-
das. O objetivo é manter sua base de eleitores mais fi-
éis, principalmente nesse momento de crise do partido 
pelo qual o presidente se elegeu – o PSL.

 “A base de eleitores de Bolsonaro está dentro do 
subgrupo dos “autoritários”, e não é nada desprezível 
a capacidade de mobilização desse campo. Também 
existe o campo dos militares e policiais militares, que 
também é aguerrido e mobilizado. Esse grupo causa 
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problemas dos dois lados, porque ele pode ir para a rua 
a favor da bandeira de intervenção militar, mas, por ser 
muito mobilizado, muito motivado, também pode pres-
sionar o presidente. Suas declarações buscam não 
perder a base coesa, além de tirar o holofote da mídia 
de questões mais importantes, como os casos Queiroz 
e o caso Marielle”, explica a cientista.

SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO

 Para Pablo Ortellado, professor da USP, a chileniza-
ção do Brasil seria mais um wishful thinking que pos-
sibilidade real para o país. “Contra todas as evidências 
concretas, Bolsonaro acredita que o Brasil a qualquer 
momento será tomado de assalto por uma agitação 
como a do Chile – e tão logo isso aconteça terá a opor-
tunidade para fazer o corte institucional que aspira.”

 Ortellado lembra que o principal ideólogo do bolso-
narismo é Olavo de Carvalho – alguém que não nu-
tre apreço pela democracia liberal. “Durante o ocaso 
do governo Dilma e durante o governo Temer, Olavo 
insistiu numa saída revolucionária para o Brasil. Apa-
rentemente, ele adequou sua estratégia à candidatura 
antissistêmica de Bolsonaro, mas não parece acredi-
tar que o exercício regular do poder do Estado consiga 
produzir a ‘transformação conservadora’ que almeja.”

 Por vias um tanto que tortas, o filho 03, mais uma 
vez, só externou uma preocupação de seu pai. Com 
efeito, na China, durante sua mais recente missão in-
ternacional, Jair Bolsonaro classificou os protestos 
chilenos como atos terroristas e afirmou que o governo 
tem monitorado reuniões para se antecipar a possíveis 
manifestações no Brasil. Embora o direito ao protesto 
seja garantido na Constituição, o presidente considera 
que os atos só são legais “quando você reivindica res-
peitando o direito do próximo”. 

INÍCIO
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 Na visão de Fernando Souza, da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (Uerj) tudo o que Bolsonaro 
mais deseja é a volta dos manifestantes estilo “black 
bloc” às ruas, para justificar uma convocação da inter-
venção dos militares. “Uma situação de tensão social 
justificaria medidas de recrudescimento, o que parece 
ser o desejo real dos Bolsonaro”. A pretexto de defen-
der a “lei e ordem”, a família presidencial flerta com o 
caos. Vale lembrar que, por diversas vezes, o filho 02, 
Calos Bolsonaro, usou as redes sociais para lembrar 
que as mudanças que o povo espera que Jair Bolso-
naro implemente não serão possíveis no sistema polí-
tico atual.

GRANDES PROSTESTO  PELO MUNDO 
EM DIAS -  2018/2019

Reino Unido
1.095 Rússia

49
Líbano

18
Iraque

34

Sudão
246

45Argélia
260

Espanha 21 Egito

Haiti
60

Chile
21

Bolívia
13

Equador
12

Hong Kong217

Fontes: Banco Mundial, BBC, Associated Press, Reuters e AFP
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NERO TUPINIQUIM

 Em ciência política, a estratégia de dividir para rei-
nar não é novidade. Foi a tática usada por Júlio Cesar 
para expandir o Império Romano nos idos de 58 a.C. 
O que surpreende, no caso de Bolsonaro, é o caráter 
aparentemente gratuito das manifestações belicosas. 
O clima é de guerra permanente: contra a esquerda, a 
ameaça comunista, a imprensa, o Judiciário, o próprio 
sistema político em si. Nesse sentido, o vídeo das hie-
nas, divulgado pelo presidente em suas redes sociais 
e depois apagado, sintetiza a visão de Brasil que rege 
o bolsonarismo: a crença de que vive sob constante 
ataque é o que move o presidente.

 A possibilidade de um golpe à direita é um fantasma 
que os Bolsonaro gostam de manter aceso no imagi-
nário da população. O mesmo Eduardo que defendeu 
um novo AI-5 afirmou, no ano passado, que bastaria 
mandar um cabo e um soldado para fechar o Supremo 
Tribunal Federal (STF).

 Quem já esteve nas trincheiras bolsonaristas afirma 
que a ameaça de um golpe não é mera retórica. No 
fim de outubro, em entrevista ao site Congresso Em 
Foco, o ex-secretário geral da Presidência, Gustavo 
Bebianno disse acreditar que Bolsonaro vá tentar uma 
ruptura institucional, por influência tanto de Olavo de 
Carvalho quantos dos filhos.

 Comentando o episódio, o presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criticou en-
dosso do ministro Augusto Heleno (Gabinete de Segu-
rança Institucional) às declarações do deputado Edu-
ardo Bolsonaro (PSL-SP) sobre o AI-5. Maia afirmou 
que o general “virou auxiliar do radicalismo de Olavo 
[de Carvalho]” e que isso era “uma pena”.

POLÍTICA

O VÍDEO DAS 
HIENAS, DIVULGADO 
PELO PRESIDENTE 
EM SUAS REDES 
SOCIAIS E DEPOIS 
APAGADO, 
SINTETIZA A VISÃO 
DE BRASIL QUE REGE 
O BOLSONARISMO: 
A CRENÇA DE 
QUE VIVE SOB 
CONSTANTE ATAQUE 
É O QUE MOVE O 
PRESIDENTE



18

CHANCE DE OCORRÊNCIA DE GOLPE EM 2019
Américas
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0,54%

Argentina
1,50%

Venezuela
4,38%
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0,27%
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0,56%
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0,81%

Equador
1,41%
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RESPALDO DEMOCRÁTICO

 Atos e discursos autoritários feitos pelos Bolsona-
ros nas últimas semanas reavivaram discussões sobre 
alterar a Constituição federal a fim de permitir a reelei-
ção do atual comando do Congresso Nacional. Numa 
tentativa de fortalecer as instituições democráticas, 
os presidentes da Câmara dos Deputados e do Sena-
do, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e David Alcolumbre (DEM- 
AP), reavivaram o debate sobre essa possibilidade de 
emenda constitucional.

POLÍTICA
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29 de outubro a 2 de novembro de 2019
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 A ideia vem ganhando adeptos entre parlamentares 
do centro. Entre os defensores da medida, o argumento 
é que, em momentos de crise, a história recente mos-
tra que o Parlamento pode errar — e feio — na escolha 
de seu comando. Além de Eduardo Cunha, o nome de 
Severino Cavalcanti, um deputado do baixo clero que 
foi alçado à Presidência da Casa após o escândalo do 
mensalão, é citado. A articulação seria no sentido de 
garantir alguma governabilidade mínima para continuar 
tocando ao menos a agenda econômica do país. 

 Apesar do endosso de general Heleno, o acirramen-
to do discurso da família presidencial também preocu-
pa parte dos militares. Segundo o jornal Valor Econô-
mico, a conduta dos filhos Carlos e Eduardo é motivo 
de preocupação para militares da ativa, pois não só de-
sestabilizam o governo como provocam insegurança 
no mercado. 

 O jornal diz ter conversado com um general da ativa, 
com trânsito na cúpula do Exército. Há uma crescente 
apreensão de que o radicalismo semeado acabe crian-
do um problema real. Segundo essa fonte, esse grupo 
de militares credita ao desempenho do Congresso Na-
cional o fato de o país não ter entrado numa crise.

DIVERSOS FRONTS

 A beligerância bolsonarista se espraia para as rela-
ções institucionais muito além de Brasília. O mais novo 
desafeto é um ex-aliado, o governador do Rio de Ja-
neiro, Wilson Witzel. Desde o final de outubro, quando 
viu seu nome surgir em meio às investigações do as-
sassinato da vereadora carioca Marielle Franco (Psol), 
Bolsonaro declarou guerra ao ex-juiz. O presidente 
Bolsonaro acusou Witzel de vazar informações sobre 
as investigações do caso Marielle para usá-las eleito-
ralmente. O governador quer disputar a Presidência em 
2022.
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 O governo do estado do Rio agora teme maior des-
gaste e retaliações de Brasília, incluindo as econômi-
cas. Chegou ao Palácio Guanabara a informação de 
que o presidente ordenou uma varredura nas contas 
fluminenses. À bancada do PSL na Assembleia Legis-
lativa do Rio (Alerj), exigiu que os 12 deputados decla-
rem guerra a Witzel. 

 A ideia é atrapalhar o andamento de projetos de lei 
de interesse do Executivo fluminense, além de entupir 
o Palácio Guanabara com requerimentos de pedidos 
de informações referentes ao governo. Os mais exal-
tados falam em instaurar uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) para investigar uma possível inter-
ferência de Witzel nas investigações do caso Marielle 
Franco.

 A possibilidade de o Rio não conseguir se manter no 
Regime de Recuperação Fiscal (RRF), negociado com 
a União, aumentou e preocupa bastante o governa-
dor Witzel. Tanto que ele optou pelo silêncio, frente aos 
ataques bolsonaristas. O acordo, assinado em 2017, 
prevê contrapartidas do estado com um efeito fiscal 
de R$ 85 bilhões. 

 Em 1º de novembro, o Conselho de Supervisão Fiscal 
recusou a proposta de adequação do estado rejeitan-
do uma proposta de Witzel para repactuar as exigên-
cias e diminuir para R$ 72 bilhões o impacto esperado 
por parte do Rio. O governador fluminense terá até 1º 
de dezembro para apresentar uma nova proposta, sob 
risco de perder a renovação do acordo até 2023. As 
conversas passam pelo Ministério da Economia, mas a 
palavra final é da Presidência.

 A guerra com Bolsonaro não poderia vir em pior mo-
mento para o governador do Rio. É que a Alerj se pre-
para para votar a prorrogação para 2023 da calami-
dade financeira do estado. A ampliação de calamidade 
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financeira do estado é considerada fundamental por 
integrantes do Palácio Guanabara, já que, nesse pe-
ríodo de exceção, o governo fica desobrigado a cum-
prir algumas determinações da Lei de Responsabilida-
de Fiscal (LRF). E o Rio ainda segue desenquadrado à 
LRF, com um endividamento acima do permitido des-
de 2016. Se os planos bolsonaristas derem certo, Wi-
zel terá bastante dificuldades em aprovar a extensão 
do período de calamidade, sendo obrigado a governar 
com sérias limitações financeiras.

OS ANTAGONISTAS

 Outro desdobramento da investigação do caso Ma-
rielle Franco que merece ser acompanhado é a decla-
ração de guerra à TV Globo. Direto da Arábia Saudi-
ta, o presidente reagiu de maneira raivosa à matéria 
do Jornal Nacional sobre a citação de Jair Bolsonaro 
na investigação do assassinato da vereadora Marielle 
Franco. 

 Em uma transmissão de madrugada pelo Facebook, 
chamou os jornalistas emissora carioca de “patifes, 
canalhas e porcos ”. E chegou a ameaçar tirar a emis-
sora do ar, deixando de renovar a concessão do canal, 
prevista para 2022.

 Em comunicado interno, o diretor geral de jornalismo 
da TV Globo, Ali Kamel, dá a entender que a emissora foi 
operada por alguém próximo a Bolsonaro. Kamel afirma 
que o advogado do presidente sonegou informação ao 
não revelar a existência do áudio na portaria de Bolso-
naro quando deu entrevista à TV Globo. E revela que, 
em meio à apuração, “uma fonte absolutamente próxi-
ma da família do presidente Jair Bolsonaro” procurou 
a emissora em Brasília para dizer que “ia estourar uma 
grande bomba, pois a investigação do caso Marielle 
esbarrara num personagem com foro privilegiado”. 
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 Talvez seguindo os passos do presidente norte-a-
mericano, Bolsonaro faz questão de apontar setores 
da imprensa como inimigos. No fim de outubro, em 
entrevista à TV Bandeirantes, disse que vai proibir ór-
gãos do governo federal de assinar a Folha de S. Pau-
lo e, em tom de ameaça, afirmou que os anunciantes 
do jornal devem “prestar atenção”. Estes não foram os 
primeiros ataques à imprensa e, provavelmente, não 
serão os últimos. 

 Em setembro deste ano, o presidente assinou uma 
medida provisória para retirar a obrigatoriedade de pu-
blicação de licitações públicas, editais de concursos 
e leilões em jornais de grande circulação. Na prática, 
a alteração retira verba de veículos jornalísticos, que 
perdem anunciantes. Quando anunciou a medida, ain-
da em agosto, o presidente ironizou que a mudança 
ia “ajudar a imprensa de papel”. “Eu espero que o Valor 
Econômico sobreviva à medida provisória de ontem, eu 
espero”, disse, entre risos, à época.

BATALHA NO JUDICIÁRIO 

 Neste último bimestre do ano, o leão Bolsonaro pode 
ter de enfrentar mais uma “hiena”: o Supremo Tribunal 
Federal (STF). Sob pressão em um ambiente político 
ainda mais radicalizado, o presidente do STF, ministro 
Dias Toffoli, deve dar nesta semana o voto decisivo no 
julgamento das ações sobre a constitucionalidade da 
prisão de condenados em segunda instância.

 A retomada da discussão judicial mais esperada do 
ano, marcada para 7 de novembro, pode afetar o desti-
no do ex-presidente Lula. E se dá em um momento de 
instabilidade, em que Toffoli tem sido cobrado por uma 
ala da Corte a dar uma resposta institucional enfática 
aos recentes ataques ao Supremo.
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 O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estima que 
uma alteração na jurisprudência atual poderia bene-
ficiar até 4.895 réus que tiveram a prisão decretada 
após serem condenados em segundo grau. O ex-pre-
sidente Lula é um deles.

 Em Brasília, as apostas são no sentido de que Tof-
foli deve vetar a prisão em segunda instância. Um sinal 
nesse sentido teria sido o envio ao Congresso Nacio-
nal, em 28 de outubro, de uma sugestão para alterar o 
Código Penal e evitar que processos penais prescre-
vam quando um réu recorrer às instâncias superiores.

 O placar parcial do julgamento que será retomado 
está em 4 votos a favor da execução antecipada da 
pena (dos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fa-
chin, Luís Roberto Barroso e Luiz Fux) e 3 contra (Mar-
co Aurélio, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski). Entre 
os 4 ministros que faltam votar, 3 (Gilmar Mendes, Cel-
so de Mello e Dias Toffoli) têm sido contra a prisão logo 
após condenação em segunda instância, que é permi-
tida pelo STF desde 2016. Assim, a tendência é de a 
Corte ter maioria (6 votos) para mudar a jurisprudência 
vigente.

 Ainda neste mês de novembro, o STF arbitrará so-
bre outra matéria de interesse do Bolsonarismo. No 
dia 21 está previsto o julgamento de um recurso que 
paralisou todas as investigações do país que usaram 
dados de órgãos de controle, como o antigo Coaf, sem 
autorização judicial. A paralisação das apurações foi 
determinada pelo ministro Tofolli em julho, atendendo a 
um pedido do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), que 
era investigado pelo Ministério Público.

 Flávio Bolsonaro e seu ex-motorista Fabrício Queiroz 
são alvo de procedimento investigatório do Ministério 
Público do Rio de Janeiro iniciado a partir de relatórios 
do antigo Coaf – hoje rebatizado como Unidade de In-
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teligência Financeira (UIF). O conselho identificou uma 
movimentação suspeita de R$ 1,2 milhão na conta de 
Fabrício Queiroz e também na conta de Flávio Bolso-
naro – em um mês, foram 48 depósitos em dinheiro, no 
total de R$ 96 mil, de acordo com o Coaf.

 Um cenário com a possibilidade de Lula fora das 
grades e o aprofundamento das investigações sobre 
o filho 01 tem tudo para elevar ainda mais a tempera-
tura política do país neste fim de ano. Como Bolsonaro 
reagiria num cenário como esse? A resposta vale um 
milhão de dólares. UM CENÁRIO COM 
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ECONOMIA 
HISTÓRIA DA CAROCHINHA

 Era uma vez uma política econômica ortodoxa cheia 
de alternativas combinatórias nas áreas fiscal, mone-
tária, distributivista, regulatória e de estímulo ao inves-
timento. Na hora do vamos ver, a prioridade absoluta 
foi concedida à reforma da Previdência, principal opção 
do governo para ancorar sua política fiscal. E mais não 
houve. Sendo assim, todo o esforço foi feito para que a 
primeira e única reforma levada ao Congresso, nesses 
10 meses de gestão Bolsonaro, fosse aprovada. Jogo 
jogado, discute-se não mais a prioridade às mudanças 
das aposentadorias, mas a sua exclusividade na agen-
da econômica.

 As concessões, privatizações, securitizações e 
desmobilizações, que durante a campanha presiden-
cial estiveram presentes em nove entre dez discursos 
programáticos, assim como a regulamentação neces-
sária para lubrificar todo o processo dos investimen-
tos, foram despachadas para o escanteio. E a reforma 
tributária, que seguiria em paralelo ou no comboio logo 
pós-Previdência, devido a sua dificuldade política, foi 
postergada para “quando der”. Pena, pois também se-
ria facilitadora do investimento.

 A revisão tributária será “caroneada” pela reforma 
administrativa e pelo pacto federativo, além da PEC da 
regra de ouro, que não são igualmente de fácil aprova-
ção, pois trazem consigo um saco cheio de maldades. 
Nada contra o remodelamento do Estado brasileiro, 
muito pelo contrário. Mas o arsenal de medidas que 
serão usadas para detonar a indexação, centralização 
e vinculação, assim como o tamanho da folha de sa-
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lários do setor público, passa ao largo do necessário 
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), que deve-
ria merecer o lugar no centro da política econômica.

 Caso as chamadas “PECs tesouras” do gasto pú-
blico sejam aprovadas, muito bom, muito bem. Mas a 
provável ampliação dos recursos discricionários no 
orçamento deverá ser carreada para redução do dé-
ficit ou geração de superávit primário. Repita-se: este 
governo não revela compromisso firme com um cres-
cimento mais largo dos investimentos e, portanto, do 
PIB, nos curto e médio prazos.

 O resultado do encaminhamento prioritário e exclu-
sivista da reforma da Previdência foi a esterilização do 
investimento, que andaria de braços dados com a de-
sestatização, estímulos fiscais e parafiscais bastante 
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calculados e a simplificação e desoneração tributária. 
A Previdência foi um sucesso; o investimento, o maior 
dos fracassos – menor nível nos últimos 50 anos.

 Ou seja: a única coluna que poderia dar alguma 
sustentação a um crescimento da economia maior foi 
desconsiderada. E sem investimento, não haverá cres-
cimento econômico decente. Ponto final.

DRAMA SEM FIM

 A resiliência do alto desemprego, a elevada inadim-
plência da pessoa física, o impacto da crise internacio-
nal e a precarização crescente do mercado de traba-
lho praticamente inviabilizam qualquer expectativa do 
consumo das famílias vir a puxar o carro da economia. 
As ações pontuais de liberação do dinheiro do FGTS 
(R$ 40 bilhões, sendo que metade no próximo ano), do 
PIS/Pasep (R$ 2 bilhões), do 13º do Bolsa Família (R$ 
2,5 bilhões) reduzem a asfixia de parte da população.

 Mas, como dizia Paulo Guedes, quando medidas do 
mesmo naipe foram adotadas por Dilma Rousseff, são 
milho para voo de galinha. Ou band-aids para combater 
inflamações supuradas com risco de septicemia. Não 
são recomendáveis e muito menos sustentáveis para 
quem é vítima da ditadura do crescimento médio da 
economia.

 Além do Pacote “3D” – desvinculação, desindexa-
ção e desconcentração – nestes últimos meses do 
ano, o governo e o Congresso terão a oportunidade 
de aprovar medidas que colaborarão para impulsionar 
os novos investimentos. Espera-se proatividade. Elas 
consistem no novo marco regulatório do saneamento 
básico; a nova lei de recuperação judicial; a legislação 
para fortalecimento do choque de energia; e o novo 
marco regulatório das parcerias público-privada. São 
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todas iniciativas que contribuem para dirimir o risco e 
estimular o investimento em infraestrutura. Poderiam 
ter tramitado em paralelo à reforma da Previdência.

 Aparentam ser ações menos importantes devido 
ao seu foco dirigido. Mas, na circunstância, têm um 
potencial de viabilizar projetos bem superiores ao da 
arrumação que o ministro Paulo Guedes vem fazendo 
nos cômodos do Estado. No momento, as medidas pró
-investimento encontram-se em estado de hiberna-
ção, aguardando que o presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, torne real o compromisso assumido de aprovar 
as medidas.

ECONOMIAS EM DESACELERAÇÃO
Variação anual em %

 2018 2019* 2020*

PIB Global 3,6 3,0 3,4

Economias avançadas 2,3 1,7 1,5

EUA 2,9 2,4 2,1

Zona do euro 1,9 1,2 1,4

Alemanha 1,5 0,5 1,2

França 1,7 1,2 1,3

Itália 0,9 0,0 0,5

Reino Unido 1,4 1,2 1,4

Canadá 1,9 1,5 1,8

Economias emergentes 4,5 3,9 4,6

Rússia 2,3 1,1 1,9

China 6,6 6,1 5,8

Índia 6,8 6,1 7,0

Brasil 1,1 0,9 2,0

México 2,0 0,4 1,3

África do Sul 0,8 0,7 1,1

Fonte: FMI. *Projeção
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 O fato é que o acalanto ao investimento, único trun-
fo que o governo tinha para empurrar o crescimento 
econômico, não foi tratado com a sua devida realeza. 
E 2019 se encerrará com festejos falsos pelo cresci-
mento de 0,1% ou 0,2%, comparados com 2018, e um 
PIB entre 0,8% e 1%, que representa a metade do índi-
ce previsto quando Paulo Guedes assumiu o manche 
da economia nacional.

 Em síntese: o governo não errou conceitualmente 
ao fazer a reforma da Previdência e colocar no forno o 
mosaico de reformas que vem acalentando neste final 
do ano; ele errou porque colocou o investimento no 
fim da fila das prioridades, sinalizando que uma econo-
mia esteticamente ordenada criaria a tração necessá-
ria para retirar o PIB do que parece ser “a estagnação 
secular”, conforme a expressão de Larry Summers.

SHOW DO MILHÃO

 O que o ministro Paulo Guedes – um excepcional 
animador de auditório – e sua equipe fizeram em re-
lação ao tristonho desempenho da economia real, 
durante todos os meses corridos de 2019, foi iludir a 
plateia sobre um inexistente ingresso em um círculo 
virtuoso do crescimento autossustentado, cuja parti-
da começaria neste ano, com a expansão de 1% do 
PIB, seguindo para 2,5%, em 2020, e 3%, em 2021. 
Guedes não faz por mal. Ele acredita nos seus desvios 
numéricos.

 O governo, na realidade, busca ansiosamente em-
patar os índices de crescimento com aqueles previstos 
no início da gestão, quando as taxas estimadas eram, 
consecutivamente, 1% a 1,5%, em 2019; 2% a 2,5%, 
em 2020; e 3%, em 2021. O mercado não sanciona 
estes números, prefere seguir número mais baixo na 
mesma casa decimal, corrigindo 0,1% para cima, 0,1% 
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para baixo. No último boletim Focus, as instituições fi-
nanceiras decidiram subir para 0,9% sua previsão para 
o PIB. Uma estatística melhor, mas insignificante. Para 
2020, a estimativa ficou inalterada em 2%.

 O atestado de mediocrizada é concedido pela com-
paração com a performance dos dois últimos anos. O 
Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 1,1% em 2018, 
na segunda alta anual consecutiva após dois anos de 
retração. Já em 2017, o PIB brasileiro cresceu mísero 
1%, na primeira alta após dois anos consecutivos de 
recessão. Em 2019, se o país crescer mais 0,2 pon-
tinho sobre o que avançou em 2018, para bater 1,1%, 
Paulo Guedes faz uma festa.

 Mas o índice de crescimento do Brasil não é melan-
cólico só quando se compara o desempenho do país 
com ele mesmo. Cotejadas as economias internacio-
nais, a fotografia é ainda mais opaca. O PIB brasilei-

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

65,5

Sem pré-sal                    Com pré-sal

82,1

83,0

RELAÇÃO DÍVIDA/PIB
Simulações preliminares com juros de 3,5% ao ano*

Fontes: Instituições Financeiras e Consultorias. *Com e sem efeitos dos leilões do pré-sal
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ro é menor do que dos 28 países da União Europeia 
(base de dados de 2018). A taxa de crescimento real da 
região, que atravessa uma crise na visão de todas as 
agências multilaterais, foi de 2,1% em 2018. No mesmo 
ano, o Brasil ficou em 40º lugar em um ranking de 42 
países construído pela consultoria Austin Rating.

 Com o crescimento consolidado de 1,1% do PIB, o 
país ficou abaixo da média global de 37 das nações pes-
quisadas, que foi de 3,2%. Se a comparação for com os 
Brics, a derrota é de goleada. A média de crescimento 
do grupo é de 5,1%. Em tempo, o ritmo de crescimento 
nos países pesquisados diminuiu. A distância, segundo 
a Austin Rating, permanecerá, com uma alta do PIB de 
2,48%, neste ano, e 3% ao ano até 2022.

BERÇO ESPLÊNDIDO

 No momento, existem duas formas predominantes 
para enxergar o ajuste econômico adotado pelo gover-
no e o timing do crescimento do PIB. A visão hegemô-
nica é basicamente a política ortodoxa pilotada pelo 
ministro Paulo Guedes, que poderia ser chamada de 
“chilenização” da economia brasileira.

 Com apoio maciço do empresariado, Guedes con-
sidera que a reestruturação radical do fiscal, poten-
cializada pela queda dos juros, cercados por um misto 
de medidas liberalizantes (Ex: desoneração da folha 
de salários e corte da alíquota de importações) e re-
gulatórias (Ex: lei de falência e autonomia do Banco 
Central), junto com futuras reformas (PECs tributária, 
administrativa, regra de ouro, pacto federativo), e a 
desmobilização de ativos do Estado, permitirá antever 
um futuro melhor, e serão essas expectativas favo-
ráveis que levarão ao aumento do investimento e a 
criação de empregos.
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 É a velha história keynesiana do despertar do “espí-
rito animal” dos empresários. Só que na versão liberal, 
os animais despertariam sem uma gota de estímulo 
do Estado. Guedes acha que tem muita munição para 
2020, com as referidas reformas e uma agenda so-
cial, que permanece como uma incógnita (fala-se que 
envolveria o “Sistema S” e todos os orçamentos das 
políticas compensatórias).

 Agenda social? Não parece um autêntico Paulo Gue-
des. Mas, em síntese, é por essa lente que o ministro 
observa o presente e o futuro da sua gestão da econo-
mia. No final de 2020, com todas as reformas principais 
aprovadas, o Brasil poderá crescer no intervalo de 2% 
a 2,5%, percentuais que, ainda que modestos, seriam 
recebidos com um “já ganhou”, possivelmente puxando 
a economia para os 3% almejados em 2021.

 Quanto a 2019, com um PIB de 0,9%, foi um ano 
perdido para a população do país. Seguindo devagar e 
arrumando sempre um canto ou outro do orçamento 
fiscal, o Brasil cresceria mediocremente, com desem-
prego alto, desindustrialização e atraso social.

2014 2015
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ARRECADAÇÃO DO ESTADO

VARIAÇÃO REAL ACUMULADA NO ANO
Em %

ARRECADAÇÃO EM MESES DE SETEMBRO
Em R$ bilhões

Fonte: Receita Federal
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 Uma segunda forma de interpretar a política eco-
nômica não descarta, na essência, todas as medidas 
adotadas no choque fiscal do ministro Paulo Guedes. 
Só considera equivocada a sua implementação sem 
que pari passu ou até antecipadamente o investimen-
to não tivesse sido contemplado, até porque a Previ-
dência e as medidas previstas nesse novo conjunto 
de reformas são politicamente complicadas. Mexer na 
carreira e salários de servidores públicos; reduzir, ao 
menos potencialmente, gastos com saúde e educa-
ção; e redefinir a divisão de recursos entre União, es-
tados e municípios são vespeiros.

REFORMA SEM FIM

 Por enquanto, são incapazes de comandar o quase 
consenso alcançado pela reforma da Previdência, diga-
se de passagem, depois de 10 longos meses de tramita-
ção. As reformas do governo são restritivas. Uma política 
pró-investimento estimularia o emprego, a produtividade 
empresarial, o aumento da arrecadação fiscal e a redu-
ção da erosão previdenciária, facilitando inclusive o ajus-
te fiscal. Razoável que os dois caminhassem juntos.

 Com o Natal e o Ano Novo, é presumível que os po-
líticos do Congresso sintam que é hora de fazer uma 
pausa com as “maldades”, ou seja, não fazer açodada-
mente as reformas que machucam as pessoas. Algum 
escalonamento terá que ser feito. O que virá primeiro? 
Regra de ouro, administrativa, PEC emergencial? Pa-
rece que a desindexação já foi para o saco. A tributária 
já deveria ter entrado. A sensibilidade dos parlamenta-
res indica que é improvável o avanço dessas reformas 
neste final de calendário.

 Sobrará tudo para 2020. Os argumentos acima indi-
cam que é pouco provável que qualquer dessas refor-
mas avance de maneira significativa neste ano legisla-
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tivo. Ficará tudo para 2020, um ano eleitoral, é sempre 
bom lembrar.

 A agenda do crescimento, portanto, ficará lobotomi-
zada pelo fiscal. A incerteza maior fica por conta do Con-
gresso, que, em 2020, poderá brandir ou não sua espada 
de Dâmocles sobre a cabeça das reformas. Um verda-
deiro estrago sobre a demanda agregada (corte de R$ 
400 bilhões do funcionalismo público em 10 anos, redu-
ção por dois anos da jornada de trabalho, proibição do 
aumento de despesa com pessoal e pagamento de qual-
quer vantagem em dias finais do mandato do presidente, 
suspensão por dois anos da correção pela inflação dos 
valores das emendas parlamentes etc, bastando um pe-
queno deslize fiscal). Será que o Congresso aprova?

 Com uma enorme capacidade ociosa na atividade 
produtiva e um desemprego resiliente, é difícil imaginar 
que a absorção doméstica, com o aumento do consu-
mo pelas famílias, vá puxar a economia, notadamente 
se o “Pacote 3D” for aprovado no Congresso. As “PECs 
3D” são todas restritivas. Portanto, mesmo com os juros 
Selic no seu nível mais baixo, não deverá ser do mer-
cado interno que virá algum crescimento mais alentado 
do PIB. Todos os economistas atribuem essa função ao 
investimento, que reduz o gap nacional em infraestru-
tura, aumenta a produtividade das empresas, além de 
ser mais o potente motor de arranque que o país conta 
para dar partida na expansão vigorosa do PIB.

EQUILIBRISTA

 Espera-se do investimento, também, que melhore o 
perfil das vagas de trabalho criadas no país, cada vez 
mais precárias e focadas no setor de serviços. No inter-
valo do segundo trimestre deste ano e o de 2018 foram 
criadas 2,4 milhões de vagas de ocupação – dessas 37% 
foram de subocupação. A retomada dos investimentos, 
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que se concentrariam quase todos em Formação Bruta 
de Capital Fixo (FBKF), cuja característica é ser intensi-
vo em mão de obra, ajudaria a corrigir a depreciação dos 
contratos de trabalho. Em algum momento, e que não 
demore muito, o setor público terá que convidar o setor 
privado para a dança do investimento. Sempre foi assim.

 Para isso, precisará de reforço fiscal, o que não sig-
nifica necessariamente o aborto do ajuste, mas talvez 
uma redução no ritmo da marcha. Parafraseando o 
ministro da Economia, com seu “Mais Brasil e menos 
Brasília”, o equilíbrio seria um pouco menos de Paulo 
Guedes, e mais obras, empregos e ganho sistêmico da 
economia. O Fundo Monetário Internacional (FMI), em 
seu último monitor fiscal, diz que os países que já usa-
ram de forma ampla sua política monetária, os quais 
estão com a inflação abaixo das metas e com os juros 
caminhando para a faixa negativa, deveriam utilizar a 
ferramenta fiscal para criar demanda agregada.

 O caso brasileiro requer cuidados fiscais, devido ao 
relaxamento prolongado com as contas públicas, ta-
xas de juros indecentes e descaso com a relação dí-
vida bruta-PIB. Com os juros baixos, e, portanto uma 
redução do déficit nominal, cabe agora não descuidar 
do déficit primário. Mas só haverá ordem na casa se 
o ajuste fiscal caminhar junto com um development 
target. Alguma ajuda, pequena que seja, de caráter dis-
cal. O que não é cabível é perseguir 0,8%, 0,9% de PIB 
como se fosse o triunfo da gestão econômica.

 Os recursos públicos para o investimento, em sua 
maioria, não precisam vir do orçamento federal, mas sim 
dos recursos excepcionais que são hoje esterilizados 
no abatimento do déficit primário e da dívida pública 
mobiliária. O governo, na ânsia de apresentar resultados 
fiscais positivos, em vez de aplicar na atividade produti-
va as verbas extraordinárias, prefere reduzir os números 
do orçamento, deixando na inanição a economia física.
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PROJEÇÕES PARA A SELIC
Em % a.a.

  Instituição Out/19 Dez/19 Dez/20

Itaú Asset 4,75 4,00 3,75

Acrefi 5,00 4,50 4,00

Fator 5,00 4,50 4,00

Fibra 5,00 4,50 4,00

Garde 5,00 4,50 4,00

Genial Investimentos 5,00 4,50 4,00

GO Associados 5,00 4,50 4,00

ING 5,00 4,50 4,00

Insper 5,00 4,50 4,00

Itaú Unibanco 5,00 4,50 4,00

MB Associados 5,00 4,50 4,00

Natixis 5,00 4,50 4,00

Safra 5,00 4,50 4,00

Sicredi 5,00 4,50 4,00

AZ Quest 5,00 4,50 4,25

BNP Paribas 5,00 4,50 4,25

Claritas 5,00 4,50 4,25

Morgan Santley 5,00 4,50 4,25

ABC Brasil 5,00 4,50 4,50

Bradesco 5,00 4,50 4,50

Citi 5,00 4,50 4,50

CM Capital Markets 5,00 4,50 4,50

Coface 5,00 4,50 4,50

Credit Suisse 5,00 4,50 4,50

Daycoval 5,00 4,50 4,50

FGV IBRE 5,00 4,50 4,50

GAP 5,00 4,50 4,50

LCA Consultores 5,00 4,50 4,50

MAPFRE Investimentos 5,00 4,50 4,50

Mauá Capital 5,00 4,50 4,50

Mongeral 5,00 4,50 4,50

Novus Capital 5,00 4,50 4,50

Órama 5,00 4,50 4,50

Parallaxis 5,00 4,50 4,50

Fontes: Instituições Financeiras e Consultorias

  Instituição Out/19 Dez/19 Dez/20

Itaú Asset 5,00 4,50 4,50

Rabobank 5,00 4,50 4,50

Rosenberg 5,00 4,50 4,50

Santander 5,00 4,50 4,50

Société Générale 5,00 4,50 4,50

SulAmérica 5,00 4,50 4,50

Tendências Consultoria 5,00 4,50 4,50

Trafalgar 5,00 4,50 4,50

Verus 5,00 4,50 4,50

Votorantim Asset 5,00 4,50 4,50

Western Asset 5,00 4,50 4,50

XP Investimentos 5,00 4,50 4,50

MCM Consultores 5,00 4,50 4,75

ARX 5,00 4,50 5,00

Banco Mizuho 5,00 4,50 5,00

Eleven Financial 5,00 4,50 5,00

Guide Investimentos 5,00 4,50 5,00

J.P.Morgan 5,00 4,50 5,00

Laic 5,00 4,50 5,00

UBS 5,00 4,50 5,00

Barclays 5,00 4,50 5,25

REAG 5,00 4,50 5,25

Bradesco BBI 5,00 4,50 5,50

MUFG 5,00 4,50 5,50

Banco Inter 5,00 4,75 4,50

BRP 5,00 4,75 4,50

Bank of America 5,00 4,75 4,75

BBVA 5,00 4,75 4,75

Hiatong 5,00 4,75 4,75

Infinity Asset 5,00 4,75 4,75

Pezco 5,00 4,75 4,75

Siegen 5,00 4,75 4,75

4E Consultoria 5,00 4,75 5,50

Banorte 5,00 5,00 5,00
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 Um exemplo prosaico: uma parcela de R$ 50 bi-
lhões do leilão de cessão onerosa do pré-sal que será 
destinada à União, bem poderia ser alocada em novos 
investimentos. Os 50% restantes desses recursos ex-
traordinários ficariam com o governo para que desse o 
destino fiscal que bem entendesse.

PROCURAM-SE INVESTIDORES

 Ou seja: 50% dos recursos por fora da programação 
orçamentária iriam todos para investimentos, quer seja 
da União, quer seja, em alguma parcela, para estados 
e municípios. Nesse bolo, estariam todos os recursos 
de concessão, privatização, securitização. O repasse 
de metade da verba para a economia real daria um gás 
político às medidas de desestatização, que não seria 
somente de impacto fiscal, mas também a ações de 
caráter desenvolvimentista.

 O ministro Paulo Guedes afirmou, logo no início da 
sua gestão, que o estoque de ativos do Estado passí-
veis de desmobilização alcança R$ 1,2 trilhão. A divi-
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são desses recursos para os investimentos somaria 
R$ 600 bilhões, de preferência para aplicação na in-
fraestrutura. Se for aprovada a desvinculação da PEC 
do Teto, fica fácil deslocar as verbas engessadas para 
novas inversões. Se não for, uma saída seria retirar o 
investimento ou parte dele do controle pelo teto.

 A dinheirama da verba extraordinária deveria ser usa-
da em parceria com o setor privado, quer seja nacio-
nal quer seja estrangeiro. Existem dezenas de modelos 
para que essa associação Estado-iniciativa privada se 
dê. A maior parte deles leva em conta o resgate de al-
gumas das funções do BNDES, que deveria se tornar 

Consulta Aprovação
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Agropecuária
           10,198

Indústria
           6,32

Infraestrutura
                                           17,36

Comércio e Serviços
     4,16

  Var.

9%

-22%

-1%

-51%

Fontes: BNDES e Inter.B.  *Projeção.
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a instituição financeira exclusiva da infraestrutura. Não 
custa lembrar que existem 4,2 mil obras atrasadas no 
Brasil. Em 2019, os desembolsos do banco vão encerrar 
o ano correspondendo a menos de 1% do PIB. Ou seja, 
cerca de R$ 60 bilhões, ou algo um pouco abaixo disso.

 Desde 1995, data em que começou a rodar a série 
histórica da performance do banco, a proporção dos 
desembolsos ficou acima de 1% do PIB. Na média his-
tórica, o indicador é de 2,3%. Durante um bom tempo, a 
crítica feita à atuação do BNDES no mercado de crédito 
dizia respeito ao uso de subsídios fartos. Os subsídios 
foram suprimidos e os ataques ao banco permanece-
ram O argumento é que eram desnecessários ou mal 
alocados os seus recursos. Na verdade, a motivação 
foi de caráter fiscal. Quanto mais o BNDES devolves-
se de recursos antecipados ao governo, maior seria o 
abatimento da dívida pública bruta.

 Os defensores de que o caixa do BNDES deveria 
secar e que o crédito dirigido prejudicava a potência 
da política monetária foram perdendo fundamentos. 
Uma nova alegação é de que o mercado de capitais 
substitua com folga o BNDES. Como se mais recursos 
pudessem ser substituídos por menos recursos, quan-
do o capital é ausente. Um dado curioso colhido pelo 
Centro de Estudo do Mercado de Capitais (Cemec) da 
Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (Fipe), jun-
to a 240 empresas de capital aberta e 241 de capital 
fechado: as empresas têm acionado mais o mercado 
de capitais, mas não para os investimentos.

 Têm preferido, por exemplo, usar os recursos para 
antecipação dos pagamentos de financiamentos com 
juros mais vantajosos. Caso ainda houvesse crédito di-
rigido – sem subsídio – o dinheiro iria para a formação 
bruta de capital, que ajudaria no crescimento do PIB 
e colaboraria na redução do desemprego. Some-se a 
captação no mercado de capital. Nada mau.

ECONOMIA

OS DEFENSORES 
DE QUE O CAIXA DO 
BNDES DEVERIA 
SECAR E QUE O 
CRÉDITO DIRIGIDO 
PREJUDICAVA 
A POTÊNCIA 
DA POLÍTICA 
MONETÁRIA 
FORAM PERDENDO 
FUNDAMENTOS.
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PRÓXIMAS PRIORIDADES DO GOVERNO

REFORMA ADMINISTRATIVA
> O que é: Conjunto de mudanças nas regras do funcionalismo público.

> O objetivo: Reduzir privilégios de parte dos servidores e cortar despesas com pessoal, o 2º maior gasto 
público do Executivo.

> O que se sabe: O governo não divulgou detalhes da proposta. Entre os pontos em estudo, estão redução 
de número de carreiras e mudanças nas regras de establidade para algumas funções.

> Dificuldades: O lobby dos servidores públicos já começou a se mobilizar para evitar mudanças nas regras. 
A categoria é contra o diagnóstico do governo federal de que há inchaço na máquina pública.

GATILHOS FISCAIS
> O que é: Proposta de emenda à Constituição (PEC) para reduzir despesas obrigatórias e apertar o ajusto 
das contas públicas.

> O objetivo: Abrir espaço no Orçamento para investir sem quebrar regras fiscais. Para 2020, só sobraram 
R$ 19 bilhões para investir.

> O que se sabe: Já tramita na Câmara proposta do deputado Pedro Paulo (DEM-RJ) que autoriza o governo 
a reduzir despesas obrigatórias para cumprir regras fiscais. Entre as ações previstas estão o corte de 
salários de servidores, com redução da jornada, e a suspensão do abono salarial. O governo deve aproveitar 
o projeto, mas enviar novo texto.

> Dificuldades: O pacote inclui medidas consideradas impopulares. O desafio será aprovar o texto neste 
ano, para que as medidas tenham efeito no Orçamento de 2020.

NOVO PACTO FEDERATIVO
> O que é: Conjunto amplo de ações para flexibilizar o Orçamento e garantir mais recursos a estados e 
municípios.

> O objetivo: Propor ações para reduzir travas no Orçamento e compartilhar mais recursos com os entes da 
federação. A pauta faz parte do mote “mais Brasil, menos Brasília”.

> O que se sabe: Um conjunto de PECs e projetos redistribuirá R$ 500 bilhões em 15 anos. Entre as 
medidas, está a mudança nas regras de divisão de recursos do pré-sal. Hoje, estados ficam com 30% e a 
União, com 70%. O governo quer inverter as proporções. Deve, ainda, criar um Conselho Fiscal da República 
para incluir Legislativo e Judiciário no processo de decisões que afetam as contas públicas.

> Dificuldades: Equilibrar interesses de estados, municípios e regiões.

REFORMA TRIBUTÁRIA
> O que é: Mudanças no número e no funcionamento de impostos do país.

> O objetivo: Simplificar o regimes tributário brasileiro, melhorar o ambiente de negócios e gerar empregos.

> O que se sabe: Já existem duas PECs tributárias: uma da Câmara, outra do Senado. As duas buscam 
diminuir o número de impostos com unificação de tributos. O governo ainda não enviou sua proposta. 
Os planos da equipe econômica foram frustrados pelo vazamentos de detalhes sobre um projeto para 
substituir a contribuição sobre salários por um imposto sobre transações nos moldes da extinta CPMF. O 
episódio levou à queda do secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra.

> Dificuldades: Por mexer com muitos interesses, é considerada a reforma mais difícil.

ECONOMIA
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BAIXO ALTO

DESDE QUE 
ASSUMIU A 
PRESIDÊNCIA, 
BOLSONARO VEM 
APROVANDO 
MEDIDAS DE 
CARÁTER 
IMPOPULAR SEM 
NENHUM SINAL 
DE RESISTÊNCIA 
ENTRE GRUPOS 
SOCIAIS

O INIMIGO AGORA É OUTRO

 O governo Jair Bolsonaro está prestes a colocar a 
mão num vespeiro. A anunciada reforma administrativa 
elevará a temperatura do país neste fim de ano. Afinal, 
mexe com um dos grupos mais organizados e sindi-
calizados do Brasil: os servidores públicos. Enquan-
to Paulo Guedes e equipe vislumbram o aumento de 
caixa com a medida – um reforço de 400 milhões (ou 
meia reforma da Previdência) em 10 anos – a área de 
inteligência do Planalto se dedica à tarefa de identifi-
car possíveis focos de protesto. Uma greve dos servi-
dores, a fim de paralisar serviços e sensibilizar a popu-
lação, é uma ideia que vem ganhando força em Brasília.

 Cientistas políticos e representantes de sindicatos 
do funcionalismo público que conversaram com Insi-
ght Prospectiva sinalizam que o caminho para tramita-
ção da reforma administrativa terá sobressaltos. Vale 
lembrar que, desde que assumiu a Presidência, Bol-
sonaro vem aprovando medidas de caráter impopular 
sem nenhum sinal de resistência entre grupos sociais. 
A tramitação da reforma da Previdência se deu sem 
grandes sobressaltos, principalmente devido à falta de 
capacidade de mobilização dos sindicatos, atrofiados 
pela falta de financiamento que lhes foi imposta pela 
reforma trabalhista. 

 O governo tem pressa para avançar com a reforma 
administrativa. A ideia é apresentar uma proposta-base 
ao Congresso Nacional já nesta primeira semana de no-
vembro, junto com as medidas para estabelecer o novo 
pacto federativo. Uma versão da Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) recebe ajustes finais na Casa Civil 
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da Presidência da República, última etapa antes de sua 
formalização para o trâmite no Congresso. Apesar disso, 
cientistas políticos consultados por este boletim afirma 
que ainda há dúvidas se a reforma administrativa será 
enviada como projeto de autoria do Poder Executivo 
(mais provável) ou se será usada a estratégia de colocar 
um parlamentar aliado para assiná-la, como ocorrerá 
com as medidas do novo pacto federativo.

 O governo defende que a reforma administrativa foi 
planejada para acabar com algumas regalias de deter-
minados setores do funcionalismo, como as férias de 
dois meses para os servidores do Judiciário. A inten-
ção da área econômica do governo é de tratar com 
maior isonomia todos os funcionários públicos. Assim, 
o Judiciário teria um mês de férias, como os demais 
trabalhadores dos setores público e privado.

 Para tentar acalmar os ânimos, Paulo Guedes esca-
lou o secretário de Gestão e Desempenho de Pessoas 
(SGP) do Ministério da Economia, Wagner Lenhart, para 
se encontrar com entidades representativas dos ser-
vidores públicos, a pretexto de abrir o que chama de 
“um diálogo para propostas e sugestões ao processo 
de modernização do funcionalismo”.

 No Fórum das Carreiras de Estado (Fonacate), o clima 
é de apreensão. “Os servidores estão muito apreensi-
vos com a reforma administrativa. Achamos que alguns 
pontos devem ser considerados na proposta, como as 
garantias constitucionais das carreiras que exercem ati-
vidades exclusivas de Estado”, ponderou Rudinei Mar-
ques, presidente do Fonacate e do Unacon Sindical.

 Entre as queixas das lideranças sindicais dos ser-
vidores, está a falta de diálogo. “Uma coisa é certa, o 
governo deixou de ouvir antecipadamente boas su-
gestões e boas ideias. O Fonacate tem todo o preparo 
técnico e científico para isso. Porém, nos parece que 

O GOVERNO 
DEFENDE QUE 
A REFORMA 
ADMINISTRATIVA 
FOI PLANEJADA 
PARA ACABAR COM 
ALGUMAS REGALIAS 
DE DETERMINADOS 
SETORES DO 
FUNCIONALISMO, 
COMO AS FÉRIAS DE 
DOIS MESES PARA 
OS SERVIDORES DO 
JUDICIÁRIO
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o governo não quer confiar nas entidades de classe 
que podem contribuir e muito para os avanços do país”, 
destacou Kleber Cabral, presidente do Sindifisco Na-
cional, pontuando que o governo deveria ter convidado 
os representantes dos servidores públicos a participa-
rem da construção da PEC da reforma administrativa. 
Por sua vez, o Ministério da Economia informou que, 
de janeiro a outubro de 2019, teve 37 reuniões com 
sindicatos e associações de servidores.

 Antonio Queiroz, diretor do Departamento Intersin-
dical de Assessoria Parlamentar (Diap), acredita que a 
chance de diálogo frutífero entre o governo Bolsonaro 
e o funcionalismo público são quase nulas. “A visão do 
governo sobre os servidores e o serviço público é a pior 
possível. Os primeiros são vistos pelo governo como 
“parasitas”, que ganham muito e trabalham pouco, além 
de serem aliados e estarem a serviço da esquerda. O se-
gundo é associado à ineficiência e à corrupção”, avalia.

 Segundo Queiroz, a lógica do atual governo ressus-
cita teses caras ao neoliberalismo e preconiza que ad-
quirir bens e serviços no setor privado é mais eficiente 
e mais barato que produzir diretamente pelo Estado. 
“Por isso, esse preconceito e investida sobre os servi-
ços públicos”, resume.

CONTRA-ATAQUE

 Na expectativa de barrar as medidas que tornarão 
suas vidas mais difíceis, os servidores avançam nas ar-
ticulações. Um importante apoio foi selado no Congres-
so Nacional, com a criação da Frente Parlamentar Mista 
em Defesa do Serviço Público. Presidida pelo deputa-
do federal Professor Israel Batista (PV-DF), a Frente já 
conta com 235 deputados e 6 senadores. Ele ressaltou 
ainda que a frente nasce robusta, com mais da metade 
da Câmara e representantes de 23 partidos diferentes.

A LÓGICA DO 
ATUAL GOVERNO 
RESSUSCITA 
TESES CARAS AO 
NEOLIBERALISMO 
E PRECONIZA QUE 
ADQUIRIR BENS 
E SERVIÇOS NO 
SETOR PRIVADO 
É MAIS EFICIENTE 
E MAIS BARATO 
QUE PRODUZIR 
DIRETAMENTE 
PELO ESTADO
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 No final de outubro, o grupo lançou uma resposta à 
proposta de reforma administrativa, o estudo “Reforma 
Administrativa do Governo Federal: Contornos, Mitos 
e Alternativas”. Batista afirma que o objetivo é fazer 
uma discussão equilibrada sobre a reforma. “O corte 
de gastos não pode ser justificativa para o desmonte 
do serviço público no nosso País”, afirma o deputado.

 O levantamento destaca que, “a economia não vai 
crescer com reformas administrativa, tributária ou da 
Previdência, assim como não cresceu com a traba-
lhista ou com as privatizações e concessões”. Rudinei 
Marques, presidente do Fonacate, aponta que a pro-
posta da equipe de Paulo Guedes se baseia em contas 
equivocadas do Banco Mundial. Entre os “erros gros-
seiros”, está o cálculo do número de servidores em re-
lação à população: “O banco fala em 5,6%. No entanto, 
somos mais de 11%”.

 Ele afirma que identificou uma certa má-fé nas es-
tatísticas. “A afirmação do Banco de que o gasto com 
servidores é o segundo maior item isolado das despe-
sas da União é indevida e descontextualizada. Indevida 
porque trata igualmente e de forma aglutinada servi-
dores civis, militares, ativos, aposentados e pensionis-
tas, cujos quantitativos e remunerações respondem a 
lógicas e trajetórias distintas no tempo”, argumenta.

SEM AUMENTO SALARIAL

 O Executivo já anunciou que em hipótese alguma 
abrirá o cofre para dar aumento ao funcionalismo público 
no próximo ano. Terá, então, de enfrentar a ira dos ser-
vidores federais do topo e da base da pirâmide. Econo-
mistas calcularam para Insight Prospectiva a estimativa 
de perda inflacionária. Para o chamado “carreirão” (80% 
do funcionalismo federal) será de 33%. As carreiras de 
Estado vão brigar por pelo menos 10% de reajuste. A 

O EXECUTIVO JÁ 
ANUNCIOU QUE 
EM HIPÓTESE 
ALGUMA ABRIRÁ 
O COFRE PARA 
DAR AUMENTO AO 
FUNCIONALISMO 
PÚBLICO NO 
PRÓXIMO ANO
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DESPESA COM PESSOAL DO GOVERNO FEDERAL
Em R$ bilhões

2018
R$ 304,61 bi

2013
R$ 211,38 bi

2008
R$ 137,45 bi

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fonte: Ministério da Economia

diferença de índices é porque, em 2015, os primeiros 
receberam apenas 10,8% de correção, em duas parce-
las. Enquanto, os demais, tiveram, em média, 27,9%, em 
quatro vezes, até janeiro de 2019. O chamado “carrei-
rão” é uma espécie de base da pirâmide do funcionalis-
mo público, correspondendo cerca de 80% do total dos 
mais de 600 mil servidores federais ativos.

 O cientista social Marcio Soares, da Universidade 
Federal Fluminense, observa que, até alguns meses, 
os servidores não haviam se preparado para a nova 
conjuntura de mudanças radicais. “Eles se concentra-
ram praticamente na luta contra a reforma da Previ-
dência – perdida –, mantiveram velhas práticas, não 
modernizaram os pleitos e corriam o risco de perder 
novamente a guerra da comunicação para o governo: 
porque estão divididos e não conseguem, juntos, lutar 
por interesses comuns”, avalia. 

PSICOSSOCIAL
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 Ele aponta como fatores sintomáticos dessa fal-
ta de organização a existência de duas Frentes Par-
lamentares Mistas em Defesa do Servidor. Uma na 
Câmara, outra no Senado: “Uma praticamente das 
carreiras de Estado, lançada em setembro, outra do 
carreirão dos Três Poderes e nas três esferas – que 
surgiu em outubro e reúne grande parte das carrei-
ras de Estado. Isso só facilita a vida do Executivo, 
que, com auxílio luxuoso do Legislativo, vem impondo, 
desde a gestão de Michel Temer, a pauta que incluía 
propostas para terceirizar serviços públicos, inclusive 
na atividade-fim”.

 Sérgio Ronaldo da Silva, secretário-geral da Confe-
deração dos Trabalhadores no Serviço Público Federal 
(Condsef), diz que o foco agora é partir para atuação 
efetiva para barrar a reforma. “Não estávamos exa-
tamente paralisados. Precisávamos esperar para ver 
nessa nova conjuntura de destruição de valores o que 
aconteceria. Agora já temos uma visão clara dos obje-
tivos do governo e vamos à luta.”

PACOTE DE MALDADES

 Um dos pontos da reforma que mais apavora os 
servidores atende pelo nome de novo Código de Con-
duta para o funcionalismo. Entre as propostas, estão 
o fim das licenças e gratificações; redução do número 
de carreiras para 20 ou 30 (hoje são 117, com mais de  
2 mil cargos); redução de jornada de trabalho com re-
dução de salários e do piso salarial de acesso ao ser-
viço público; fim da estabilidade, da progressão por 
tempo de serviço e do abono permanência; planos de 
demissão incentivada, quer servidores em disponibili-
dade, em caso de extinção de órgãos, cargos e carrei-
ras; e ampliar a contratação temporária. 

UM DOS PONTOS 
DA REFORMA QUE 
MAIS APAVORA 
OS SERVIDORES 
ATENDE PELO 
NOME DE NOVO 
CÓDIGO DE 
CONDUTA PARA O 
FUNCIONALISMO. 
ENTRE AS 
PROPOSTAS, 
ESTÃO O FIM 
DAS LICENÇAS E 
GRATIFICAÇÕES
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NÚMERO DE SERVIDORES FEDERAIS NA ATIVA
Em milhares

534,233 545,241 562,264 580,352 585,119 590,843 602,692
624,095 627,427 632,485 634,157 630,689

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182007

Fonte: Ministério da Economia

 Entre as mudanças que serão sugeridas estão o 
fim da estabilidade de carreira para novos servidores 
públicos. A nova modalidade de contratação se daria 
por meio de um sistema alternativo ao regime jurídico 
único, que ficaria restrito a carreiras de Estado, que se 
manteriam com estabilidade para os servidores.

 Com a mudança, a ideia é que os servidores pas-
sem não só pelo prazo de estágio probatório, de três 
anos, mas também por um período adicional (fala-se 
em mais sete anos) para obter o direito à estabilidade.

 A definição de quais carreiras serão enquadradas 
como de Estado provavelmente será feita em legisla-
ção infraconstitucional – que deve respeitar a Consti-
tuição Federal –, mas já sabe que diplomacia, policiais 
federais e auditores fiscais estarão entre elas. Também 

PSICOSSOCIAL
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deve ser por meio de alteração na legislação que o go-
verno deve promover a redução no número de carrei-
ras e cargos no serviço público federal. 

 Uma das principais metas da equipe econômica 
com a reforma administrativa é economizar gastos 
com pessoal, a segunda maior rubrica do Orçamento 
fiscal. A ideia é que o governo passe a trabalhar com 
salários iniciais mais baixos para os novos servidores 
públicos e ter processos mais lentos de promoção ao 
longo das carreiras. 

 O governo aposta que essas mudanças podem ser 
concluídas rapidamente – o ministro Guedes chegou a 
dizer, em mais um arroubo otimista no bastidor, que po-
deriam ser aprovadas ainda neste ano no Congresso. 
Com isso, seria mais bem aproveitada a janela aberta 
com a aposentadoria de cerca de 40% dos servidores 
até 2030. 

UMA DAS 
PRINCIPAIS 
METAS DA EQUIPE 
ECONÔMICA 
COM A REFORMA 
ADMINISTRATIVA 
É ECONOMIZAR 
GASTOS COM 
PESSOAL, A 
SEGUNDA MAIOR 
RUBRICA DO 
ORÇAMENTO 
FISCAL
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6 de novembro

 Banco Central do Brasil divulga IC-BR e fluxo cambial 
semanal

 ANP promove Leilão da cessão onerosa

 Anfavea informa produção de veículos de outubro

 Bundesbank informa encomendas à indústria alemã em 
setembro

 Markit divulga PMI da Zona do Euro e da Alemanha

 Eurostat disponibiliza dados de Vendas no Varejo na Zona do 
Euro em setembro

 Secretaria de Estatísticas Trabalhistas dos Estados Unidos 
informa prévia da Produtividade do Trabalho e do Custo 
Unitário do Trabalho no 3º trimestre.

 Departamento de Energia dos Estados Unidos divulga 
estoques de petróleo bruto

7 de novembro

 FGV divulga IGP-DI de outubro

 IBGE informa IPCA de outubro

 Tesouro do Brasil promove Leilão Tradicional

 Bundesbank informa Produção Industrial da Alemanha em 
setembro

 Departamento de Trabalho dos Estados Unidos disponibiliza 
dados de pedido de auxílio desemprego

8 de novembro

 FGV divulga Indicadores do Mercado de Trabalho e IPC-S

 IBGE lança PIM: Produção Industrial Regional, de setembro

 GFSO informa Balança Comercial da Alemanha em setembro

 Departamento de Agricultura dos Estados Unidos lança 
Relatório de Demanda e Oferta Agrícolas Mundiais

NO RADAR
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11 de novembro

 Fipe divulga IPC (1ª Quadrissemana)

 Banco Central do Brasil lança Boletim Focus

 FGV divulga IGP-M

 Ministério da Economia informa Balança Comercial Semanal 
(USD milhões)

11 e 12 de novembro

 Organizações populares do Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul realizam o seminário BRICS do Povos, em 
Brasília

12 de novembro

 IBGE divulga PMS: Volume de Serviços, de setembro, 
e Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, 
do Couro e da Produção de Ovos de Galinha: Primeiros 
Resultados

 Tesouro do Brasil promove Leilão de Troca (NTN-B)

 ZEW divulga Índice de Expectativa na Economia da Zona do 
Euro e da Alemanha

 NFIB informa Confiança do Pequeno Empresário dos EUA 
em outubro

13 de novembro

 Banco Central do Brasil divulga fluxo cambial semanal

 IBGE disponibiliza Levantamento Sistemático da Produção 
Agrícola; 1º Prognóstico da Safra 2020 e PMC: Vendas no 
Varejo 

 GFSO divulga CPI Harmonizado da Alemanha

 Eurostat informa Produção Industrial da Zona do Euro

 Secretaria de Estatísticas Trabalhistas dos Estados Unidos 
divulga CPI (Índice de Preços ao Consumidor)

NO RADAR
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 Tesouro dos EUA informa Resultado Fiscal Mensal  
(USD bilhões)

 Escritório Nacional de Estatísticas da China disponibiliza 
dados de Investimento em ativos fixos urbanos; Produção 
Industrial; Vendas do Varejo; Taxa de Desemprego e 
Investimentos Imobiliários

14 de novembro

 FGV divulga IGP-10 

 Banco Central do Brasil disponibiliza IBC-Br 

 Fiesp divulga Nível de Emprego Industrial

 Tesouro do Brasil promove Leilão Tradicional (LTN, LFT e 
NTN-F)

 Secretaria de Política Econômica lança Relatório Prisma 
Fiscal

 Sabesp disponibiliza Informações Trimestrais- ITR

 GFSO informa PIB da Alemanha

 Eurostat divulga dados de Emprego e PIB da Zona do Euro

 Secretaria de Estatísticas Trabalhistas dos EUA divulga PPI 
(Índice de Preços ao Produtor)

 Departamento de Trabalho dos EUA informa Pedidos de 
auxílio desemprego 

 China divulga Preços de Novas Residências 

15 de novembro

 Eurostat divulga Balança Comercial e Índice de Preços ao 
Consumidor da Zona do Euro

 Secretaria de Estatísticas Trabalhistas dos EUA informa 
Índice de Preços de Importados 

 Census Bureau disponibiliza dados de Vendas do Varejo nos 
EUA

 Federal Reserve informa Produção Industrial nos EUA

NO RADAR
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18 de novembro

 Ministério da Economia informa Balança Comercial Semanal 
(USD milhões)

 FGV divulga IPC-S

19 de novembro

 FGV divulga IPC-S Capitais e IGP-M

20 de novembro

 Banco Central do Brasil divulga fluxo cambial semanal

21 de novembro

 FGV divulga Monitor do PIB – Setembro

22 de novembro

 FGV divulga Prévia da Sondagem da Indústria 

22 a 24 de novembro

 PT promove congresso nacional 

24 de novembro

 Ministério da Economia informa Balança Comercial Semanal 
(USD milhões)

25 de novembro

 FGV divulga Indicador de Expectativa de Inflação dos 
Consumidores; Sondagem do Consumidor e IPC-S

26 de novembro

 FGV divulga IPC-S Capitais; Sondagem da Construção e 
INCC-M 

NO RADAR
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27 de novembro

 FGV lança Sondagem do Comércio

28 de novembro

 FGV divulga Sondagem da Indústria e IGP-M 

29 de novembro

 FGV lança Sondagem de Serviços e Indicador de Incerteza 
da Economia 

NO RADAR
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