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Prefácio 

A crônica é um gênero caracterizado por textos curtos, de 
linguagem simples. Retrata os aspectos da vida cotidiana, geralmente 
com toques de humor ou ironia. 

Publicadas em sites como o GGN, Carta-Maior e Brasil Debate, 
minhas crônicas econômicas estão mais para o estilo jornalístico em 
vez do literário. Têm como ponto de partida os acontecimentos do 
nosso tempo e lugar. 

Busco inspiração para os meus textos nos acontecimentos 
recentes ou em situações críticas do cotidiano econômico brasileiro. 
Convido o leitor a olhar para o mundo em torno de nós como eu o 
observo e atuo em defesa da necessidade de os cidadãos-eleitores 
mudarem o estado-de-coisas, vivenciado no país. 

A palavra “chronica”, em latim, faz referência ao tempo ou à 
cronologia. Esses textos aqui apresentados relatam de maneira 
analítica os debates econômicos ocorridos (e ainda ocorrendo) 
durante o atual pandemônio da pandemia. 

O cronista não descreve simplesmente os fatos, ele os usa 
como ponto de partida para uma reflexão do leitor. Para escrever as 
crônicas aqui reunidas, antes publicadas virtualmente, de maneira 
esparsa, organizei um longo relatório de pesquisa (quase 1000 
páginas em dois volumes) para registrar os principais acontecimentos 
econômicos, fatos e dados, em um ano e pouco do distanciamento 
social. 

É um período tão excepcional na história econômica do Brasil a 
ponto de merecer um registro digital para os estudarmos, 
analiticamente, mais adiante. Teremos então um necessário 
distanciamento histórico, para o tratarmos de maneira racional – e 
não tão emocional, como agora, quando vivemos o luto da morte de 
mais de ½ milhão de brasileiros e mais de 4 milhões de seres 
humanos no planeta. 

Mas “no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no 
meio do caminho”. Carlos Drummond de Andrade nos inspira, isto é, 
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à geração de “pedras rolantes”. Temos de remover mais uma “pedra” 
do caminho, mais uma ameaça de golpe de Estado no Brasil. 

“Lapis volvens nihil musci”. Curiosidade etimológica: o 
significado de “lápis”, em latim, é pedra, e daí vem lápide, lapidação. 

Há duas possíveis mensagens no provérbio em latim. Primeira, 
a pessoa não se firma em um ponto, não se estabiliza. Segunda, a 
pessoa ao se mover, não cria amarras, se renova constantemente. 

Muddy Waters (“águas lamacentas”) compôs um blues e o 
denominou de Rolling Stone. Em seu uso da metáfora “pedra rolante 
não cria musgo”, ele se refere à pessoa errante.  

Em 1962, ao falar ao telefone com um repórter da revista Jazz 
News, para a divulgação do grupo para a imprensa, o recém 
incorporado guitarrista Brian Jones se esquece do nome do grupo The 
Blues Boys formado por Mick Jagger e Keith Richards. Então, vê no 
chão um LP com uma coletânea de composições de Muddy Waters, 
simpatiza com o título da música “Rollling Stone”, e assim batiza a 
banda.  

Bob Dylan compôs uma música chamada Like a Rolling Stone, 
em 1965, com sentido negativo de uma pessoa outrora rica ao ficar 
pobre ter sofrido muito por conta de seu temperamento arrogante 
nos tempos de fartura. O manuscrito da canção de grande sucesso, 
escrito a lápis (predestinado), foi leiloado por US$ 2 milhões. 

Finalmente, em 1967, é criada a revista Rolling Stone, para a 
leitura da geração 68. Esta parece estar predestinada à Tarefa de 
Sísifo. 

Sísifo tornou-se conhecido por executar um trabalho rotineiro e 
cansativo: empurrar uma pedra rolante ao topo e não se assegurar 
dela lá ficar. Tratava-se de um castigo para mostrar-lhe os mortais 
não terem a liberdade dos deuses.  

Os brasileiros mortais têm a liberdade de escolha tolhida pelos 
PhDeuses aliados aos militares-milicianos. Deveriam, em princípio, 
concentrar-se nos afazeres da vida cotidiana – e aceitar 
passivamente serem “idiotas” pelo desinteresse quanto à coisa 
pública.  
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Para os gregos da Antiguidade Clássica, era “idiota” qualquer 
sujeito ao abdicar de suas prerrogativas para participar da vida 
pública na polis. Ao não defender a democracia republicana, não tinha 
a consciência do mal feito a si e aos outros cidadãos pela abdicação 
do direito à liberdade.  

Vivendo nosso cotidiano em sua plenitude, como cidadãos 
ativistas e críticos, tornamo-nos criativos frente à repetição do dia-a-
dia – e afastamos a monotonia alienante. Somos todos, enquanto 
participantes no debate sobre o nosso futuro, intelectuais públicos. 

Esses hommes de lettres, no contexto da revolução francesa, 
ocuparam a cena pública e engajaram-se na política, aliando a pena e 
a baioneta. Certamente, essa não é a única maneira de exercer o 
ofício de intelectual, nem a sua forma completa ou acabada.  

A academia e o mundo das letras conhecem outros tipos de 
intelectuais e outras maneiras de exercer o ofício. Há a reclusão 
letrada, longe das disputas acadêmicas, da assessoria dos negócios e 
do mundo da política partidária. Há também a vida do professor de 
Humanidades, refugiado em seu gabinete, e a do cientista trancado 
no laboratório, de costas para o mundo. Não é esta a nossa opção. 

A próxima eleição nos exigirá a escolha de um novo projeto 
nacional. A demanda social será por uma política econômica para a 
retomada do crescimento da renda e do emprego e um planejamento 
para sustentar esse crescimento econômico em longo prazo com 
menor desigualdade social de renda e riqueza. 

Em crônica argumentativa, o intuito do autor é apenas 
apresentar sua opinião, sem necessidade de provar nada. Aqui, em 
artigos de opinião, defendo um ponto de vista e utilizo argumentos 
para justificá-la – e tentar convencer a você, leitor. 

Fernando Nogueira da Costa  

Campinas, julho de 2021 
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PS: como busquei evidências empíricas em reportagens 
jornalísticas e artigos, publicados no jornal Valor Econômico, ambas 
fontes citadas ao longo do texto, não coloquei uma Bibliografia no fim 
deste livro digital com finalidade didática e de fomento ao debate 
público sobre a necessidade de planejamento econômico para a 
população brasileira obter um Estado de bem-estar social. 
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PARTE I – Política 
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1. Política Econômica 

Sintomaticamente, em O Livro da Economia (Globo Livros; 
2018), de uma série de Enciclopédias Ilustradas Temáticas com 
Grandes Ideias de Todos os Tempos, não se encontra em seu Índice 
Remissivo nem o título “Política Econômica”, nem sequer 
“Planejamento Econômico”. Parece essas expressões terem 
desaparecido do vocabulário dos economistas. 

S ign i f i ca t ivamente , no s i te Sign i f i cados (h t tps:/ /
www.significados.com.br/), não se encontra “Política Econômica”, mas 
apenas “Política”: a atividade da governança, do Estado e das 
relações de poder. É considerada também uma arte de negociação 
para compatibilizar interesses. O significado de “Política” está, em 
geral, relacionado com tudo a respeito do espaço público e referente 
ao bem dos cidadãos e sua administração. 

“Planejamento” é uma palavra com o significado do ato ou do 
efeito de planejar, isto é, criar um plano para otimizar a alcance de 
um determinado objetivo. Esta palavra abrange muitas áreas 
diferentes. 

O planejamento consiste em uma importante tarefa de gestão e 
administração. Está relacionada com a preparação, organização e 
estruturação de um determinado objetivo. É essencial na tomada de 
decisões e execução dessas mesmas tarefas. Posteriormente, exige a 
confirmação de se as decisões tomadas foram acertadas (feedback). 

O conceito de planejamento tem um caráter multidisplinar. Por 
exemplo, o Planejamento Econômico só surgiu depois da II Guerra 
Mundial, em países ocidentais em reconstrução, depois de a URSS ter 
tirado um atraso histórico através de uma Economia de Planejamento 
Central.  

O planejamento tem como objetivo determinar objetivos e 
meios dentro de um país ou uma empresa. Cria certa estratégia de 
modo a culminar no benefício desse mesmo país ou empresa. 

No Brasil, o Ministério do Planejamento foi criado em janeiro de 
1962. Seu nome foi alterado, ao longo dos anos, até se tornar no 
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MPOG - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Na Era 
Neoliberal, foi rebaixado à Secretaria do Planejamento (SEPLAN).  

Tinha como alguns dos seus objetivos fazer o planejamento e a 
coordenação de políticas de gestão da administração pública federal, 
inclusive para viabilizar novas fontes de recursos aos planos do 
Governo. No atual governo populista de extrema-direita, com um 
ministro de Economia se apresentando como ultraliberal, mas, 
incoerente e oportun is t i camente, a l iado a essa gente 
ultraconservadora, se exterminou qualquer ideia de planejamento. 

Com o negacionismo governamental atingindo até a Ciência 
Econômica, não se tem sequer a habilidade na manipulação dos 
instrumentos de pol í t ica econômica em curto prazo. A 
despreocupação com a descoordenação entre eles levou à aprovação 
da autonomia relativa do Banco Central do Brasil. 

Este ficou com suposta liberdade de manipular a taxa de juro 
básica à vontade, submetida apenas à meta de inflação estabelecida 
pelo CMN (Conselho Monetário Nacional). Tem em mãos três dos 
quatro instrumentos básicos de política econômica: política monetária 
e de juros, política cambial e controle de entrada e saída de capital. 
Ao ministério da Economia sobra a política fiscal.  

Fazer uso de política de crédito por parte dos bancos públicos 
federais (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, BNB e 
BASA) e de política de rendas (salário mínimo real e tributação 
progressiva dos lucros e dividendos) passa longe da reduzida 
habilidade e imaginação da incapaz equipe econômica. São 
passageiros (e oportunistas) tecnocratas, cuja opinião especializada 
torce para serem logo esquecidos. 

Instrumentos Básicos de Política Econômica em Curto Prazo  

Uma formação de excelência em Ciência Econômica ensina a 
busca de eficácia na obtenção do crescimento econômico em uma 
economia aberta ao exterior através do uso dos quatro instrumentos 
básicos de política econômica em curto prazo. Todo economista com 
encargo público deveria conhecer um Modelo de Macroeconomia 
Aberta, inspirado em ideias keynesianas.  
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Nele se estuda as dezesseis situações possíveis derivadas de 
análise combinatória dos dois regimes cambiais (fixo ou flexível) e 
dos quatro graus de mobilidade de capital, além das duas políticas de 
controle da demanda agregada usuais: monetária e fiscal. Os policy-
makers deveriam saber em quais situações é necessário utilizar 
determinada política econômica e qual o melhor instrumento a ser 
adotado em cada ocasião. 

Com câmbio fixo, só funciona política fiscal sob a condição de 
haver certa mobilidade de capital. A política monetária perde toda a 
autonomia, pois as variações das reservas internacionais passam a 
dar o impacto monetário decisivo. 

Com câmbio flexível, a margem-de-manobra aumenta. As 
variações da taxa de câmbio incentivam a entrada de capital 
estrangeiro, quando a moeda nacional está apreciada, ou freiam a 
saída de capital quando o dólar encarece. Constituem um 
determinante-chave do grau de mobilidade de capital.  

A política monetária é tão mais eficaz e a política fiscal tão 
menos eficaz quanto mais forte for a mobilidade de capital. O entra-
e-sai do capital estrangeiro especulativo, em curto prazo, dificulta os 
planos econômicos. 

Surgem situações de dilema por falta de uso de um instrumento 
de política econômica. Quando o câmbio é fixo e há elevado grau de 
imobilidade de capital, a política monetária deixa de ser instrumento 
independente – e só a política fiscal atua ativamente sobre a 
economia. 

A saída teórica do dilema é usar mais um instrumento relativo à 
busca do equilíbrio do balanço de pagamentos: ou taxa de câmbio, ou 
políticas comerciais (tarifas, cotas, blocos regionais, etc.). Se a taxa 
de juro interna é fixada acima da taxa de juro internacional, e a 
depreciação esperada da moeda nacional é baixa, esse cupom 
cambial atrai capital externo e resulta em superávit na Conta de 
Capital.  

A introdução do segundo instrumento (abertura financeira ao 
exterior) permite, então, a saída da contradição entre objetivos de 
equilíbrio interno e externo no regime de câmbio fixo. Daí, no mundo 
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real, adota-se a Regra de Tinbergen: dispor de mais instrumentos 
face ao número de objetivos. 

Essa regra é condição necessária, mas não suficiente, para a 
política econômica ser eficaz. Ela sugere existir pelo menos tantos 
instrumentos independentes quanto objetivos a atender. 

Outra é a Regra de Mundell, ou seja, a regra da atribuição de 
finalidade precípua a cada um dos instrumentos. É conveniente 
atribuir à política monetária de fixação de juros a busca do equilíbrio 
do balanço de pagamentos e à política fiscal a busca do crescimento 
econômico para a expansão do emprego. 

Pelo uso dessa regra, a cada instrumento deve ser atribuída a 
perseguição do objetivo para o qual ele tem a eficácia relativa mais 
forte. A política fiscal via aumento do gasto público, quando o nível 
da renda se encontra abaixo do nível do pleno emprego é o adequado 
para se combater o desemprego, regulando a demanda agregada 
para não atingir a plena utilização da capacidade produtiva e resultar 
em inflação. 

A política monetária ao reduzir a oferta de moeda através da 
fixação de juros internos mais elevados ao praticado no resto do 
mundo atrai capital externo para equilibrar o balanço de pagamentos. 
É uma regra válida com câmbio fixo e abertura externa.  

Quando o objetivo é retomada do crescimento da renda e do 
emprego, há dificuldade com câmbio flexível. A apreciação da moeda 
nacional favorece o combate à inflação por baratear as importações, 
mas desfavorece a competitividade da indústria nacional.  

As intervenções da Autoridade Monetária, mesmo adotando 
regime de câmbio flexível, nem sempre conseguem restabelecer, 
rapidamente, o equilíbrio do balanço de pagamentos. Nesse sentido, 
há uma restrição externa sobre política econômica, tanto com câmbio 
fixo, quanto com câmbio flexível. 

A Regra de Mundell tem uma visão de equilíbrio do balanço de 
pagamentos dependente do efeito atração (ou repulsão) do juro 
sobre o capital externo só pertinente em curto prazo. A restrição 
externa permanece, em médio ou longo prazo, em caso de contínuo 
refinanciamento de dívida externa sem resolver, estruturalmente, o 
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problema do balanço de pagamentos. Para isso, é necessário um 
superávit do balanço comercial e certa compensação entre déficit da 
conta de serviços e superávit da conta de capital. 

O equilíbrio do balanço de pagamentos em longo prazo depende 
também do afluxo de capital estrangeiro, por exemplo, em 
investimento direto. Compensa o pagamento de juros e as 
amortizações de dívida, cobrindo eventual déficit em transações 
correntes.  

Alternativamente, é mais duradouro o alcance de superávit do 
balanço de transações correntes via ajustamento cambial estrutural. 
Por exemplo, pode ocorrer por meio de seguidos superávits no 
balanço comercial e o acúmulo de reservas cambiais. 

Há limites no uso do raciocínio desse modelo Mundell-Fleming: 

1. entradas de capital estrangeiro resultam em saídas posteriores, 
com o repatriamento de capital, provocando o risco da 
armadilha da dívida externa; 

2. em longo prazo, equilíbrio do balanço de pagamentos supõe 
flutuação do balanço de transações correntes em torno do 
equilíbrio contábil; 

3. o modelo IS-LM-BP não integra o mecanismo de formação dos 
preços – e o dilema inflação versus desemprego é crucial no 
mundo real. 

A armadilha da dívida prende a economia pelo elevado serviço 
da dívida passada levar a “fazer nova dívida para pagar velha dívida”. 
Pode chegar uma conjuntura quando os credores internacionais se 
recusam a refinanciar mais o país devedor.  

Nesse caso, impõem ajuste cambial em médio e longo prazo. 
Logo, empréstimos não constituem solução para compensar o déficit 
do balanço de transações correntes. 

Recorrer à desnacionalização através dos Investimentos Diretos 
Estrangeiros (IDE) provoca mais adiante o repatriamento de lucros e 
dividendos. Portanto, não se pode contar exclusivamente com IDE 
para compensar, em longo prazo, o déficit permanente do balanço de 
transações correntes. 
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Caso a oferta agregada de bens e serviços seja perfeitamente 
elástica em situação de desemprego, a expansão da demanda 
agregada leva ao crescimento da renda e do emprego, antes de se 
atingir o pleno emprego da capacidade produtiva, tanto em mão-de-
obra quanto em insumos e equipamentos. Este seria o caso de uma 
oferta agregada inelástica face à demanda agregada crescente.  

Política de Combate à Inflação 

A experiência real demonstra o estímulo à demanda agregada 
provocar efeitos simultâneos sobre produção, emprego e preços. A 
busca de pleno-emprego sem cautela pode gerar problema tanto de 
equilíbrio externo quanto de estabilidade de preços. Esse dilema 
inflação-desemprego, de acordo com esse modelo keynesiano, só 
pode ser analisado com monitoramento contínuo da relação entre 
demanda e oferta agregada para evitar o aumento do nível geral dos 
preços. 

Entretanto, na doutrina teórico-ideológica pré-keynesiana da 
atual equipe econômica, os níveis de emprego e produto são 
determinados a partir de um imaginário equilíbrio no mercado de 
trabalho. O nível de emprego seria determinado diretamente pela 
aceitação de baixos salários e o nível de produto seria definido pela 
função de produção ou disponibilidade de fatores. 

Um livre-mercado propiciaria via sistema de preços relativos 
esse equilíbrio. Os economistas pré-keynesianos atribuem o 
desemprego à atuação dos sindicatos e aos encargos trabalhistas por 
impedirem a redução dos salários nominais e do custo unitário do 
trabalho. Pensam: basta ser barata para a mão-de-obra ser 
contratada, independente de haver (ou não) um projeto de 
investimento. 

Para os ultraliberais, se os trabalhadores aceitassem salários 
nominais menores, o nível de emprego cresceria. A relação 
específica, existente entre salários nominais e preços, na 
determinação de salários reais, não é explicitada por esses 
economistas.  

Pressupõem com preços flexíveis e sem imperfeições nos 
mercados, ou seja, com atomismo e informações perfeitas, o produto 
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sempre se dirigir para seu nível potencial, sendo este determinado 
pelas condições da oferta do estoque de fatores de produção 
(trabalho, capital, terra) e tecnologia. Nesse caso de pleno-emprego, 
a expansão da demanda agregada, como proposta pelos keynesianos, 
repercutiria só sobre o nível dos preços, sem afetar a quantidade 
produzida, segundo esse raciocínio convencional. 

Pela teoria keynesiana, a hipótese dos salários e/ou preços 
rígidos não é necessária para explicar o impacto da demanda sobre o 
produto. Com desemprego, mesmo se os salários reduzirem, caso as 
expectativas de vendas pelos empresários estejam pessimistas, não 
haverá contratação de mão-de-obra adicional. Permanecerá o 
desemprego involuntário. 

Segundo economistas keynesianos, um aumento da demanda 
agregada leva à redução dos estoques e consequente demanda por 
aumento da produção. As empresas deverão produzir para atender à 
maior demanda e repor os estoques. Se esgotar a capacidade 
produtiva, necessitarão fazer investimentos. O inverso ocorre em 
caso de contração da demanda. 

Política de Retomada do Crescimento da Renda e Emprego 

A transição de um nível de renda para outro faz-se de forma 
cíclica e não direta. Em determinada fase (pleno emprego), o produto 
nominal situa-se acima do produto potencial, dado pela capacidade 
produtiva existente, e, em outra (recessão ou depressão), depois da 
maturação do novo investimento, abaixo. 

O investimento é determinado de acordo com a variação da 
produção (ou renda), ocorrida no período anterior. Além desse 
componente decorrente do comportamento anterior da renda, pode 
ocorrer por um componente autônomo: o “espírito animal” do 
empreendedor. Este é um instinto de ganho por adoção de inovação. 

A elevação do investimento autônomo leva ao crescimento do 
produto. Este, por sua vez, levará a crescimentos adicionais do 
investimento, cujos impactos adicionais só irão diminuindo conforme 
vai diminuindo a variação da renda, em ajustamento de caráter 
cíclico. 
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O investimento induzido é o realizado em decorrência de 
aumento das vendas. Ele é destinado a atender à demanda gerada 
pelo aumento da renda.  

O investimento autônomo se dá (ou não) em virtude de fatores 
exógenos como política governamental, inovação tecnológica, guerra, 
pandemia, etc. Não está relacionado às alterações no nível da renda. 

Há relação entre renda e investimento. O aumento de renda 
induz a elevação do consumo e a maior utilização da capacidade de 
produção. Quando a capacidade produtiva se esgota, ela será 
aumentada por meio de novos investimentos. 

Determinada queda do consumo pode ser decorrência de 
desvalorização da riqueza, por exemplo, pelo crash da bolsa ou, 
paradoxalmente, pela taxa de juro real negativa. Os mais ricos 
aumentam sua poupança, cortando consumo, para compensar a 
baixa capitalização de sua riqueza financeira pelos juros compostos. 

Nessa circunstância de “armadilha da poupança” – ou Paradoxo 
da Parcimônia, devido ao Sofisma da Composição –, o Estado tem de 
atuar como regulador da demanda agregada. Para esse objetivo, usa 
em curto prazo a política econômica (monetária e fiscal) ou de 
investimento a fundo perdido por razões sociais. Em longo prazo, 
deve recorrer ao planejamento econômico para retomar o 
crescimento sustentado da renda e do emprego. 

Seja a política pública de assistência social, seja o 
planejamento econômico em longo prazo, ambas medidas sofrem 
crítica dos ultraliberais. Consideram-nas como principais fontes de 
perturbações e fator de instabilidade, devido ao aumento do 
endividamento público. Mas, durante a pandemia, a força dos fatos, 
dada a pressão política, impõe a adoção da Assistência Emergencial à 
atual equipe econômica, mesmo a contragosto. 

No meu manual de Aprendizagem e Ensino de Economia – livro 
digital, escrito em dezembro de 2020, e disponível para download no 
Blog Cidadania & Cultura na aba Obras (Quase) Completas –, no seu 
Capítulo 17 – Conclusão: Decisões de Política Econômica em Curto 
Prazo, eu me alonguei mais sobre esse assunto. Sugiro ao leitor a sua 
leitura. Nele, apresentei um método para a análise econômica.  
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No nível mais elevado de abstração, estão as teorias puras para 
exame da consistência no uso dos instrumentos de política 
econômica. 

No nível intermediário, o analista deve reincorporar todos os 
conflitos de interesse antes abstraídos. Neste âmbito dos conflitos 
sociais e políticos entre interesses antagônicos, via eleições 
democráticas, estabelece-se o regime macroeconômico a ser 
adotado. Define-se, então, para determinado mandato, qual será a 
característica estrutural do planejamento do desenvolvimento em 
longo prazo, condicionante do uso dos instrumentos das políticas 
públicas. 

No nível mais baixo de abstração, quando (e onde) há a 
necessidade de se contextualizar – datar e localizar os eventos –, se 
capta os imperativos de dada conjuntura na arte de tomadas de 
decisões práticas. A partir daqueles pré-requisitos teóricos, neste 
plano mais concreto se demonstra a arte, a sensibilidade ou a 
habilidade no uso dos instrumentos de política econômica em curto 
prazo. 

Aqui, remoto o leitor à leitura do Capítulo 1 do Relatório de 
Pesquisa “Política Econômica e Planejamento”. Ele contextualiza, isto 
é, data e localiza as decisões práticas de política econômica, 
atualmente, no Brasil. 

Nos próximos capítulos, farei comentários sobre a política 
econômica e o planejamento econômico em longo prazo necessários à 
construção de um melhor futuro para a cidadania brasileira. Em 
especial, destacarei primeiro a política monetária, a política cambial e 
a política fiscal. Depois, focarei as inovações tecnológicas, o 
empreendedorismo e o financiamento possível do planejamento em 
longo prazo. 
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2. Política Monetária  

Debate sobre Política Monetária: Financês 

Charlatões agem como se tivessem algum conhecimento. 
Aprenderam a se apresentar, aparentemente, como os sábios. 

Conto uma estória para ilustrar. Um motorista de um ganhador 
do Prêmio Nobel o acompanhava em uma turnê de palestras. Depois 
de assistir uma série delas, ele lhe disse já ser capaz de o substituir 
no palco, pois ele dizia sempre a mesma coisa. O acadêmico aceitou 
a proposta, pegou o boné de seu motorista e sentou na plateia. 

Foi tudo bem até abrir o debate. Na primeira pergunta capciosa, 
o motorista respondeu: – Eu me admiro de você se dirigir a mim com 
uma pergunta cuja resposta até meu motorista sabe! Responda aí, 
fulano! 

O charlatanismo no mercado financeiro exige apenas o 
conhecimento de algumas palavrinhas-mágicas do “financês”. 
Pronunciando-as, você não será entendido pelos leigos, mas será 
visto como sério candidato ao cargo de economista-chefe de um 
banco de negócios, quanto mais se tiver circulado pela porta-giratória 
do Banco Central do Brasil. 

Nesse caso, em lugar do velho “viés de alta ou de baixa” você 
caprichará no sotaque caipira, tipo de Americana ou Piracicaba, e 
dirá: “forward guidance”. Os entendidos entenderão essa orientação 
do COPOM, isto é, Comitê de Política Monetária, lida como prescrição 
futura, “torna a função-resposta da politica monetária por parte do 
Banco Central mais transparente”. Bunitu, né? 

Em outras palavras, nada mais é senão um revival 
[renascimento] do debate secular, encontrado na literatura, dos 
financistas demandarem regra em vez de arbítrio. Com a imposição 
da primeira, os Zé Regrinhas acham serem capazes de evitar a ação 
discricionária e impor submissão da Autoridade Monetária a O 
Mercado.  

Este é visto com sobrenatural, porque é onipresente – e os 
mercadores não se importam com a contradição lógica o torna 
impossível ser onipotente e onisciente ao mesmo tempo. Batalham 
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justamente para ele prever o futuro e não ser necessário mudar o 
anúncio desse futuro até o fim de um tempo imprevisível... 

Os sábios-charlatões cobram esse anúncio imutável do futuro 
aos seus representantes nomeados para a diretoria do Banco Central. 
Consequentemente, dizem, “melhoraria a coordenação das 
expectativas” sobre risco de MtM. 

MtM? Ora, O MtM (Mark-to-Market) é um processo no qual uma 
bolsa de valores ou qualquer mercado secundário define o preço de 
liquidação de um ativo no presente.  

Simples, não? A “marcação a mercado” resolveria o problema 
dos preços de mercado secundário de ativos – formas de manutenção 
de riqueza –, tanto de renda fixa, quanto de renda variável, 
flutuarem diariamente.  

Marcação a Mercado (MtM) é o processo de refletir o valor de 
mercado dos ativos no acompanhamento diário das carteiras de 
fundos e bancos. Esse processo, quando aplicado em fundo de 
investimento, implica os valores das cotas refletirem os preços 
vigentes de todos os ativos componentes da carteira do fundo. 

Por exemplo, no caso de Fundos de Renda Fixa, cuja 
composição da carteira esteja concentrada em títulos prefixados, a 
MtM permite, em momentos de variações nas taxas de juros, todos 
os cotistas resgatarem do fundo com o mesmo valor de cota. Se a 
MtM não fosse praticada em um movimento de alta nas taxas de 
juros, cotistas ao resgatarem antes poderiam se beneficiar, pois 
receberiam seu resgate com base em valores já não mais refletindo a 
realidade de preços de mercado secundário.  

Sem a MtM, os cotistas ao permanecerem no fundo arcariam 
com o prejuízo da diferença entre o valor previsto inicialmente e o 
valor de mercado da carteira. Em princípio, se permanecerem com os 
ativos financeiros até o vencimento do prazo de validade, não haveria 
necessidade de MtM. 

Se título tem rendimentos de 10% aa, mas o investidor queira 
vender antes do seu vencimento, quanto vai receber por ele? 
Depende das condições de mercado. Se a taxa estiver 5% aa, o título 
vai estar rendendo acima e terá maior valor de mercado.  
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Mas se os títulos estiverem sendo negociados a 20% aa, o título 
se desvalorizou, porque existem títulos mais atrativos com o dobro da 
rentabilidade. Nesse caso, aquele título, por marcação a mercado, vai 
estar oferecendo um custo de oportunidade. Vale mais comprar os 
negociados no momento. Ao vendê-lo, antes, o investidor se 
descapitaliza. 

Para ativos líquidos, “o processo de marcar a mercado é rápido 
e assertivo”. Baseia-se nos preços de negociação publicados. Já para 
ativos ilíquidos, ou seja, aqueles cuja a venda não é tão simples ou 
frequente, “a marcação a mercado é feita pela estimativa do preço 
justo pelo qual o ativo seria negociado no mercado”. 

Qual é o preço justo ou ideal? São Tomás de Aquino pregou: “o 
preço justo é determinado pela utilidade e por uma estimativa 
comum do preço de mercado”. Para o Santo, o pagamento de juros 
seria para pagar um preço pela passagem do tempo e, como o tempo 
é um bem possuído por todos, não se pode cobrar por ele.  

A usura foi condenada no Concílio de Latrão, em 1179, 
condenando com excomunhão a quem a praticar. A pressão pelo 
desejo de não remunerar o custo de oportunidade, imposto pelo uso 
de recursos de terceiros, para reter todo o lucro de sua empreitada 
para si, foi tão grande a ponto de a Igreja Católica ter reafirmado a 
proibição da prática de empréstimo com juros do século XII até o 
início do século XIX. 

Não confunda MtM com o MTM [Methods-Time Measurement] é 
um sistema de tempos pré-determinados, desenvolvido por H. B. 
Maynard, G. J. Stegemerten e J. L. Schwab em 1948. Tem como base 
o estudo de tempos e movimentos para melhorar as operações em 
uma linha de produção. E financistas, essa gente ociosa segundo a 
literatura crítica à “financeirização”, teriam horror à produção, porque 
só ela significaria trabalhar! 

MTM é um instrumento para descrever, estruturar e configurar 
sistemas de trabalho por meio de módulos definidos de processo, 
sendo, portanto, um padrão eficiente de sistemas de produção. Pode 
ser utilizado em qualquer lugar onde for preciso planejar, organizar e 
realizar uma tarefa humana, visando seu cumprimento. 
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Por isso, podemos encontrar aplicações do método MTM não só 
nas áreas de produção, logística e manutenção, mas também na 
administração ou no setor de prestação de serviços. Não teria, 
porém, alcançado os serviços financeiros... 

Pois é, todo o debate sobre política monetária se reduziu, no 
jornalismo econômico brasileiro, à polêmica entre transparência ou 
dubiedade a ser adotada pela Autoridade Monetária. Os previsores 
(videntes ou porta-vozes oficiosos do futuro) desejam por todos os 
meios conhecer “O Modelo” no qual, científica e aritmeticamente, o 
COPOM inseriria inputs para obter, após o processamento dele, como 
output a Selic-meta.  

Não aceitam a realidade: o julgamento dessa taxa mutante ser 
uma mera experimentação de seguidas tentativas-e-erros. É tão 
certa e verdadeira a ponto dessa “questão técnica” ser decidida por 
votação dos sábios: a maioria dos votos determina qual é a Selic 
certa! 

Evidentemente, existe pensamento de grupo no COPOM. Um 
grupo de pessoas inteligentes toma decisões absurdas, pautadas pela 
pressão dos economistas-chefes, porque cada um ajusta sua própria 
opinião ao suposto consenso deles. 

A “preguiça social” pode surgir, naturalmente, quando o 
desempenho de um membro não é visível diretamente, mas se dilui 
em um grupo. Por qual razão investir toda sua força se também ele 
não é notado quando faz menos esforço? 

Quando tanto uma omissão quanto uma ação podem levar a 
uma perda de reputação, claramente, sempre se opta pela omissão. 
Os prejuízos por ela causados parecem, subjetivamente, mais 
inofensivos. Isso ocorrerá exceto se a inação, ao se aguardar os 
acontecimentos, não valer nenhum reconhecimento de ter havido 
prudência na espera. 

Os infelizes diretores do Banco Central, praticantes do dificílimo 
(sic) “jogo da gangorra” – quando a taxa de inflação estiver no “céu” 
eleva-se a taxa de juro para a colocar no “inferno” –, são sacrificados 
em todos os recalls psicológicos. Nesses ritos, realoca-se a própria 
culpa por decisões financeiras equivocadas no nomeado “bode 
expiatório”.  
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Antes da autonomia do Banco Central do Brasil, os diretores 
foram pressionados para evoluir do segredo das suas operações para 
uma transparência crescente. Agora, eles são criticados por tentativa 
de enganar O Mercado ao sinalizar um cenário sem uma alta de juros 
“robusta”.  

Isso leva à “desancoragem das expectativas de inflação”, não 
“fecha o hiato do produto” e “inclina a curva”. Entendeu? 

Ancoragem é quando pegamos algo conhecido – uma 
regularidade do passado, por exemplo – e, a partir dele, nos 
arriscamos a projetar algo desconhecido. Basta haver âncoras 
numéricas anunciadas para nossas mentes inseguras se agarrarem a 
elas. 

Hiato do Produto é a diferença entre o PIB potencial e o 
crescimento efetivo do produto da economia. É mero exercício de 
imaginação para projeção da inflação e determinação da política 
monetária.  

O termo em si – hiato – refere-se a um nível de produto inferior 
ao possível do ponto de vista do uso da capacidade produtiva para o 
crescimento da renda e do emprego, partindo de um estoque de 
capital e força de trabalho. Entretanto, por ser uma variável não 
observada ou hipotética, existe bastante debate e incerteza em torno 
de seu nível. 

Quando se indaga a respeito do significado de “inclina a curva”, 
os financistas respondem em financês: “existem dois principais 
determinantes da inclinação da curva de juros – a diferença entre a 
taxa de juros curtas e a neutra, e o prêmio de risco de longo prazo 
percebido pelo mercado. A inclinação por conta da diferença entre as 
taxas de juros curta e neutra é desejada e, em grande medida, 
definida pelo Banco Central”. Entendeu? 

A Curva de Juros (Yield Curve) representa os rendimentos de 
juros entre títulos de dívida pública com datas de vencimento 
diferentes. Por isso, essa “curva a termo” dá uma ideia das 
expectativas de O Mercado sobre as mudanças futuras na taxa de 
juro básica face à inflação e/ou à atividade econômica. 
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Quanto maior o tempo de maturidade de um título de dívida 
pública, ou seja, quanto mais longo for seu vencimento, mais tenderá 
a ser maior os juros pagos por ele. Essa tendência em longo prazo é 
representada em um gráfico como a inclinação da curva medida de 0 
a 90 graus, caso seja positiva. 

Essa curva de rendimentos pode ser horizontal (flat) ou 
negativamente inclinada (invertida) a depender dos comportamentos 
dos participantes do mercado financeiro. Quando a curva de juros 
estiver com inclinação normal (positiva), espera-se o aquecimento 
econômico provocar pressão inflacionária de demanda e, então, será 
necessário exigir juros maiores para comprar títulos de prazos 
maiores – e mitigar o risco de “eutanásia do rentista”.  

Logo, o Banco Central aumenta o juro básico para elevar o 
custo dos empréstimos e conter a demanda agregada. Esta é a 
essência da política monetária: a Autoridade Monetária acaba por 
ceder à expectativa de O Mercado. 

Por fim, a última novidade é transpor o significado de histerese 
da Física para a Economia. A palavra “histerese” deriva do grego e 
significa “retardo”.  

• Na Física, ela descreve a tendência de um sistema de conservar 
as suas propriedades na ausência de novo estímulo.  

• Na Economia, representa a posição cíclica da economia afetar 
sua tendência de crescimento.  

Se a economia sofre um choque, seja de demanda, seja de 
oferta, ela não atinge seu pleno emprego. Os efeitos recessivos de 
combate à pressão inflacionária ou de quebra de cadeias produtivas 
por carência de insumos podem ser muito persistentes em longo 
prazo. 

 Depois da crise de 2008, aumentaram os estudos sobre 
histerese, motivados pela incapacidade de o nível de atividade 
retomar à tendência pré́-recessão em várias economias avançadas. 

Por quais “mecanismos” (influência da Física Mecânica) uma 
recessão cíclica afetaria o crescimento potencial? 

A histerese pode se manifestar por vários canais, dentre outros.  
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• Primeiro, por meio do desemprego de longa duração, erodindo 
o estoque de capital humano (capacidade pessoal de ganho), 
sobretudo aquele adquirido no ambiente de trabalho.  

• Segundo, pela fuga de cérebros, reduzindo também o capital 
humano.  

• Terceiro, pelo aumento da obsolescência do estoque de capital, 
com reflexos na produtividade.  

• Quarto, pelo rebaixamento de expectativas dos agentes, 
desestimulando a assunção de riscos. 

Daí os videntes usam e abusam da pobre econometria para 
sugerir, através de seus acurados “cálculos científicos” (sic), todos 
chutarem em torno da mesma previsão na determinação de cenários 
para a política monetária. Não se importam com o fato de o Nível de 
Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) do setor industrial, 
usualmente acompanhado pelos economistas-chefes, se referir 
apenas à indústria!  

Além disso, eles não incorporam uma informação precisa acerca 
da capacidade produtiva destruída ao longo das duas Grandes 
D e p r e s s õ e s ( 2 0 1 5 - 2 0 1 6 e 2 0 2 0 ) , e n t r e m e a d a s p o r 
estagdesigualdade: estagnação de renda e concentração de riqueza. 
Consideram até a capacidade instalada de empresas não 
sobreviventes, mas não medem com precisão o valor adicionado 
pelos serviços, ou seja, quase ¾ do PIB.  

Cinicamente, ameaçam, se o Banco Central não se comportar 
como Seu Mestre manda, haverá “desancoragem das expectativas de 
inflação”, “inclinará a curva” e não “fechará o hiato do produto”. 
Mesmo sem entender nada dessa linguagem hermética e 
propositalmente obscura, os leitores leigos julgam: “tanta coisa ruim” 
deverá ser uma desgraceira só, cruz credo, Deus me abençoe... 

Os economistas heterodoxos, excomungados do convívio com 
os colegas em um debate plural na imprensa brasileira, seriam 
“estraga-prazer” ao traduzirem o dito. Se a taxa de inflação continuar 
se elevando, um novo governo social-desenvolvimentista a 
combaterá, a partir de 2023, com a elevação da taxa de juro até ela 
cair e elevar o poder de compra dos salários-reais. Então, a enorme 
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capacidade produtiva ociosa será preenchida com a retomada do 
crescimento da renda e do emprego. Só. 

Debate sobre Autonomia Relativa do Banco Central do Brasil 

A política monetária não é totalmente divorciada do processo 
político geral, sendo parcialmente sensível aos desejos do Presidente 
da República, Congresso, comunidade financeira e, periodicamente, 
algumas outras menos visíveis instituições e grupos. Nesta 
abordagem, o comportamento do Banco Central em termos de 
objetivos políticos, ou seja, prevenir a inflação em relação a estimular 
a economia, depende da influência relativa sobre ele dos defensores 
do pro-estímulo e dos da anti-inflação, no governo e no setor privado. 

O poder do Banco Central manipular o mercado não é ilimitado. 
Está circunscrito pelas forças fundamentais, entre outras, do custo do 
funding, do lucro, da produtividade, da arbitragem, dos fluxos de 
capital e das reservas cambiais. Os fundamentos, como a paridade 
entre as taxa de juros interna e externa, o ritmo da atividade 
econômica, a paridade dos poder de compra, colocam limites aos 
movimentos das variáveis controladas pela autoridade monetária.  

 Entre esses limites, no entanto, permanece certa área de 
indeterminação, devido à descoordenação das decisões 
descentralizadas (e desinformadas umas das outras) dos agentes 
econômicos. Ela provoca o estado de incerteza quanto ao futuro.  

Os fatores especulativos erráticos, derivados do livre jogo das 
expectativas em curto prazo, dão margem para o Banco Central 
influir nas ditas expectativas incertas. A sinalização de preços 
básicos, para o mercado, permite alguma coordenação ao arrastar 
consigo a opinião especializada. Acaba influenciando, indiretamente, 
os preços de mercado dos ativos financeiros. 

Qual é a função prioritária do Banco Central? Zelar pela 
confiança no sistema financeiro, quando atua como emprestador em 
última instância? Ou zelar pela confiança no valor da moeda, 
buscando ser o controlador da inflação?  
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Nos momentos de crise, predomina aquela função face a essa 
última. Ele nasceu para dar suporte e estabilidade ao mercado 
financeiro. 

Uma polêmica vigorou durante anos no debate político 
brasileiro. Dizia a respeito da tese de o Banco Central ser 
independente para cumprir sua meta em relação à inflação.  

Adversários dessa posição achavam quem deveria definir o 
objetivo da política econômica não era o Banco Central, mas sim o 
governo eleito. Sendo assim, teria no máximo uma autonomia 
relativa. 

Os defensores da tese da independência defendiam o Banco 
Central, além de autonomia operacional para determinar sua meta, 
ter seus diretores com mandatos para se livrarem de pressão política 
e conseguirem executar sua tarefa apenas com eficiência técnica. 

No caso do Banco Central do Brasil, avalia-se antes, entre os 
representantes do povo, no Congresso nacional, não se encontraria 
respaldo à criação de um quarto poder moderador, tecnocrata, não 
eleito, superposto aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 
Seria um risco consagrar o corporativismo de seus funcionários e 
arriscar a descoordenação entre os vários instrumentos de política 
econômica.  

Mas o quadro político se alterou com a eleição de um populista 
de direita e um Congresso Nacional predominantemente conservador. 
Para evitar o impeachment, o presidente da República se aliou ao 
“centrão”, ajuntamento de políticos fisiológicos praticantes do toma-
lá-dá-cá, aliás, é o “baixo-clero” onde foi político profissional em 
defesa do seu clã por quase 30 anos.  

Daí foi consequência o oportunismo dessa maioria conservadora 
adotar a opinião de “essa independência ser a garantia de se obter 
taxa de inflação baixa”. 

Criou-se, então, três critérios para se julgar essa 
independência.  

1. O primeiro seria a dependência orgânica, referente às relações 
institucionais entre o Governo Federal e o Banco Central, nas 
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condições tanto de nomeação dos dirigentes quanto de 
avaliação do exercício de suas funções. 

2. O segundo seria a autônomia relativa: relação na qual haveria a 
liberdade operacional, mas não decisória, do Banco Central, 
porque estaria ainda subordinado à obtenção meta de inflação 
fixada pelo Conselho Monetário Nacional; 

3. O terceiro seria a independência funcional, compreendendo a 
concessão de liberdade de ação ao Banco Central na definição 
de suas atribuições e objetivos em matéria de política 
monetária. 

É necessário adotar certa metodologia para fazer o balanço dos 
principais argumentos apresentados no debate teórico-conceitual. 
Didaticamente, cabe a separação entre níveis de abstração. 

No plano da teoria monetária pura, os economistas ortodoxos 
partiam da abstração do postulado da oferta de moeda exógena para 
a defesa da necessidade do Banco Central independente. Incorriam, 
então, no chamado “vício ricardiano”: deduzir, diretamente, da teoria 
pura uma decisão prática, sem nenhuma mediação no nível da teoria 
aplicada.  

No plano da teoria aplicada, a explicação da criação endógena 
da moeda incorpora as instituições e a experiência histórica ao 
esclarecimento do fenômeno tratado antes como puramente 
econômico. Há inovação financeira, nas brechas das normas da 
Autoridade Monetária, muitas vezes possibilitada por inovação 
tecnológica. Com ela, não se cumpre determinada programação 
monetária. 

No plano menos abstrato, das decisões práticas em contexto 
datado e localizado, constata-se, historicamente, nunca ter perdurado 
uma política de controle monetário estrito quando esta provocou risco 
sistêmico. Neste caso, a política de apoio a substituiu. Assim, nem 
mesmo um Banco Central independente consegue controlar a 
quantidade de moeda em circulação efetiva.  

Esta depende das reações dos agentes econômicos, decidindo 
ativar a quase-moeda, retida ociosamente, ou fazer inovações 
financeiras fora do controle da Autoridade Monetária. Neste plano 
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menos abstrato, reincorpora-se o conflito de interesses antes 
abstraído. 

Na realidade, a questão da independência do Banco Central se 
situa no plano da arte da política econômica: a análise das decisões 
práticas de política monetária tem de ser datada e localizada. Não há 
“teoria geral da política monetária”!   

Não há limitação física, regulamentar ou institucional qualquer 
capaz de, nas crises financeiras graves, colocar obstáculos à ação 
discricionária da Autoridade Monetária no salvamento do risco 
sistêmico. A política de afrouxamento monetário, tanto após a crise 
financeira de 2008, quanto na crise pandêmica de risco de 
inadimplência em 2020, provou isso. 

Na realidade, o debate regra versus política discricionária é a 
respeito de quanto de autoridade deve ser delegada ao formulador de 
política monetária. Nesse sentido, Friedman afirmava: “a proposta do 
Banco Central independente não é a proposta monetarista”.  

Ele era contra o arbítrio colocado à disposição da diretoria de 
um Banco Central independente. Os monetaristas de outrora 
reconheciam, devido à prática de fixação dos juros, as forças de 
mercado eram, em última análise, os ofertantes de moeda. Sendo 
assim, o Banco Central pode fixar juro de maneira independente sem, 
no entanto, atingir a meta monetária – e para os monetaristas esta 
seria a determinante do nível geral de preços almejado. 

A experiência brasileira de estabilização inflacionária 
demonstrou, no passado recente: ter Banco Central independente 
não foi condição necessária (nem seria suficiente) para superar o 
regime de alta inflação. Para o sucesso dessa política, houve sim 
necessidade de adotar política macroeconômica abrangente e 
coordenada, envolvendo política de abertura comercial, política fiscal, 
política de rendas, política cambial e política de juros, em condições 
internacionais propícias ao acúmulo de reservas internacionais e à 
sobrevalorização da taxa de câmbio.  

Mesmo assim, os PhDeuses neocolonizados apelavam para o 
argumento da macaqueação: entre todos os Bancos Centrais a 
operarem sob o regime de metas, só o brasileiro não tinha mandatos 
fixos. Assim, o projeto aproximaria o do Brasil de seus pares.  
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Não se adotou a independência do Banco Central em relação ao 
governo antes porque os congressistas tinham maior sensibilidade 
política: isso poderia levar à sua “privatização”, ou seja, à total 
subordinação aos interesses privados. Ele se tornaria independente 
de O Estado, mas dependente de O Mercado. 

Até antes do dia 9 de fevereiro de 2021, perduraram os 
seguintes argumentos argumentos contra uma maior independência 
do Banco Central: 

1. legitimidade de tal independência: uma Autoridade Monetária 
livre de controle político direto não teria legitimidade 
democrática para uma atuação acima do poder dos eleitos. 

2. consistência da política econômica: contradição entre a politica 
monetária, conduzida pelo Banco Central, e as políticas 
econômicas mais amplas, inclusive a fiscal, conduzidas pelo 
ministério da Economia. 

3. carreirismo de tecnocratas: Banco Central dependente de O 
Mercado, caso os diretores nomeados privilegiem seus 
interesses privados em detrimento do interesse público. 

Entretanto, apontar a redução de possíveis interferências 
políticas na Autoridade Monetária, proporcionada pela lei da 
autonomia, ao intercalar mandatos dos diretores do Banco Central ao 
do presidente da República, serve à direita e à esquerda. O populismo 
de direita (re)descobriu a magia de compra de votos em “currais 
eleitorais” de seu rebanho – e dos alheios. 

Esse ponto tem gerado algumas das principais críticas ao 
projeto aprovado. Poderia haver restrições aos formuladores de 
política econômica do governo eleito, pois conviveria com uma 
diretoria escolhida pelo mandatário anterior. Sabotaria a democrática 
alternância de poder. 

É um risco possível. Porém, há mitigadores como proteção para 
a sociedade não ficar refém de eventuais dirigentes seguidores da 
linha ideológica de governos anteriores em total contraposição ao 
novo programa de governo, anunciado durante a campanha eleitoral. 
Um desses mitigadores seria o filtro ideológico prévio por as 
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nomeações de presidente e diretores do Banco Central terem de 
passar pelo crivo do Senado. 

Talvez o mais relevante seja o mandatário atual apreciar sua 
recondução ao cargo em vez de ser defenestrado. Para isso, evitará 
sofrer uma campanha de difamação de “agir contra o país” ao 
contrariar a democracia. 

Em troca da aprovação da autonomia relativa do Banco Central 
do Brasil, adotou-se um “mandato duplo”: prioridade para a 
estabilidade monetária, mas ser necessário “suavizar” a flutuação da 
atividade econômica. Em outras palavras, não se pode fixar o juro 
básico em nível muito disparatado em relação ao do resto do mundo, 
alcançando a meta de inflação, mas provocando uma brutal recessão. 

Tal medida deixou uma dúvida nos críticos conservadores: se o 
“mandato duplo” não vai deixar o Banco Central suscetível a pressões 
políticas em ano eleitoral. Haveria cobrança política, por exemplo, 
para ele carregar parte da Dívida Pública Mobiliária Federal interna 
(DPMFi) em operações compromissadas. Esse endividamento público 
seria para o governo populista de direita conceder Assistência Social 
por razão de política eleitoreira.  

Além disso, o governo em ano eleitoral poderia cobrar do Banco 
Central entregar algo fora do seu alcance: um crescimento mais 
forte, conflitante com a estabilidade monetária. A política monetária é 
assimétrica como “corda”: contrai uma economia, mas não a 
expande. 

Quanto às operações compromissadas, elas foram usadas (e 
abusadas) desde quando a Lei de Responsabilidade Fiscal proibiu o 
Banco Central do Brasil de emitir títulos próprios. As operações de 
open-market passaram a ter lastro ou garantia em títulos do Tesouro, 
até de um dia para outro (overnight), com a finalidade de gerenciar a 
liquidez do mercado e colocar a Selic-mercado no nível da Selic-meta.  

Na prática, é uma forma do Banco Central auxiliar o Tesouro 
Nacional no carregamento da DPMFi. A Câmara dos Deputados, 
enfim, no dia 22/06/21, aprovou o projeto de lei para autorizar o 
Banco Central a receber depósitos voluntários das instituições 
financeiras, mecanismo voltado a reduzir a liquidez do sistema e 
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ajudar no controle à inflação a taxas menores em relação às pagas 
nos depósitos compulsórios. 

Criou-se uma alternativa a esses recolhimentos compulsórios, 
onde o Banco Central retém parte do dinheiro depositado à vista ou a 
prazo ou em poupança pelos clientes nos bancos. O objetivo disso é 
diminuir a quantidade de dinheiro disponível no mercado para 
empréstimos e com isso controlar a inflação.  

Os bancos, porém, são remunerados por esses recursos 
guardados no Banco Central do Brasil. Será um mecanismo pelo qual 
a Autoridade Monetária poderá reduzir os depósitos compulsórios e 
permitir a retenção voluntária do dinheiro pagando taxas menores. O 
novo mecanismo simplificará o sistema monetário e reduzirá os 
custos operacionais.  

Outra medida complementar serão as Linhas Financeiras de 
Liquidez (LFL) disponíveis a partir de outubro de 2021. Os bancos 
poderão acessar as LFL dando títulos privados (debêntures e notas 
promissórias) como garantias. 

Há um estigma em relação ao uso do redesconto – linha de 
crédito onde os bancos oferecem títulos públicos como garantia para 
o Banco Central. As LFL serão uma alternativa para reduzir, 
estruturalmente, os depósitos compulsórios (R$ 412 bilhões em 
fevereiro de 2021), cujos custos são componentes do spread. 

Desse debate sobre autonomia relativa do Banco Central do 
Brasil (BCB) resta a dúvida: ele e o Tesouro Nacional não 
permanecem compromissados no carregamento da imensa DPMFi? 
Sem substituir plenamente as Operações Compromissadas (OC) pelos 
Depósitos Voluntários Remunerados (DVR) das instituições financeiras 
haverá essa autonomia do BCB?  

Na prática, se manterá a interdependência entre o Tesouro 
Nacional (TN) e a Autoridade Monetária (AM). Isto porque a política 
de administração da dívida pública permanecerá dependente da 
política monetária, via OC do BCB, carregar títulos de dívida pública 
em curtíssimo ou curto prazo. Por sua vez, as OC do BCB dependem 
do lastro nesses títulos de risco soberano. 
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Vale lembrar: bancos (30%), FIFs (26%) e fundos de pensão 
(23%) carregam 79% da DPMFi. Os investidores não-residentes 
fugiram desse carregamento desde 2015 com queda de participação 
de 19% para 9% em 2020. 

Os Fundos de Investimentos Financeiros (FIFs) são 
carregadores significativos de títulos de dívida pública (50% em 
Carteira) e operações compromissadas (20%). Será possível eles 
continuarem a fazer OC para atender à preferência pela liquidez, 
sendo resgatáveis quando os investidores quiserem fugir para outros 
ativos, isto é, formas de manutenção de riqueza? 

Os títulos de dívida direta (“crédito privado” via debêntures) de 
grandes corporações ofereceriam segurança como lastro de OC? Eles 
passaram a sofrer de desconfiança desses investidores, não só pelo 
baixo rendimento (% de CDI), como também pela oscilação de seus 
valores de mercado, levando à marcação-a-mercado dos Fundos de 
Crédito Privado (FCP) – e perda de capital acumulado. 

Debate sobre Moeda Digital e Soberania do Estado Nacional 

Para Hobbes, a essência da soberania está no Absolutismo e na 
unicidade do poder. No caso de comunidade territorial, ocorre quando 
as vontades humanas individuais estão subordinadas a uma só 
vontade: a do soberano sobre tudo no território onde habitam. 

Os modelos pol ít icos posteriores, tanto os de t ipo 
constitucional, quanto os de tipo iluminista, como ainda os mais 
modernos do Estado de direito e do Estado do bem-estar social, têm 
ainda dificuldade de sair daquela rígida relação. O Absolutismo, 
mediante o recurso à soberania, fundou a própria obrigação política 
na separação existente entre autoridade e súdito. 

Na Era da Descolonização, o liberalismo foi a menos exportada 
entre as ideologias nascidas na Europa, como a democracia, o 
nacionalismo, o socialismo, o catolicismo social. Todas tiveram 
enorme sucesso nos países do Terceiro Mundo.  

O liberalismo é a única, entre as várias ideologias europeias, 
sem conseguir realizar seu potencial cosmopolita, comum também à 
democracia e ao socialismo. O uso político do termo “liberal”, para 
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qualificar o Estado, vem do século XIX, paradoxalmente, quando se 
unificaram e se descolonizaram, de maneira permanente, vários 
Estados nacionais. 

No âmbito do enfoque histórico, o adjetivo liberal é usado para 
oferecer uma definição mais globalizante, explicativa e não descritiva 
de algum caso. Uma Era Liberal, teria ocorrido com a modificação do 
clima ético-político, após 1870, quando começaram a predominar a 
Realpolitik, o nacionalismo e o imperialismo, na política.  

Fala-se em Era Liberal, distinta da Era Neoliberal, surgida após 
1980 e restrita ao “liberismo econômico”, não apenas porque naquele 
período toma-se consciência da liberdade como valor supremo da 
vida individual e social. Também porque a liberdade torna-se a 
categoria capaz de explicar todo um conjunto de comportamentos 
políticos e sociais relacionados entre si: liberdade de expressão, livre-
arbítrio, direitos, etc. 

A crise do contexto liberal se deu durante a Primeira Guerra 
Mundial. Foi mais uma consequência perversa de hegemonia da casta 
dos guerreiros-militares, inclusive na revolução soviética, no nazismo 
e na indústria bélica norte-americana.  

Não é de se estranhar serem considerados os dois pilares da 
soberania do Estado nacional tanto o monopólio do poder das armas 
quanto o monopólio da emissão da moeda nacional. Ambos são 
questionados, hoje, pelo armamentismo privado e pela emissão 
privada de criptomoedas. 

Não à toa, concomitante ao citado período liberal, o Estado 
nacional gera o nacionalismo. Suas estruturas de poder, burocráticas 
e centralizadoras, possibilitam a evolução do projeto político de fusão 
entre Estado e Nação, isto é a unificação, em seu território, de língua, 
cultura e tradições. Trata-se, portanto, de uma ideologia unificadora, 
elaborada intencionalmente para garantir a coesão do povo no 
Estado. 

Embora o período de 1837 a 1864, nos Estados Unidos, seja 
muitas vezes referido como a Free Banking Era [Era do Banco Livre], 
o termo não é apropriado, pois não se refere a um sistema bancário 
livre, em sentido literal. Ele se compunha sim de vários sistemas 
bancários estaduais, baseados nas chamadas Leis de Banco Livre. 
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Aos “bancos livres”, predominantes nos Estados Unidos em 
meados do século XIX, era negado o direito de estabelecer redes 
nacionais de agências para captação de depósitos. Tiveram de 
“garantir” suas notas bancárias com valores mobiliários, entregues à 
guarda das autoridades bancárias estaduais, entre outros, títulos de 
dívida pública dos Estados. Estes investiam na infraestrutura 
necessária ao desenvolvimento local. 

A depreciação desses títulos nos ativos foi a principal causa de 
quebras de “bancos livres”. A falta de filiais bancárias fez as notas 
emitidas em cada Estado federativo serem descontadas a taxas 
variáveis, dependentes da distância de suas fontes originadoras.  

Porém, a alta taxa de bancarrota, durante a chamada Era do 
Banco Livre, nos Estados Unidos, é atribuída, por vários autores 
defensores do livre-mercado, à ameaça de regulamentação bancária. 
Ela encontrou as condições políticas de ser adotada a partir da Guerra 
Civil. Mas apenas em 1913, na véspera da I Guerra Mundial, se 
instalou finalmente o Federal Reserve, o Banco Central norte-
americano. 

Para muitos economistas ultraliberais, o ciclo econômico-
financeiro é devido, essencialmente, ao funcionamento do sistema 
monetário e creditício. Em aparente paradoxo com sua doutrina, 
defendem a oferta de moeda não ser deixada ao livre-mercado, mas 
sim ser regulada pelo Estado.  

O Banco Central, órgão do Estado, eleva a taxa dos juros nos 
períodos de excessiva expansão e baixa-a nos períodos de depressão. 
Entretanto, em lugar de fomentar decisões mais regulares e estáveis 
dos investimentos, em estagflação (estagnação mais inflação), a 
Autoridade Monetária abandona o “duplo mandato” e passa a 
privilegiar apenas o combate à inflação. 

Hoje, presenciamos o advento das criptomoedas como o Bitcoin 
e outras moedas digitais, inclusive oficiais. Ressurge o debate a 
respeito bancos livres e moedas privadas.  

O surgimento da criptomoeda e da moeda social, para 
desenvolvimento local, reacendeu as discussões sobre a moeda 
privada. Redes comerciais, entre as quais, as apoiadas por big-techs 
como as cinco gigantes de tecnologia americanas – Facebook, 
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Amazon, Apple, Microsoft, Google (FAAMG) – são, junto com fintechs, 
candidatas a serem vistas como “bancos digitais”, capazes de 
transpor fronteiras territoriais. 

Os pagamentos e as transferências via WhatsApp são 
habilitados pelo Facebook Pay. As redes sociais Facebook e 
Instagram, futuramente, poderão usar o Sistema de Pagamento 
Brasileiro (SPB). 

O Banco Central acertou em autorizar as ordens de 
transferências pelo Whatsapp só depois de contar com o Pix em 
operação. Na ausência do sistema de pagamentos instantâneos, a 
solução privada tinha chance de dominar o mercado. Seria como 
trocar um mercado concentrado nos big-five bancos, sob supervisão 
bancária do Banco Central, para um dominado pelas big-techs, sem 
regulação da Autoridade Monetária. 

Nessa primeira fase do WhatsApp Pay, o regulador permitiu 
apenas as transferências entre pessoas físicas, com cadastro de 
cartões de débito e pré-pagos. O Banco Central sinaliza a 
possibilidade de autorizar, futuramente, a função de pagamentos para 
o varejo comercial. No caso das transações entre usuários individuais, 
não há cobrança de tarifas. 

O bitcoin e outras criptomoedas de emissão privada, oriundas 
de um esquema cibernético anarquista, podem cumprir o papel de 
reserva de valor (especulativa), enquanto forem vistas dentro de uma 
categoria de ativo, isto é, forma de manutenção de riqueza digna de 
confiança. Mas a possibilidade desses instrumentos digitais se 
desenvolverem em um meio de troca ou em uma unidade de conta 
continua incerta. 

Para ser plenamente dinheiro, uma moeda tem de atuar, em 
simultâneo, nas suas três funções: reserva de valor, unidade de conta 
e meio de pagamento. Dinheiro é sempre moeda (mesmo sendo 
desmaterializada ou virtual), mas nem toda moeda é dinheiro. 

No caso do bitcoin, a moeda sem âncora material terá, de 
maneira pressuposta, uma quantidade fixa de 21 milhões de “tokens”. 
Token é um dispositivo eletrônico gerador de senhas, geralmente, 
sem conexão física com o dispositivo [device].  
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O valor extremamente oscilante ou especulativo do bitcoin e a 
ausência de qualquer respaldo institucional o levam a ser usado como 
dinheiro sujo pelo crime organizado. O bitcoin interessa a quem tem 
algo a esconder: a máfia, os traficantes, os terroristas e os adeptos 
da pornografia infantil.  

Há muitas dúvidas sobre sua estabilidade como unidade de 
conta e meio de pagamento. A obsessão pelo bitcoin é apenas mais 
uma especulação na história financeira. Infelizmente, a cada onda 
especulativa, há gasto excessivo de eletricidade em sua “mineração” 
com computadores menos eficientes em termos de energia. 

As criptomoedas, para continuar a se desenvolver, terão de ser 
ancoradas em uma unidade de conta aceita universalmente. Hoje é o 
dólar dos Estados Unidos, amanhã será o Yuan digital? Terão de 
oferecer garantia de troca por essa unidade monetária.  

Em contrapartida, o Federal Reserve (Fed), o Banco Central 
Europeu (BCE) e outros de Estados nacionais soberanos avaliam a 
possibilidade de emitir sua própria moeda digital. Nessa reação, os 
Estados nacionais migrarão em parte ou totalmente para uma Moeda 
Digital do Banco Central (Central Bank Digital Currency). O acrônimo 
inglês CBDC tem pronúncia muito sugestiva em português quanto à 
criptomoeda: subi-desci... 

O CBDC é apresentado como substituto do papel-moeda por 
oferecer risco soberano, ou seja, garantia do Banco Central. 
Provocará uma “corrida bancária” com troca de depósitos à vista, 
realizados em bancos comerciais, por ele?  

Nesse caso, qual papel restará aos bancos privados? Eles são a 
fonte predominante de crédito na maioria das economias de mercado. 
Se os bancos deixarem de receber depósitos à vista, como 
multiplicarão o crédito monetário em seguidas rodadas de 
empréstimos-depósitos-empréstimos? 

Se acabar com papel-moeda (utilizado por 65% da classe D-E, 
38% da classe C, 15% da classe A-B), as contas de CBDC mantidas 
em Bancos Centrais preservarão as privacidades das transações 
escusas, como as do crime organizado? Estará emergindo um novo 
mundo? 
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As Moedas Digitais dos Bancos Centrais podem ajudar a 
melhorar os pagamentos internacionais transfronteiriços se os países 
operarem juntos. Suas implicações se estendem além das fronteiras 
nacionais, mostrando a necessidade de colaboração internacional 
sobre as consequências macrofinanceiras e a interoperabilidade das 
moedas.  

As melhorias nas estruturas de regulamentação e supervisão 
são condições prévias essenciais para as CBDC alcançarem seu 
potencial internacional. Essas conclusões fazem parte de relatório 
apresentado ao G20 por Banco de Compensações Internacionais 
(BIS), Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial. 

Serviços de pagamentos internacionais mais rápidos, mais 
baratos, transparentes e inclusivos proporcionariam benefícios 
generalizados para as pessoas e as economias do mundo inteiro, 
avalia o relatório. A facilitação de pagamentos internacionais com as 
CBDC pode ser alcançada através de diferentes graus de integração e 
cooperação, desde a compatibilidade básica com protocolos comuns 
até o estabelecimento de infraestruturas de pagamento 
internacionais. 

Até o momento, nota o relatório, a maioria das pesquisas sobre 
CBDC pelos Bancos Centrais se concentra em questões domésticas. 
Para alcançar os benefícios potenciais para o bem-estar público e, ao 
mesmo tempo, preservar a estabilidade financeira, é essencial maior 
avaliação das escolhas de projeto, evitando processos legados de 
hoje sem uniformização tecnológica. 

No futuro, os acordos nacionais poderão se tornar 
interoperáveis por meio de múltiplos acordos de CBDC entre Bancos 
Centrais. Então se captará todas as suas melhores implicações 
macrofinanceiras. 

Debate sobre Política de Juros e Câmbio 

Um longo período de apreciação da moeda nacional pode 
quebrar cadeias produtivas e desindustrializar. De maneira 
assimétrica, sua desvalorização, efetuada por política cambial, não 
necessariamente remonta essas cadeias e reconstrói o caminho da 
industrialização. 
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A desvalorização cambial pode ser virtuosa a ponto de, por um 
lado, preservar o poder de compra dos salários e, por outro lado, 
evitar o aumento das importações? Se é assim tão bom sem esses 
efeitos colaterais – não provocar elevação da inflação e o crescimento 
não depender de importação de máquinas, equipamentos e 
suprimentos -, porque não fizeram antes?!  

Provavelmente, como essa medida “virtuosa” não é unilateral, 
ela poderia desencadear uma reação ou “guerra cambial” com os 
parceiros comerciais. O comércio é, no mínimo, bilateral... 

A tentativa canhestra de manipular os preços relativos básicos 
– câmbio, juros, tarifas, tributos, salários –, no sentido de beneficiar 
o lucro industrial, é a receita novo-desenvolvimentista para o Brasil 
adotar o modelo asiático de exportação. Parece ser iniciativa de 
“aprendiz de feiticeiro”. 

Visão Ortodoxa 

Na análise dos determinantes das variações da taxa de câmbio, 
os economistas ortodoxos não conseguem se livrar do conceito de 
“poupança”. O jargão profissional chama de déficit no balanço de 
transações correntes de “poupança externa” e a contrapõe, 
equivocadamente, à “poupança doméstica”, um resíduo contábil ex-
post entre fluxos de renda e de consumo. Esse resíduo não seria 
objeto de decisões individuais ex-ante, diretamente ligadas a esse 
resultado. 

No fundo, a velha abordagem do Fundo Monetário Internacional 
(FMI) com o Modelo da Absorção domina ainda “corações e mentes” 
da maioria dos economistas.  

A absorção (A) é a parte da renda nacional (RN) absorvida 
pelos gastos internos: A = C + I + G.  

Se o produto interno bruto é PIB = RN - RLRM, na qual RLRM é 
a renda líquida recebida do resto do mundo, RN = C + I + G + X - M 
+ RLRM. Logo, RN = A + BTC e BTC = RN - A.   

Se houver superávit no balanço de transações correntes (BTC > 
0), a absorção estará menor se comparada à renda nacional (A < 
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RN). Então, a chamada “poupança nacional” estará positiva, com o 
país demonstrando capacidade de financiamento.  

Se houver déficit no balanço de transações correntes (BTC < 0), 
a absorção estará acima da renda nacional (A > RN). O país terá 
necessidade de financiamento, ou seja, de usar “poupança externa”, 
para gastar mais do que sua renda. 

A manipulação das contas nacionais expressa:  

RN = C + S + TL onde S é poupança e TL são os impostos 
líquidos de subvenção. Substituindo, BTC = RN - A = C + S + TL - C - 
I - G. Logo, BTC = (S - I) + (TL - G). 

A dedução do enfoque pela absorção é o déficit do balanço de 
transações correntes (BTC < 0) ser um efeito do excesso do 
investimento privado sobre a poupança privada ( [S - I] < 0 ) e/ou 
do déficit fiscal ( [TL - G] < 0 ). Por isso, o excesso de gastos (ou 
insuficiência de poupança), correspondente ao déficit externo, é 
atribuído às escolhas privadas e/ou à política fiscal. 

Pior, coeteris paribus (RN dada ou pleno emprego), os 
seguidores dessa abordagem deduzem uma política fiscal 
expansionista (via déficit fiscal) provocar um déficit do balanço de 
transações correntes. Vice-versa, uma política fiscal restritiva (com 
superávit fiscal) resulta em superávit do balanço de transações 
correntes. Viva o austericídio! 

Pe l o m e n o s , o m a l é m e n o r q u a n d o o s n o v o s -
desenvolvimentistas adotam a mão-visível de O Estado, para 
manipular preços, e não a mão-invisível de O Mercado, para 
manipular quantidades via depressão. Todos os economistas parecem 
buscar o nirvana, isto é, o “equilíbrio geral” a la tradição walrasiana.  

Nas religiões indianas, o nirvana é o estado permanente e 
definitivo de beatitude, felicidade e conhecimento, meta suprema do 
homem religioso, obtida através de disciplina ascética e meditação. 
No budismo, é a extinção definitiva do sofrimento humano alcançada 
por meio da supressão do desejo e da consciência individual... 

O desafio para os economistas é aprender a pensar a economia 
como um Sistema Complexo. Para tanto, é útil a Teoria do Caos para 
perceber a dependência de trajetória caótica levar ao progressivo 
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afastamento das condições iniciais. Na realidade, a economia 
constitui um sistema cujo estado inicial não se sabe bem qual é...  

Nele, as decisões ex-ante são vistas ex-post, isto é, a partir do 
“ponto de chegada” atual composto de fatos transcorridos em um 
processo socioeconômico e político ainda em andamento. Esta 
imprecisão dos dados iniciais irá se refletir na qualidade da previsão 
capazes de serem feitas por economistas sobre o estado futuro desse 
Sistema Complexo econômico. Não há como prever convergência 
para o pressuposto equilíbrio geral com a manipulação dos preços 
relativos básicos. 

Visão Institucionalista 

O padrão de flutuação cambial, segundo Pedro Rossi, um colega 
da nova geração de professores do IE-UNICAMP, em seu livro Taxa de 
Câmbio e Política Cambial no Brasil, publicado pela FGV Editora, é 
uma opção política decorrente de:  

1. uma institucionalidade politicamente construída, e  

2. um determinado modelo de atuação da política cambial a ser 
aprimorado. 

Nessa visão institucionalista, a economia brasileira tem 
especificidades importantes para o entendimento da dinâmica 
cambial: 

1. o alto patamar da taxa de juro estimula as operações de carry 
trade: tomar dinheiro onde o juro tem maior disparidade face 
ao juro interno e aqui aplicar;  

2. esses investimentos provocam a apreciação da moeda nacional 
nos períodos de alta do ciclo de liquidez internacional, mas 
também provocam o efeito inverso na reversão do ciclo, quando 
as operações de carry trade são desmontadas; 

3. a institucionalidade do mercado de câmbio brasileiro se mostra 
permeável à especulação financeira, dada a abertura financeira 
e a liquidez no mercado de derivativos. 

Uma característica fundamental do mercado de câmbio 
brasileiro é a assimetria de liquidez entre a negociação de reais à 
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vista, nos mercados primário e interbancário, e de derivativos, 
essencialmente o mercado de dólar futuro da BM&F. 

Um dos principais motivos para essa assimetria de liquidez é 
uma assimetria regulatória entre esses mesmos mercados. A 
formação de posições no mercado de câmbio à vista é restrita a 
instituições bancárias e corretoras especializadas. Elas devem ter 
autorização do Conselho Monetário Nacional e suas operações 
formalizadas em contratos de câmbio e registradas no SISBACEN.  

Já no mercado futuro da BM&F qualquer agente pode formar 
posições abertas em dólar futuro se for cadastrado no sistema dessa 
instituição. As menores exigências regulatórias e a facilidade de 
acesso condicionam a atuação dos agentes do mercado de câmbio e 
atraem investidores estrangeiros para a negociação da moeda 
brasileira no mercado futuro. 

No mercado de dólar futuro brasileiro, não há negociação de 
dólares. Negocia-se o valor em reais da variação de uma determinada 
quantidade de dólares em relação à moeda brasileira.  

Como as operações são liquidadas em reais, não há contratos 
de câmbio, tampouco movimentação de divisas. Portanto, a legislação 
cambial, condicionante da negociação de divisas no mercado à vista, 
não se aplica a esse mercado. 

Por conta dessa assimetria de liquidez, a taxa de câmbio se 
forma primeiro no mercado futuro e é transmitida por arbitragem – 
compra onde está barato para venda onde está caro – para o 
mercado à vista. Essa é uma visão difundida entre os operadores de 
mesa de câmbio do mercado brasileiro.  

Este fato é tomado como “intuitivo” porque a liquidez se 
concentra nesse mercado e por conta de o mercado tomar a taxa 
futura como referência para a cotação dos demais mercados. O 
mercado futuro tem precedência temporal sobre a cotação da taxa de 
câmbio à vista com defasagem em torno de 10 minutos. 

O mercado futuro está ligado ao mercado à vista por relações 
de arbitragem. Os preços futuros, além de riscos e expectativas, 
expressam essas condições de arbitragem.  
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O termômetro para arbitragem entre o mercado futuro e à vista 
é o cupom cambial: expectativa de rentabilidade pela diferença entre 
o juro externo (i*) e o juro interno (i), considerando o dólar esperado 
(ê) entre a entrada e a saída do capital: (i - i*) = ê. 

A definição de cupom cambial, apresentada por Pedro Rossi, 
difere dessa utilizada em Manuais de Finanças, onde se refere à 
paridade entre juros e à expectativa de depreciação da moeda 
nacional. Para Rossi, o cupom cambial é a taxa de juro remuneradora 
das aplicações em dólares onshore.  

Como a legislação brasileira não permite depósitos em moeda 
estrangeira, a taxa de cupom cambial é o resultado de uma operação 
estruturada com dois elementos:  

1. uma aplicação em ativo cotado em real com rendimentos em 
juros básicos (CDI) e  

2. um hedge cambial. 

Essa variável pode ser definida com a taxa de juro em dólar no 
mercado brasileiro. O cupom cambial aumenta quando o preço em 
dólar futuro se aproxima do preço do dólar à vista e se reduz quando 
eles se distanciam.  

A intuição por detrás disso está no seguinte fato: quando há um 
excesso de oferta de dólar no mercado futuro, o hedge cambial fica 
mais barato. Assim, as aplicações em dólar onshore, com cobertura 
cambial, ficam mais bem remuneradas. 

O circuito especulação-arbitragem se inicia com um excesso de 
oferta ou demanda no mercado futuro e, a partir daí, dá origem à 
arbitragem entre os mercados. No caso de um excesso de oferta de 
dólares futuros, por exemplo, o cupom cambial aumenta, tornando as 
aplicações em dólar onshore convidativas quando comparadas às 
taxas de captação offshore. 

Isso abre espaço para arbitradores assumirem a ponta 
comprada do mercado futuro e, ao mesmo tempo, tomam recursos 
no exterior para vender dólares no mercado doméstico. Com isso, o 
agente fica comprado em dólar futuro – aposta na alta da cotação – e 
vendido em dólar à vista – aposta na baixa da cotação –, o que 
equivale a estar “aplicado” em cupom cambial. Por conseguinte, o 
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excesso de oferta de dólares por parte dos arbitradores tende a 
apreciar a moeda nacional, isto é, cair a taxa de câmbio à vista. 

No Brasil, a arbitragem é realizada fundamentalmente pelos 
bancos. Eles são autorizados pelo CMN a atuar no mercado 
interbancário de câmbio.  

Essa arbitragem se realiza por meio das operações de “linha 
interbancária internacional”. São as únicas operações de câmbio entre 
residentes e não residentes não exigentes de contrato de câmbio, 
logo, não constam no fluxo cambial.  

Essa captação de recursos tampouco está sujeita aos controles 
de capitais porventura incidentes sobre os agentes primários. Nesse 
sentido, os bancos, guiados pelo mercado futuro, representam uma 
fonte relativamente autônoma de oferta e demanda de divisas para o 
mercado primário. 

Na institucionalidade adotada no mercado de câmbio brasileiro, 
segundo Pedro Rossi, se a atuação do Banco Central for restrita ao 
mercado à vista poderá ser pouco eficaz. Por um lado, ela afeta a 
cotação do câmbio à vista ao absorver ou prover liquidez no mercado. 
Por outro, ela não afeta diretamente o circuito especulação-
arbitragem. Dependendo da intensidade, pode perdurar mesmo com 
intervenções sistemáticas do Banco Central. 

Então, a especulação de venda (ou compra) de dólares futuros 
aumenta (ou diminui) o cupom cambial e incentiva a arbitragem dos 
bancos. Estes vendem (ou compram) dólar no mercado interno e ao 
mesmo tempo compram (ou vendem) dólar futuro, fazendo a 
contraparte do especulador. Eles assumem uma posição em dólar 
comprada no mercado futuro e vendida no mercado à vista. 

As intervenções do Banco Central, nesse contexto, fazem a 
contraparte dos bancos no mercado à vista. Então, podem não 
impedir um ciclo especulativo de apreciação ou depreciação da 
moeda brasileira. Além disso, uma intervenção pode incentivar mais 
“entrada” ou “saída” de dólar por conta de seu impacto sobre o 
cupom cambial. 

A atuação com swaps cambiais pode ter a vantagem de afetar 
diretamente o mercado onde se forma a taxa de câmbio e se origina 
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a especulação. Esse instrumento influi na formação da taxa futura e, 
assim, evita a contaminação da taxa de câmbio à vista. 

Essa atuação pode afetar o circuito especulação-arbitragem 
quando o Banco Central faz a contraparte do especulador, tirando o 
arbitrador da operação. Isso evita a variação da posição dos bancos. 
Ao absorver ou prover liquidez em dólar futuro, o Banco Central 
também ameniza a variação do cupom cambial.  

Contudo, os leilões de swaps podem conviver passivamente 
com a especulação cambial. Nos momentos críticos, de forte 
formação de posições especulativas, podem não ter o efeito desejado 
sobre a taxa de câmbio. 

A despeito dessa experiência de regulação do mercado de 
câmbio, Pedro Rossi apresenta a visão mais representativa do IE-
UNICAMP sobre mercado de câmbio. Diagnostica: “permanecem no 
Brasil as características estruturais capazes de condicionarem os 
ciclos especulativos do passado, em particular uma forte assimetria 
de liquidez entre o mercado à vista e o mercado de derivativos. Isso 
torna a institucionalidade do mercado brasileiro particularmente 
permeável à atividade especulativa”. 

Visão Novo-Desenvolvimentista 

A visão do novo-desenvolvimentismo sobre câmbio é possível 
de ser lida através de um artigo de meu ex-professor no Mestrado, 
Yoshiaki Nakano, com mestrado e doutorado na Cornell University. Ele 
é professor e diretor da Escola de Economia da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV/EESP). Publicou o artigo, antes do golpe de abril de 
2016, (Valor, 16/02/16) para louvar a depreciação da moeda 
nacional. 

Esses efeitos positivos dessa depreciação são demorados de 
acontecer, se e somente podem ocorrer se o real continuar 
depreciado em termos reais e permanecer estável de forma 
persistente, isto é, previsível. Somente com estas condições, a 
Indústria de Transformação poderá́ fazer o cálculo econômico e 
voltará a investir. 



  47

Nakano adverte quanto aos efeitos iniciais de uma depreciação 
cambial serem negativos. Seu argumento é essa leitura do mercado 
financeiro levá-lo reagir instantaneamente.  

• O Mercado associa com aumento do risco país, em virtude do 
endividamento público crescente.  

• Os especuladores no estrangeiro com aplicações em reais e as 
empresas aqui localizadas e endividadas em dólar sofrem 
perdas.  

• As importações tornam-se mais caras.  

• Os brasileiros viajantes para o exterior ficam mais "pobres". 

Os efeitos reais na economia tendem a demorar pelo menos 
dois anos. O relevante é a mudança nos preços relativos dos 
tradables em relação aos não-tradables.  

Ela tende a provocar uma mudança estrutural no sistema 
produtivo do país, elevando a rentabilidade do setor tradables. As 
importações sofrem efeitos mais imediatos, mas a substituição de 
importações não é uma decisão tão trivial.  

Os hábitos do consumidor têm uma certa inércia. As empresas 
utilizadoras de insumos importados têm de encontrar um produtor 
nacional capaz de produzir com a mesma qualidade do importado. 

A decisão do produtor nacional de voltar a produzir ou investir 
para atender a nova demanda depende da previsibilidade. Em um 
horizonte mais longo, significa a taxa de câmbio continuar depreciada 
e competitiva.  

Assim, a condição para a taxa de câmbio ter efeitos reais e 
positivos sobre a estrutura produtiva do país depende não do nível da 
taxa de câmbio, mas principalmente da sua previsibilidade. Ela tem 
de ter persistência em um nível competitivo. 

Se a taxa de câmbio for baixa por dólar e previsível, o 
empresário tomará uma decisão. Se for produtor nacional, deixará de 
sê-lo, fechará a sua fábrica, certamente se transformará em um 
importador e continuará com seus canais de distribuição e sua 
clientela.  
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Se a taxa de câmbio duplicar com um grande choque, a decisão 
será́ outra. Procurará um mix na sua estrutura produtiva para 
sobreviver.  

Se a taxa de câmbio por dólar quadruplicar e se o empresário 
tiver garantia de ela permanecer neste nível competitivo, em termos 
reais, a decisão será alterada novamente. As empresas já 
exportadoras e com mercado externo ampliarão as suas exportações 
se tiverem capacidade ociosa ou se a demanda doméstica sofrer 
queda. 

Se tiver de investir para ampliar capacidade de produção, a sua 
decisão será́ mais difícil. Dependerá de um cálculo econômico de 
longo prazo, isto é, da sua avaliação de persistência ou não da taxa 
de câmbio em um nível competitivo.  

Mas o verdadeiro e massivo impacto virá mais em longo prazo 
se a taxa de câmbio competitiva persistir, com a atração de novos 
empreendedores nas cadeias de atividade exportadoras. Nada 
melhor, para economistas novos-desenvolvimentistas, senão o 
sistema de preços relativos (internos/externos) estimular a produção 
e atrair todos empreendedores com novas e boas ideias, para se 
basear no potencial mercado interno, e exportar para o mercado 
externo. 

Para essa corrente de pensamento, a previsibilidade da taxa de 
câmbio é vital na determinação da estrutura produtiva do país. 
Porém, o Banco Central do Brasil, ao seguir cegamente um regime de 
metas de inflação, age ao contrário dessa ótica exportadora.  

A política monetária mantém a taxa de juros muito mais 
elevada em relação ao resto do mundo, gerando uma tendência 
persistente de apreciação cambial. Facilita controlar a taxa de 
inflação.  

O subproduto desta política foi a destruição da Indústria de 
Transformação. Ela representa hoje cerca de 10% do PIB. Regrediu 
mais de meio século sob este ponto de vista. 

Se o Banco Central do Brasil persistir com sua política de juros 
disparatados em relação às do resto do mundo, a taxa de câmbio 
voltará a apreciar. Assim, se os condutores da política econômica 
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quiserem minimizar ou neutralizar os efeitos do ajuste fiscal é vital 
mudar o regime cambial de forma a garantir lucratividade e 
previsibilidade para quem investe em exportações.  

Para isto seria preciso uma reforma na condução do Banco 
Central, mudando seus procedimentos operacionais para recompor a 
potência da taxa de juros. Particularmente, Nakano propunha ele 
deixar de utilizar a taxa Selic pós-fixada e acabar com as indexações 
tanto dos ativos financeiros a DI como dos preços administrados. 

Não me parece ser a política correta: retirar a proteção da 
riqueza financeira doméstica poderá levar ao contrário do desejado. 
Uma fuga de capital para o exterior provocará, de imediato, um 
choque cambial e o repasse para os preços via inflação importada. A 
dolarização do sistema de preços relativos internos desarranja as 
decisões dos agentes econômicos em um regime de hiperinflação. 

Visão Pós-keynesiana 

André Nassif é professor de Macroeconomia do Programa de 
Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal Fluminense 
(PPGE-UFF). Publicou artigo (Valor 15/12/21) onde expõe a visão 
pós-keynesiana de buscar uma expectativa certa com uma cotação de 
equilíbrio para o dólar. 

Cita artigo de coautoria de Carmem Feijó, Eliane Araújo e André 
Nassif, onde pressupuseram a taxa de câmbio real ser determinada 
por:  

• fatores estruturais, como a taxa de crescimento da renda per 
capita e os termos de troca, e  

• variáveis influenciadas pela política macroeconômica, como o 
diferencial de juros internos e externos, o saldo em conta 
corrente, o estoque de reservas internacionais e o risco país. 

Eu acho mais didático analisar os seguintes determinantes da 
taxa de câmbio: 

1. fundamentos macroeconômicos, pela ordem temporal, paridade 
entre juros interno e externo (em curto prazo), balanço de 
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transações correntes (em médio prazo) e paridade entre 
poderes de compra interno e externo (em longo prazo); 

2. mercado de câmbio: institucionalidade do mercado futuro em 
relação ao mercado à vista; 

3. política cambial: intervenções do Banco Central no mercado de 
câmbio. 

  

 Em dois modelos econométricos, Feijó, Araújo e Nassif usaram 
as citadas variáveis explicativas para estimar a trajetória de longo 
prazo da taxa de câmbio real em duas décadas e confrontá-la com os 
valores divulgados pelo Banco Central. Os resultados, ilustrados no 
gráfico acima (em logaritmos), mostram as taxas de câmbio reais 
estimadas pelos dois modelos (curva azul clara e curva amarela) 
seguirem tendencial de apreciação do real em relação a uma cesta de 
moedas, entre 2004 e 2012, corroborando os dados de câmbio real 
calculados pelo Banco Central (curva azul escura).  

A confiabilidade dos resultados estimados fica evidente pela 
estreita superposição das taxas reais estimadas e observadas nesse 
período, exceto após choques internos ou externos: 1999-2003 e 
após 2015. 



  51

Estimaram também a taxa de câmbio real de equilíbrio em 
dezembro de 2019 e, com base no diferencial da inflação acumulada 
no Brasil e nos Estados Unidos, atualizaram os resultados até maio de 
2020. Encontraram uma taxa de equilíbrio de R$ 3,70/US$, contra 
uma taxa de câmbio média cotada em R$ 5,45/US$. Houve excessiva 
depreciação da moeda brasileira, ou seja, overshooting cambial.  

Deduziram, em uma situação de retorno à normalidade, a taxa 
de câmbio real convergiria, paulatinamente, para a taxa de equilíbrio.  

Quando o real brasileiro se valoriza em relação ao dólar, O 
Mercado identifica esse movimento como indicador de confiança dos 
investidores estrangeiros no Brasil. Como parte desses investimentos 
é destinada ao mercado de ações, onde eles detêm em torno da 
metade do investimento total, o aumento dos índices na Bovespa é 
interpretado como indicador antecedente de consolidação da 
confiança necessária para a retomada e sustentação do crescimento 
econômico. 

 No entanto, esses investidores são, majoritariamente, 
especuladores em curto prazo. Eles utilizam a moeda brasileira como 
uma commodity com amplas oportunidades de ganhos, mediante 
operações de carry trade induzidas pelo diferencial de juros, ou 
transações especulativas nos mercados acionários futuros.  

Esse o cenário prevaleceu quando a moeda brasileira mostrou 
tendência de apreciação real no longo prazo. Como o regime de 
câmbio flexível brasileiro é fundamentalmente o mesmo, há duas 
décadas, é possível, em cenário de novo ciclo expansivo, recrudescer 
tal tendência de apreciação cambial, com risco, inclusive, de a taxa de 
câmbio nominal cair para níveis muito inferiores aos da taxa de 
equilíbrio.  

A l i teratura econôm i ca , segundo Nass i f, sugere a 
sobrevalorização da moeda em países em desenvolvimento só́ deve 
ser tolerada se o ritmo de crescimento da produtividade média de 
suas economias for superior ao dos países desenvolvidos. Caso 
contrário, a sobrevalorização, embora vantajosa para os 
especuladores estrangeiros, transmuta-se em “ouro de tolo” para a 
maioria da população. 
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Ela desvia os recursos da economia para a produção de bens e 
serviços de baixa produtividade e faz parte expressiva do incremento 
da demanda doméstica de bens manufaturados e serviços de maior 
conteúdo tecnológico ser suprida por importações. Os melhores 
empregos deixam de ser gerados no Brasil e passam a ser 
exportados para o resto do mundo. 

As evidências empíricas mostram a taxa de câmbio nominal 
deveria se manter no nível competitivo, ou seja, ligeiramente acima 
da taxa de câmbio real de equilíbrio. A razão principal é um câmbio 
competitivo permitir os recursos produtivos serem realocados para os 
principais setores geradores e difusores de progresso técnico, 
localizados na indústria de transformação e nos serviços da tecnologia 
de informação e comunicação. Assegura o crescimento econômico ser 
sustentado por taxas expressivas de variação da produtividade média 
agregada. 

Nas condições atuais da economia brasileira, com ampla 
abertura ao movimento de capitais externos, o regime de câmbio 
flutuante continua sendo o mais recomendável como instrumento de 
política macroeconômica. No entanto, para evitar os efeitos deletérios 
da sobrevalorização cambial, o governo deveria, a exemplo de 
diversos países asiáticos, administrar a taxa de câmbio – e não 
apenas deixá-la operar sob “flutuação suja”.  

Para isso, deveriam ser acionados, com a frequência necessária 
para impedir a sobrevalorização do real, instrumentos como:  

• intervenção nos mercados à vista e futuros,  

• compra e venda de reservas internacionais,  

• medidas macro prudenciais e, excepcionalmente,  

• controles ad hoc de capitais.  

Em suma, os pós-keynesianos se aliam aos novos-
desenvolvimentistas ao sugerir o Brasil adotar um regime de câmbio 
administrado do tipo “asiático” – e não periférico”. 

Parece-me o problema da desindustrialização brasileira (e 
ocidental) se deu em um contexto global de nova divisão 
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internacional do trabalho, onde a China e o Sudeste Asiático se 
tornaram a “fábrica do mundo”, a Rússia e os petro-estados a 
“energia do mundo”, e o Brasil e a periferia restante as “fazendas do 
mundo”. Índia, Estados Unidos e Europa focalizam em serviços 
urbanos ligados à informática. 

É uma mudança estrutural. Política econômica em curto prazo, 
no caso cambial, não tem o poder de alterá-la em longo prazo. 

Visão Neoliberal 

Márcio G. P. Garcia, Professor Titular do Departamento de 
Economia da PUC-Rio, em sua coluna (Valor, 12/02/21), faz um 
contraponto às visões apresentadas anteriormente. Em lugar de 
intervenção direta da Autoridade Monetária no mercado de câmbio, 
sua visão neoliberal defende o uso indireto da taxa de juro como o 
preço básico crucial para todo o sistema de preços relativos. Fora 
essa maneira de condução, não se deve interferir no livre-mercado. 

Juros cumprem múltiplas funções na economia. Na economia 
brasileira, particularmente importantes, para Garcia, são as funções 
de:  

1. possibilitar o controle da inflação pelo Banco Central e  

2. manter o bom funcionamento do sistema financeiro ao 
compatibilizar oferta e demanda de ativos domésticos, em 
especial, de títulos de dívida pública. 

Por vezes, o conflito entre os dois papéis desempenhados pelos 
juros pode ser intenso. Nos anos 90, para manter o regime de banda 
cambial, com a moeda nacional supervalorizada, durante as crises 
asiática, russa e quebra do fundo LTCM, chegou a dobrar a taxa de 
juro para patamar elevadíssimo. Durante as crises argentina e 
brasileira do “apagão”, já com regime de câmbio flexível, a taxa de 
juro básica teve menor elevação.  

Garcia releva a atuação de seus colegas da PCUC-RJ no governo 
FHC ao afirmar “tais elevações, claro, não advieram prioritariamente 
da necessidade de conter a inflação, mas sim de evitar os 
investidores trocarem maciçamente ativos domésticos, sobretudo 
títulos de dívida pública, por ativos externos, em ataque especulativo 
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contra o real. Acabaria com o regime de câmbio controlado então 
vigente”. 

Ora, a moeda nacional supervalorizada foi a forma artificial de 
manter a inflação baixa ao inundar a economia brasileira de 
importações – e quebrar em consequência a indústria nacional. 
Alcançou sim o objetivo político almejado: a reeleição do FHC em 
1998. 

O período de câmbio controlado (1995-98) é mais lembrado 
pelas “dobradas” da taxa Selic. Foram associadas às fugas de 
capitais, deflagradas por crises externas.  

Mas, segundo essa releitura da história, feita por Garcia, “na 
maior parte desse período, o Banco Central do Brasil lutava contra 
um ‘excesso’ de entrada de capitais para comprar dívida pública, o 
que forçava uma apreciação da taxa de câmbio. Não foi por outra 
razão, nesse período, ter sido instituídos controles de entrada de 
capitais. Mercê dos altíssimos juros então vigentes [atraentes do 
capital estrangeiro], a taxa de inflação em 1998 foi só́ 1,65%”. 

A adoção do regime de flutuação cambial, em 1999, após a 
substituição de Gustavo Franco por Francisco Lopes e, logo após, por 
Armínio Fraga, amenizou o distúrbio de dupla personalidade do juro, 
mas não o eliminou. Após período inicial de crises graves, como o 
“apagão” provocado pelas privatizações e falta de planejamento, o 
governo FHC não conseguiu eleger José Serra como seu sucessor. 

As taxas Selic elevadas, embora em queda, a partir de 2003, 
contribuiu para domar a inflação e também para atrair capitais ‘em 
excesso’. Com o sucesso do governo Lula, o real apreciou-se tanto a 
moeda nacional a ponto de controles de entrada de capitais voltarem 
a ser impostos em 2009, durante a crise mundial. 

Até pouco tempo, a taxa Selic exibia duas características 
capazes de a tornarem muito cobiçada por investidores:  

(i) em média era alta e foi sempre aumentada nos períodos de 
crise;  

(ii) atuava como um seguro compensador (“cupom cambial”) por 
expectativa de desvalorização da moeda nacional: (i - i*) = ê.  
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Tais características capazes de tornarem a Selic tão atraente 
parecem ter desaparecido após a estagdesigualdade (2017-2021). 
Passou a cair, inclusive durante as crises, como na pandemia. 

Não por outra razão, investidores reclamavam a Selic a 2% aa 
ser excessivamente baixa. Já́ economistas keynesianos olham para o 
alto desemprego e a elevada ociosidade da economia, com inflação 
sob controle, e veem boas justificativas para taxa tão baixa. Garcia 
pergunta: quem tem razão? 

  

“Ambos. Este é o problema. O Banco Central do Brasil tem de 
manter a inflação na meta, suavizando o movimento cíclico tanto 
quanto possível. Ao mesmo tempo, tem de garantir o bom 
funcionamento do sistema financeiro”.  

Embora a taxa de câmbio flutuante divida o peso do ajuste com 
a taxa de juros, o risco fiscal joga no sentido oposto. Isso explica, 
segundo Garcia, “a LFT (Letra Financeira do Tesouro), título com 
rendimento pós-fixado com base na taxa Selic, paradigma de ‘porto 
seguro’, tenha voltado a ser negociada com deságio. E o risco fiscal 
fez com o real se depreciar, em 2020, muito mais acima das moedas 
de nossos pares, ajudando a elevar a inflação. O Banco Central do 
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Brasil passou a anunciar o fim do forward guidance de juro 
extremamente baixo”. 

A alta da Selic tende a mitigar, em curto prazo, a diferença 
entre as “duas Selics”:  

(i) a necessária para atingir a meta para a inflação e  

(ii) a garantidora da demanda pelos títulos de dívida pública.  

Porém, Garcia reconhece, “o risco fiscal está em boa medida 
por trás da depreciação cambial alimentadora da inflação. Se a 
situação fiscal vier a se agravar, com novas despesas permanentes 
impulsionando a dívida pública para trajetória ainda mais 
preocupante, ficará cada vez mais difícil conseguir os juros 
cumprirem seus dois papéis”. 

Não parece ser possível, para os neoliberais adeptos do 
austericídio (austeridade fiscal + suicídio econômico), e da política 
monetária de juros disparatados, o governo utilizar outros 
instrumentos de política econômica como política cambial, controle de 
capital, política de crédito... 

Visão Novo-Clássica 

O Banco Central do Brasil tinha muitos argumentos para voltar 
subir os juros na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), 
no dia 17 de março de 2021, segundo o chefe do Centro de Estudos 
Monetários da FGV/Ibre e ex-diretor do Banco Central, José Júlio 
Senna. O risco de curto prazo de uma demora em elevar a taxa 
básica seria piorar as condições financeiras e, como consequência, ter 
efeito adverso à atividade econômica em um momento de incertezas 
muito elevadas. 

A Autoridade Monetária antes sinalizava ver necessidade de 
estímulo monetário extraordinário para a economia. “Mas já era hora 
de começar a rever essa postura.”  

A sinalização de início de um ciclo de aperto pode, embora 
pareça contra intuitivo, trazer uma melhora das condições financeiras. 
Segundo Senna, “os spreads observados entre juros curtos e juros 
longos tendem a se alterar na esteira de ações de política monetária”. 
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Os dados históricos indicam a inclinação da curva de juros 
geralmente se modificar quando se mexe nos juros de política 
monetária. “Nesse sentido, um movimento para cima da Selic poderia 
ajudar a desinclinar a curva de longo prazo, com potencial de mitigar 
os efeitos contracionistas de um ciclo de alta.”  

Seu estudo, representado no gráfico, conclui, quando 
comparados os comportamentos das curvas de juros nominais de 
swap de 360 dias (de curto prazo) e a do “spread” (diferença) entre 
os juros de um e de dez anos no Brasil, é possível observar: os juros 
curtos em alta derrubam o spread e em baixa o elevam. 

Outro argumento para o Banco Central ter começado o ciclo de 
alta dos juros, segundo Senna, seria o risco de uma piora na 
formação de expectativas sobre a inflação. Isso ocorreria porque os 
choques de preços do ano 2020 tinham enraizado a percepção de 
surpresas inflacionarias e, como consequência, a possibilidade desse 
sentimento contaminar estimativas futuras.  

“Os choques de preços ao qual a economia brasileira foi 
submetida no segundo semestre foi bem mais disseminado do antes 
imaginado. A intensidade das altas foi muito grande, empurrada pela 
depreciação do real, e, com isso, houve a surpresa inflacionária”. 



  58

Para Senna, “existe a possibilidade de os choques de preços 
estarem se dissipando, mas alguns indicadores mostram isso poder 
não ser verdade”.  

A alta das cotações de commodities foi muito forte e ainda 
tende a impactar a economia. “Olhando-se os componentes do índice 
de preços no atacado, ainda tem um impacto reprimido para se 
materializar.” Senna cita como exemplo o preço de matérias-primas. 

Conforme o pesquisador do IBRE, o Banco Central tem de levar 
em conta ainda outro fator relevante: o efeito estatístico da inflação 
em 12 meses vai ficar acima de 8% entre maio e agosto. Embora 
todos os economistas bem informados espere isso acontecer e não 
seria uma fonte de preocupação se estivéssemos vivendo um 
momento normal de ambiente econômico.  

Porém, “esses mais de 8% em um ambiente de muitas 
incertezas politicas e fiscais podem se tornar um fator de risco”. 
Acabará influenciando na piora da formação de expectativas de 
inflação. 

De acordo com esse ex-diretor do Banco Central do Brasil, o 
alto nível de ruídos políticos e fiscais tem levado a um ambiente de 
muita insegurança. “Há uma preocupação com uma guinada populista 
do governo, com os sinais trazidos pela abrupta demissão do 
presidente da Petrobras e interferência nos preços de combustíveis.”  

É necessário, para ele, sinalizar o enfrentamento direto da 
grande questão fiscal do país: o crescimento das despesas 
obrigatórias. O pesquisador elogia os gatilhos para evitar a 
deterioração fiscal do governo, mas afirma, em sua opinião, “serão 
usados para compensar os gastos extraordinários do período de 
calamidade e não seriam ajustes líquidos”.  

Senna pondera: “os gatilhos de emergência fiscal não serão 
detonados no período da atual administração federal. É melhor ter 
isso em vez de não ter nada, mas não é suficiente e está longe do 
ideal”. 

Nesse cenário de percepção de intervenção populista e 
deterioração do quadro fiscal, o Banco Central do Brasil tem de estar 
atento aos sinais do mercado. “O risco se ele não acompanhar o 
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mercado agora e não ajustar a Selic é piorar ainda mais as condições 
financeiras”.  

Por definição, nenhum Banco Central deveria pautar suas 
decisões pelos sinais do mercado, porque, “quando isso for percebido, 
acabou a política monetária”. No entanto, “há ocasiões quando 
discordar frontalmente de O Mercado pode ser perigoso. Não agir 
agora seria penalizar a atividade econômica.” 

A alta da taxa básica Selic e a sinalização de começo do ciclo de 
aperto monetário podem ter como efeito secundário a redução da 
volatilidade no mercado de câmbio, avalia o chefe do Centro de 
Estudos Monetários da FGV/Ibre. “O início de uma política de alta de 
juros pode ser um elemento importante para acalmar o mercado de 
câmbio. Ele tem exigido do Banco Central seguidas intervenções, 
sendo obrigado a vender dólar à vista em volumes não desprezíveis”.  

Para Senna, uma subida da Selic em um patamar significativo 
poderia ajudar a atenuar os movimentos. Isso porque a alta da taxa 
básica reduziria o diferencial de juros em relação aos títulos 
americanos.  

O nível de turbulência nos mercados “provocada em larga 
medida pelo ambiente politico e por uma percepção de possível 
mudança na direção da política econômica está tão alto a ponto de, 
pelo visto, o Banco Central estar com dificuldade de seguir os seus 
próprios protocolos de intervenção no câmbio”.  

O Banco Central do Brasil tem sido levado a atuar no mercado 
de câmbio, mesmo com o fluxo positivo de dólares. Para Senna, “tem 
tanto ruído a ponto de estar sendo difícil de ele seguir o próprio 
protocolo e está tendo de atuar mais para a redução da volatilidade”.  

Além de dar uma acalmada no mercado de câmbio, uma 
melhora no canal do câmbio também seria um desenvolvimento 
benéfico para o controle da inflação. Segundo Senna, foi um dos 
fatores provocadores das surpresas com a alta de preços no fim de 
2020. 

O recrudescimento da pandemia não seria um motivo para o 
Banco Central adiar o início de um novo ciclo de subida de juros. A 
Autoridade Monetária estaava ficando sem tempo e o risco era de 
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uma piora das condições financeiras. Isto, por sua vez, afetaria de 
maneira negativa a própria recuperação.  

Para Senna, os choques de preços relativos, sentidos ao longo 
da segunda metade de 2020, têm, em larga medida, a ver com a 
pandemia. Os choques se relacionam aos desvios de demanda das 
famílias. Elas passaram a evitar determinados serviços e demandar 
mais bens de consumo. Estes, por sua vez, demandam mais matéria-
prima. Houve o desvio de consumo para produtos de alimentação e 
as quebras de cadeias produtivas.  

As incertezas trazidas pelas novas cepas do coronavírus e a 
lentidão do programa de vacinação são fatores inibidores do 
consumo, do investimento e da geração de emprego. Quanto mais 
durar a pandemia sem a vacinação em massa, pior será para a 
economia. 

Visão Monetarista 

O ciclo de alta de juros que o Banco Central cogita começar em 
breve “deverá ter pouco ou nenhum efeito sobre o real”, conclui 
estudo da A.C. Pastore & Associados, do economista Affonso Celso 
Pastore. Com ferramentas quantitativas, ele entra na polêmica sobre 
o acerto ou erro de fazer um forte movimento na Selic para tentar 
conter a depreciação da taxa de câmbio, como prega uma corrente 
do mercado financeiro e de economistas. 

“Nas condições atuais da economia brasileira, uma valorização 
do real somente ocorrerá com uma consolidação fiscal. Ela ainda não 
está à vista. Logo, o Brasil deverá continuar convivendo com o real 
fraco”, diz o estudo. 

O dólar perdeu cerca de 10% de seu valor ante outras moedas 
importantes do mundo a partir do período entre abril e maio do ano 
2020, de acordo com o chamado “Dollar Index” (DXY). Este 
acompanha o desempenho da moeda americana em relação ao euro, 
iene, libra, dólar canadense, dólar australiano, coroa sueca e franco 
suíço. 

Foi reflexo da forte expansão monetária pelo Federal Reserve 
(Fed) nos Estados Unidos, com a redução dos juros para abaixo de 
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0,25% ao ano, compra de mais de US$ 2 trilhões em títulos do 
Tesouro e relaxamento das metas de inflação e emprego. Elas criam a 
perspectiva de um longo tempo de condições estimulativas.                                 

 Esse ambiente favorece os fluxos de capitais dos EUA para 
outros países, levando ao enfraquecimento do dólar em relação às 
demais moedas. O estudo diz, em condições normais, o 
enfraquecimento do dólar deveria contribuir para valorizar também o 
real ou, pelo menos, atenuar a sua desvalorização. 

Isso aconteceu no Brasil de 2008 a 2014, quando o país ainda 
colhia os frutos das políticas macroeconômicas mais sólidas do 
governo Lula. Elas levaram ao grau de investimento em 2007.  

Até 2012, o país cumpria as suas metas de superávit primário 
voltadas a reduzir a dívida pública. Nesse período, a atração de 
capitais ao Brasil superava o déficit em contas correntes e produzia 
superávits no balanço de pagamentos. 

Mas não é o observado ultimamente. “A exemplo do ocorrido 
com as moedas de outros países em crise, como Argentina, Turquia e 
Rússia, o real não respondeu ao enfraquecimento do dólar”, diz o 
relatório. 

Essa mudança de padrão levou setores do mercado financeiro a 
dizer a responsabilidade ser de o juro estar, em termos do padrão 
histórico, muito baixo no Brasil, em 2% ao ano antes de março de 
2021. Ele alimentava a depreciação cambial. Muitos pregavam um 
aperto mais forte de juro para estabilizar a cotação do dólar em 
relação ao real. 

Pastore disse, dado o quadro inflacionário mais geral, o Banco 
Central do Brasil deveria iniciar um ciclo de alta de juros “para 
mostrar estar comprometido com a meta de inflação e não repetir o 
erro cometido em 2011, quando desancorou as expectativas de 
inflação – e custou caro em termos de produto”. 

Mas ele manifestou preocupação com as pressões do mercado 
para uma alta forte e acelerada. “Se for para subir os juros para 
baixar o câmbio, acho um erro, vai impor uma desaceleração 
adicional à economia”, afirmou Pastore. “Se tem de começar a subir, 
vai devagar, deixando contingente aos dados.” 
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A consultoria de Pastore comparou, com ferramentas 
matemáticas e estatísticas, o comportamento das moedas de 20 
países emergentes e desenvolvidos com o Dollar Index. No 
levantamento, conseguiu identificar quatro grupos de países com 
padrões diferentes entre si. 

Tem um primeiro grupo com desempenho mais positivo, com 
uma breve depreciação com a pandemia. Mas logo voltaram ao 
padrão anterior, com uma apreciação de suas moedas mantendo a 
relação histórica com o DXY. Esse grupo inclui dois países 
participantes do DXY (Canadá e Austrália) e outros seis não 
participantes (Coreia do Sul, Croácia, Lituânia, Polônia, República 
Checa e Nova Zelândia). 

Um segundo grupo teve forte depreciação, seguida de uma 
apreciação cambial. Mas, embora o enfraquecimento do dólar tenha 
levado a um fortalecimento dessas moedas, elas ficaram 
persistentemente depreciadas em relação ao padrão anterior. Ainda 
assim, após esse deslocamento da taxa de câmbio, as moedas 
continuam a responder mais ou menos da mesma forma ao Dollar 
Index. Fazem parte do grupo África do Sul, Chile, Colômbia, Hungria, 
Índia e México 

Há um terceiro grupo do qual o Brasil faz parte, ao lado de 
Rússia e Turquia. Ele teve forte depreciação, mas ela não se reverteu 
no mesmo ano, nem mesmo parcialmente. “Antes da pandemia havia 
uma correlação positiva entre o real e o Dollar Index, mas depois da 
pandemia o real passa a oscilar em torno de um valor médio estável, 
sem nenhuma reação ao enfraquecimento do dólar.” 

O quarto grupo são os países nos extremos. Dois, do lado 
negativo: a Argentina, com a maior crise econômica e maior 
depreciação; e o Peru, enfrentando uma crise política e risco eleitoral. 
Do lado positivo, está a Ucrânia, geopoliticamente afastada da Rússia 
e se aproximada da União Europeia. Com um profundo programa de 
reformas, ela apreciou sua moeda antes da pandemia e a manteve 
estável, no mesmo nível de 2018, durante a pandemia. 

A conclusão foi a situação brasileira se assemelhar à de Rússia 
e Turquia: os fluxos de capitais gerados pela expansão monetária 
americana preferiam ir para outras economias com as contas públicas 
menos preocupantes. “A menos se houver uma mudança radical na 
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condução da política fiscal, o país continuará convivendo com um real 
fraco”, conclui o estudo. 

Curiosamente, a política fiscal permaneceu a mesma, embora a 
relação DBGG/PIB tenha melhorado pelo crescimento nominal do PIB, 
devido à elevação da inflação. Bastou a retomada da elevação da 
taxa de juro básica para a taxa de câmbio cair... 

Debate sobre Política Anti-inflacionária 

Ameaça Inflacionária 

“Give me a one-handed Economist. All my economists say  
'on hand...', then 'but on the other...” ― Harry Truman 

Os dados mostram um aumento relevante da taxa de inflação 
nos últimos meses. Quando há grande dispersão de preços relativos, 
o nível geral dos preços – uma média ponderada comparativa da 
elevação dos preços dos produtos de uma cesta básica de consumo 
entre dois meses – aumenta.  

Quando os detalha, observa: preços de bens comercializáveis 
subiram bem acima do ritmo de crescimento dos preços de serviços. 
Estes são mais sensíveis às variações da demanda interna – e a 
economia está saindo de uma Grande Depressão anteriormente 
deflacionária.  

A inflação medida pelo IPCA, acumulada em 12 meses, em 
março de 2021, foi de 6,1%. Os preços dos bens comercializáveis 
subiram 12,3% contra 1,7% dos serviços. Em todos os meses, desde 
junho de 2020, os preços dos bens comercializáveis subiram mais 
acima dos serviços. 

Ailton Braga, consultor legislativo do Senado Federal, fez um 
ajuste na desagregação do IPCA em preços livres, bens 
comercializáveis, serviços e outras aberturas, feita pelo Banco Central 
(Valor, 29/04/21). Considerou a gasolina, conforme a classificação o 
Banco Central um preço monitorado, como parte dos bens 
comercializáveis, devido a sua sensibilidade elevada à cotação do 
câmbio e do petróleo. 
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Essa configuração gerou a aparência de um choque de oferta. 
Ele teria afetado negativamente os custos de produção das empresas 
brasileiras, em virtude da elevação dos preços das commodities no 
mercado internacional e da desvalorização da moeda brasileira.  

Entretanto, no citado artigo, Braga irá argumentar esse não ter 
sido um choque de oferta usual. Não teve origem em restrições na 
economia real, mas sim foi o resultado de um choque monetário. 

Viu como um economista tem “dois lados”? Um é da oferta, 
outro é da demanda. 

Historicamente, há uma relação inversa entre variação das 
cotações das commodities no mercado internacional e da taxa de 
câmbio R$/US$. Isso acontece porque:  

(i) os movimentos de preços das commodities refletem, em parte, 
os movimentos do dólar em relação às principais moedas 
internacionais, e  

(ii) maior preço das commodities melhora os termos de troca e os 
saldos do balanço comercial brasileira. 

O economista enxerga uma relação matemática inversamente 
proporcional. Quando há desvalorização do dólar em relação às 
moedas das principais economias do mundo, observa-se inflação dos 
preços das commodities – e vice-versa. Em períodos de tendência de 
valorização do dólar (ou depreciação da moeda nacional), os preços 
das commodities caem. 

Por essa compensação pela queda da cotação do dólar, o 
aumento dos preços das commodities, normalmente, não teria 
impacto significativo na inflação brasileira. Entretanto, Braga afirma 
essa relação ter sido quebrada em meados de 2020. Essa “inflação 
importada” se tornou o principal motivo da grande pressão sobre 
preços no atacado e de bens comercializáveis no Brasil. 

Para averiguar as possíveis causas da depreciação da moeda 
brasileira, em regime de câmbio flexível, apesar do aumento dos 
preços das commodities, com a receita dos exportadores recebendo 
esse duplo impacto positivo, Braga levantou indicadores de taxas de 
juros reais internas e externas. Saiu da análise do balanço de 
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transações correntes e foi analisar o diferencial na paridade entre 
esses juros. 

A redução das taxas de juros foi maior no Brasil, se comparada 
à norte-americana. O diferencial de juros internos e externos, em 
curto prazo, controladas pelos Bancos Centrais de ambos países, 
antes do ajuste para o risco Brasil, tornou-se negativo desde outubro 
de 2020. 

Esse incentivo ao repatriamento de capital estrangeiro e a forte 
elevação do saldo do crédito no Brasil, ao longo do ano da pandemia, 
mostram uma política monetária (juros e crédito) expansionista. 
Colaborou para evitar uma maior depressão da economia, junto com 
a forte expansão dos gastos públicos, mas teve como contrapartida a 
depreciação da moeda nacional e o aumento da inflação, apesar do 
desemprego elevado ter limitado os reajustes de preços dos serviços. 

Na Era da Globalização (1990-2020) – ou da abertura dos 
mercados internos para o exterior com importações –, afastou-se um 
dos maiores fantasmas do mercado de títulos de dívida: a inflação. 
Diminuiu o risco de eutanásia dos rentistas, aplicados em prefixados.  

Além disso, graças ao baixo custo de oportunidade, ações e 
outros ativos de risco quebraram recordes de alta. A alavancagem 
financeira das empresas não-financeiras foi favorecida, graça aos 
custos dos empréstimos em patamares históricos de baixa. 

De início, a retomada da inflação em nível internacional foi é 
um reflexo de interrupções na cadeia de abastecimento. Os preços de 
commodities importantes para a economia mundial, como o cobre, o 
minério de ferro e o petróleo, dispararam.  

A carência de chips semicondutores prejudica a produção 
mundial de novos automóveis. Leva os compradores a buscarem 
alternativas no mercado de usados, onde os preços já se elevam.  

Com fuga da renda fixa no mercado financeiro para o mercado 
imobiliário, os preços das moradias também dispararam, juntamente 
com os preços da madeira e outros materiais de construção civil. 
Uma impressionante falta de trabalhadores também surgiu em vários 
países, onde o auxílio emergencial de Assistência Social tirou 
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incentivo para a anterior submissão à superexploração da força do 
trabalho. 

A inflação de itens na construção, hoje, é pressionada por:  

(i) disparada de preços de commodities minerais e metálicas 
usadas para matérias-primas de produtos no setor;  

(ii) dólar alto;  

(iii) aumento de demanda por projetos residenciais, com elevação 
de procura de material;  

(iv) alta em preço de fretes; e  

(v) dificuldades em importação de itens usados no setor, para 
suprir mercado doméstico. 

O encarecimento do frete aéreo e marítimo, somado ao 
alargamento de prazos de entrega e aos efeitos de novas ondas da 
covid-19, provoca escassez de componentes eletrônicos no Brasil. 
Antes da pandemia, aproximadamente 60% da carga aérea global era 
trazida em aviões de passageiros. Passou-se a ter menor número de 
voos comerciais disponíveis. 

Esse é, em grande parte, um problema de logística. O valor do 
frete para trazer um contêiner da China ao Brasil aumentou além do 
dobro, na comparação com o período anterior à pandemia. 

Boa parte dos produtos exportados pelo Brasil para a China 
necessita de contêineres refrigerados, como é o caso das carnes e 
frutas. Como o Brasil compra da China principalmente produtos 
acabados, como aparelhos eletrônicos e máquinas, em alguns casos, 
podem até danificar neste tipo de caixa metálica. Se pudesse trazer, 
na viagem de volta, produtos da China para o Brasil, poderia baratear 
o custo de importação, por exemplo, na compra de equipamentos de 
informática, impulsionada pela adoção do trabalho remoto. 

Nova Função de Reação dos Bancos Centrais 

Desde quando Paul Volcker adotou o monetarismo e aumentou 
as taxas de juros nos Estados Unidos, para o recorde acima de 20% 
aa, no começo dos anos 80, controlar a inflação passou a ser a 
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atribuição central das Autoridades Monetárias mundiais. Com seus 
regimes de metas de inflação, baseados na Economia da Confiança 
novo-clássica, os Bancos Centrais tenderam a agir rapidamente 
aumentando as taxas de juros frente a qualquer ameaça de um 
retorno da inflação. 

No entanto, o atual presidente do Fed levou o comportamento 
do Banco Central norte-americano para uma direção diferente. Em 
agosto de 2020, durante uma Grande Depressão inicialmente 
deflacionária, houve mudança da política reativa imediata de elevação 
do juro básico.  

Os demais Bancos Centrais também passaram a tolerar 
explicitamente períodos de inflação mais alta, após o reconhecimento 
de ter adotado aperto prematuro no passado recente. Este, 
juntamente com a austeridade fiscal, prolongou o período de 
recuperação da crise mundial de 2008 mais além do necessário. 

A maioria dos outros Bancos Centrais ainda não copiou essa 
chamada “meta média de inflação”. Mas eles parecem ter 
abandonado a postura preventiva imediata no trato com a inflação.  

Os atuais programas de compras de títulos do BCE e do Banco 
da Inglaterra são muito maiores em comparação aos anteriores em 
escala. Eles monetizam a dívida pública e colaboram para retomada 
do crescimento da renda e do emprego. 

Esse afrouxamento monetário contrapõe-se aos impulsos 
deflacionários como o envelhecimento demográfico e as inovações 
tecnológicas em ação. Programa de estímulo e gastos com 
infraestrutura e redes de proteção social constituem fundos para 
recuperação.  Não é momento de cautela na área fiscal. 

Antes, os neoliberais subestimavam o papel desempenhado 
pela austeridade fiscal nas pressões deflacionárias da última década. 
Agora, ignoram outras preocupações: os gargalos nas cadeias de 
abastecimento, legados da reabertura das economias, e o enorme 
apoio fiscal ameaçam com a volta da inflação de custos, ou seja, de 
oferta.  

Poderá levar qualquer Banco Central a vacilar em sua promessa 
de manter a política monetária ultra-acomodativa, enquanto seu novo 
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objetivo de uma recuperação mais inclusiva não for alcançado. No 
entanto, a taxa de inflação implícita, esperada como um sinal indireto 
da inflação futura, e derivada dos preços dos títulos de dívida pública 
protegidos da inflação, está em alta. 

Economistas debatem se todos os Bancos Centrais entraram em 
uma nova Era, após a recente Grande Depressão deflacionária, em 
termos de inflação de demanda, seguida de inflação de custos. Eles 
têm uma nova função de reação, onde o imediato controle da 
demanda agregada tem de ser repensado? 

Especuladores (e seus porta-vozes) lamentam estarem tendo 
de adivinhar não só como o Banco Central define como “transitório”, 
como também quais são os parâmetros específicos motivadores de 
uma mudança de política monetária. Isso o deixa suscetível a erros 
de comunicação enquanto aumentam as pressões inflacionárias. 

A resposta de O Mercado está estranha. Ao falar de inflação há 
meses, sinaliza uma “profecia autorrealizável”. A inflação corrói os 
pagamentos de juros fixos oferecidos por títulos financeiros. Este é o 
chamado risco de eutanásia dos rentistas, cuja muita gente jovem, 
operadora nos mercados f inanceiros, nunca se deparou 
pessoalmente. 

Está especialmente preocupante para os mercados de ações. 
Atingiram novas patamares, liderados por ganhos de empresas com 
grande potencial de crescimento, relacionadas às inovações 
tecnológicas.  

Os especuladores avaliam potenciais lucros futuros em relação 
à taxa “livre de risco”, ou seja, o custo de oportunidade de perda do 
possível ganho a obter comprando títulos de renda fixa sem risco. 
Rendimentos de juros maiores, no futuro, começam a fazer as ações 
valerem menos hoje. 

Com o afrouxamento monetário e a inflação de ativos deu para 
ganhar bastante dinheiro com as ações. Agora, depara-se com um 
cenário nebuloso para quem está gerenciando recursos: perder em 
renda variável e em renda fixa com juros correndo atrás da inflação. 

A desaceleração das medidas de combate à Grande Depressão, 
gerada na pandemia, anunciadas pelo Banco Central brasileiro, está 
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em linha com os comportamentos dos demais Bancos Centrais. Tanto 
no Brasil quanto no exterior, a adoção por Autoridades Monetárias de 
medidas contra a crise caiu a partir do segundo semestre 2020, até 
praticamente inexistir. 

Nesta nova onda, inclusive, a margem da Autoridade Monetária 
brasileira para mitigar os impactos da pandemia é mínima. Sua 
prioridade passou a ser o combate à alta da inflação. 

O Banco de Compensações Internacionais (BIS) comparou a 
atuação de 39 bancos centrais (de 11 países desenvolvidos e 28 
emergentes), desde março de 2020. As Autoridades Monetárias 
analisadas colocaram em prática 284 medidas, nas áreas de política 
monetária, crédito, compra de ativos, depósitos compulsórios, câmbio 
e outros. Em fevereiro de 2021, o número caiu para 13. 

No caso do Brasil, foram anunciadas 23 medidas desde o início 
da pandemia, das quais 21 ficaram concentradas até outubro de 
2020. Para combater a crise, o Brasil se destacou principalmente na 
liberação de depósitos compulsórios, arrecadados por meio de 
alíquotas cobradas pelo Banco Central sobre recursos das instituições 
financeiras. O objetivo dos compulsórios é justamente servir como 
um colchão de liquidez para o sistema bancário em momentos de 
crise. 

Ao todo, o Banco Central do Brasil liberou R$ 251,7 bilhões em 
recursos referentes aos depósitos compulsórios no primeiro ano da 
crise sanitária. Esses cortes representaram 23% das medidas 
adotadas, contra uma média de 11,7% no exterior. No entanto, os 
altos níveis de compulsórios são considerados uma particularidade da 
economia brasileira. Em muitos países, esse tipo de recurso nem 
existe. 

No exterior, a principal diferença em relação ao Brasil foram os 
programas de compras dos ativos. Na média, eles representaram 
13,8% das medidas implantadas nos países analisados pelo BIS.  

No Brasil, não houve compra de ativos, embora a possibilidade 
estivesse prevista na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de 
Guerra. Mas o simples fato de o Banco Central ter esse instrumento à 
disposição ajudou a acalmar os participantes dos mercados na época. 
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Em relação ao total de medidas anunciadas, o Banco Central do 
Brasil implantou, proporcionalmente, um percentual maior delas se 
comparado a seus pares no exterior. Nos 39 países, foram anunciadas 
915 medidas, das quais 40,9% entraram em vigor. No Brasil, esse 
índice ficou em 56,5%, com 13 medidas adotadas.  

Houve pouca diferença, no entanto, em relação ao ineditismo 
das ferramentas usadas. Na média das 39 jurisdições, 41,2% das 
medidas colocadas em prática nunca tinham sido implantadas, 
enquanto no Brasil esse índice foi 38,4%. 

Uma das novidades adotadas pela Autoridade Monetária 
brasileira foi o “forward guidance” ao assumir o compromisso de não 
subir a Selic (2% ao ano) no curto prazo. Foi até março de 2021. 

Em linhas gerais, a condução da política monetária foi 
semelhante no Brasil e no exterior, com cortes nas taxas de juros. 
Isto representou aproximadamente 15% de tudo implantado. As 
medidas de crédito também ficaram próximas em termos de 
participação, na casa dos 30%. 

Independentemente dos caminhos seguidos por cada um, a 
atuação rápida e ampla dos Bancos Centrais foi considerada essencial 
por economistas para impedir uma crise mais grave. 

Evitaram uma recessão esperada ser ainda maior. O Fundo 
Monetário Nacional (FMI), por exemplo, chegou a calcular o Produto 
Interno Bruto (PIB) brasileiro cair -9,1% em 2020. Afinal, caiu -4,1%. 

O papel desempenhado pela Autoridade Monetária brasileira 
rendeu inclusive ao presidente do Banco Central do Brasil, Roberto 
Campos Neto, o título de “banqueiro central do ano”, concedido pela 
revista The Banker. Ela é a mais prestigiosa publicação sobre o setor. 

Mas o Banco Central voltou a perseguir apenas o principal 
objetivo de seu duplo-mandato: a estabilidade de preços. A 
prioridade virou não perder o controle da inflação. A Autoridade 
Monetária brasileira foi uma das únicas a subir os juros nesta 
conjuntura depressiva. 
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Debate sobre Política de Crédito  

  

No caso do Brasil, destacou-se positivamente como política de 
crédito no combate, por exemplo, a grande injeção de liquidez e o 
Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte. Inclusive, os bancos receberam, no início de setembro 
de 2020, recursos adicionais para emprestar por meio do Programa 
conhecido pela sigla Pronampe. 

O Pronampe tem sido um dos programas mais bem-sucedidos 
do governo no enfrentamento aos efeitos econômicos da covid-19. 
Algumas empresas utilizaram a linha de crédito para fazer pequenos 
investimentos.                                    

O recurso não é só para sobreviver. Visa também retomar pelo 
menos níveis de atividade pré-crise. Alguns setores, como o de bares 
e restaurantes, ainda enfrentam muitas dificuldades. 

O Pronampe atende a microempresas e empresas de pequeno 
porte, com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. O custo dos 
empréstimos é a taxa Selic acrescida de 1,25% ao ano, com prazo de 
pagamento de 36 meses e carência de oito meses. O governo cobre 
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100% das perdas dos bancos nas operações, até o limite de 85% da 
carteira. 

De acordo com dados do “Emprestômetro”, com informações 
sobre a concessão de crédito na pandemia, o Pronampe chegou a R$ 
18,7 bilhões em operações. Só perdia em volume para o BNDES/ FGI, 
linha de crédito parcialmente garantida pelo governo federal, já 
atingindo R$ 19 bilhões. 

Uma reabertura do Pronampe seria uma notícia bem-vinda e 
viria com a maior participação dos bancos no risco de crédito. A linha 
é destinada ao capital de giro para micro e pequenas empresas e 
conta com garantia do Fundo de Garantia de Operações (FGO), 
administrado pelo Banco do Brasil. 

Na versão inicial, o fundo ofereceu cobertura de 85% em caso 
de inadimplência dos tomadores. Agora, a ideia é os bancos 
assumirem uma parcela maior do risco de crédito e a cobertura do 
FGO ser reduzido para um patamar entre 60% e 70%.  

  

As instituições financeiras também conversam sobre a extensão 
da linha coberta por recursos do FGI, destinada a empresas com 
receita anual de até R$ 300 milhões. Nesse caso, há, nos bancos, a 
percepção de o formato ter sido bem-sucedido e não deveria mudar. 

Alguns já começam a estudar também a possibilidade de reabrir 
seus programas de prorrogação de parcelas de crédito. No ano 
passado, os bancos concederam carências de dois a seis meses em 
operações que totalizam um saldo de R$ 971,5 bilhões. A maior parte 
já voltou a ser paga e tem mostrado inadimplência controlada. 
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Durante a pandemia, o Banco Central colocou em 
funcionamento uma espécie de versão emergencial das Linhas 
Financeiras de Liquidez (LFL) em implantação para instituições 
financeiras. Serviu como aprendizado e foi considerada bem-
sucedida.  

Ao todo, no ano passado, foram concedidos R$ 105 bilhões em 
empréstimos com base em Letras Financeiras Garantidas (LFG) como 
garantia, para 51 instituições. A iniciativa é bastante comemorada 
pelas instituições financeiras, mas bancos pequenos e médios 
defendem a ampliação do rol de ativos privados possíveis de servir 
como garantia para as LFL. 

Haverá, em princípio, a “priorização” do uso de debêntures e 
notas promissórias como garantias. Esses ativos seriam depositados 
no Banco Central. Este, por sua vez, estabeleceria com base nesses 
títulos um limite de crédito para cada uma das instituições.  

Os ativos pré-depositados poderão ser usados para abater os 
depósitos compulsórios a prazo, cuja alíquota volta a subir em 
novembro de 2021, após um corte emergencial adotado durante a 
pandemia. 
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Mas a ABBC, representante das instituições financeiras de 
pequeno e médio porte, reivindica serem incluídas Cédulas de Crédito 
Bancário (CCB) no rol das garantias. A priorização de debêntures e 
notas promissórias restringe um pouco a participação das instituições 
financeiras. 

O uso do redesconto – linha de crédito onde as instituições 
financeiras dão títulos públicos como garantia para o Banco Central – 
é mal-encarado pelo mercado. Existe um estigma em relação ao 
redesconto. Ainda é visto como sinal de fraqueza. 

A expectativa tanto da Autoridade Monetária quanto das 
instituições financeiras é a implantação da LFL abrir espaço para uma 
redução estrutural dos depósitos compulsórios. Arrecadados por meio 
de alíquotas cobradas pelo Banco Central do Brasil sobre recursos das 
instituições, os compulsórios servem como um colchão de liquidez 
para o sistema bancário em momentos de crise.  

No fim de fevereiro de 2021, eles somavam R$ 411,9 bilhões. 
Este montante é considerado extremamente elevado na comparação 
com outros países.  

O Banco Central anunciou, em março, a prorrogação até 
novembro de 2021 da alíquota de 17% dos depósitos compulsórios 
sobre recursos a prazo (R$ 205 bilhões). No ano passado, a 
autoridade monetária cortou de maneira emergencial a alíquota. 
Antes estava em 20%. O prazo estabelecido na ocasião, para o fim da 
medida, era abril de 2021. 

Os compulsórios são um dos custos componentes do spread, 
dentro da diferença entre as taxas médias de empréstimo e de 
captação das instituições financeiras. São recursos captados, 
envolvendo custos, e não possíveis de serem usados da forma como 
quer o banco. Provocam custo de oportunidade. 

A tendência, portanto, é as LFL ajudarem na redução estrutural 
da diferença entre as taxas. Em maio de 2021, o spread estava em 
14,5 pontos percentuais, contra 18,5 pontos antes da pandemia em 
fevereiro de 2020. 

O Banco Central, no dia 1º. de julho de 2021, instituiu e 
regulamentou as Linhas Financeiras de Liquidez em moeda nacional 
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(LFL), um aperfeiçoamento de sua função clássica de emprestador 
em última instância. Elas estarão disponíveis de forma permanente às 
instituições financeiras, com início da operacionalização em 8 de 
novembro e funcionamento pleno a partir de 16 de novembro de 
2021. 

As linhas são instituídas na forma de empréstimo contra uma 
cesta de garantias. Foram criadas duas delas. A Linha de Liquidez 
Imediata (LLI) é uma “standing facility” de curtíssimo prazo (até 5 
dias úteis) com o objetivo de facilitar a gestão de fluxos de caixa nas 
instituições e permitir melhor fluidez de liquidação no âmbito do 
Sistema de Pagamentos Brasileiro. O custo será de Selic mais 0,60% 
ao ano. 

A Linha de Liquidez a Termo (LLT) é discricionária, acessível por 
demanda individual específica pela instituição financeira, com objetivo 
de atender a necessidades de liquidez decorrentes de descasamentos 
entre ativos e passivos. O prazo máximo para as operações será de 
359 dias corridos. O custo será regressivo no tempo, com taxa efetiva 
de Selic mais 0,75% se contratada por até um mês e de Selic mais 
0,47%, se por um ano.                                        

A LLT poderá ser usada também por iniciativa do Banco Central, 
no caso de disfuncionalidade do mercado. Ele anunciou pretender 
usar essa prerrogativa no início do funcionamento da LLT, em função 
da concentração de vencimentos no fim deste ano de operações da 
Linha Temporária Especial de Liquidez para aquisição de Letra 
Financeira com garantia em ativos financeiros ou valores mobiliários 
(LTEL-LFG). 

No início, serão elegíveis como colaterais, para as LFL, 
debêntures e notas comerciais. o Banco Central estabeleceu 
prioridades na evolução das LFL, destacando a inclusão de outros 
ativos elegíveis, priorizando-se ativos representativos de crédito 
bancário, em particular as Cédulas de Crédito Bancário (CCB). 
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3. Política Fiscal 

Uma anedota corporativa é a pergunta: qual é a diferença entre 
contabilistas e economistas? Resposta: hipótese. Contabilistas fiscais 
registram dados, do passado ao presente, para verificar se há saldo 
entre despesas e receitas. Os economistas levantam cenários 
hipotéticos sobre o futuro fluxo de renda. Pensam ser oniscientes: 
tudo sabem e conhecem. 

Os cristãos acreditam na onipresença, onisciência e onipotência 
de Deus. Não percebem a contradição lógica entre essas duas últimas 
virtudes: se sabe e anuncia o futuro, Ele perde o poder de mudá-lo, 
ou seja, deixa de ser onipotente... 

Não existe o saber absoluto. Não há conhecimento certo sobre 
tudo, inclusive o futuro. Este é incerto por ser resultante de 
interativas decisões descentral izadas, descoordenadas e 
desinformadas umas das outras, inclusive por serem defasadas. O 
diabo é essa sequência DDDDD resultar em complexidade... 

Pautados por economistas midiáticos, com cadeira cativa (e 
exclusiva) na “grande” imprensa brasileira, jornalistas econômicos de 
ideias afirmam de modo peremptório o seguinte. “O que estimula o 
crescimento é o ajuste fiscal – equilíbrio entre despesas e receitas de 
modo a viabilizar o aumento do investimento privado – e para isso 
torna-se fundamental cortar gastos”. 

Em Economia convencional, o crowding out é um fenômeno 
atribuído ao aumento do envolvimento do governo em qualquer setor 
da economia de mercado afetar o restante dos participantes nesse 
mercado. Daí há a alegação de uma política fiscal expansionista 
reduzir os gastos de investimento do setor privado.  

Os gastos do governo excluiriam os investimentos privados 
porque exigem mais fundos para empréstimos. Supondo 
equivocadamente esses serem dados, causariam aumento nas taxas 
de juros e, em consequência, redução dos gastos privados com 
investimentos.  

Economistas usam também a ideia de crowding out para criticar 
até o governo como fornecedor um serviço de utilidade pública. Caso 
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o privatizasse ou leiloasse a concessão pública, seria uma 
oportunidade de negócios para o setor privado e estaria sujeito 
apenas às forças econômicas vistas na troca voluntária. Pobres sem 
condições de pagar os serviços públicos sem subsídios em tarifas se 
danem! 

Nesse caso, economistas comportamentais usam o conceito 
crowding out para descrever o lado negativo das soluções baseadas 
na troca privada. Afastam-se as normas pró-sociais em resposta aos 
incentivos financeiros da troca voluntária de mercado. 

Esse conceito de crowding out casa-se perfeitamente com a 
ideologia do neoliberalismo. Seus adeptos reduzem tudo a uma fração 
binária inversamente proporcional: Estado mínimo / lucro máximo. 
Quanto menor a presença estatal, maior seria a exploração da força 
do trabalho ou, no disfarce da linguagem “técnica”, seria maior o 
valor adicionado pela elevação da produtividade. 

O conceito esconde também outros medos relacionados à 
expansão dos gastos públicos. Os tecnocratas aumentarão a carga 
tributária?  

O pleno emprego provocará aumento do poder de barganha 
sindical e a consequente inflação resultará em “eutanásia dos 
rentistas”?  A elevação da taxa de juro eliminará a possibilidade de 
maior rentabilidade patrimonial com a tomada de empréstimos de 
recursos de terceiros? E o mais importante: ela não afetará a 
solvabilidade do Estado nacional? 

Solvabilidade é a particularidade daquilo possível de se 
dissolver, no caso, imagina-se, as Finanças Públicas. Refere-se à 
imaginária condição de um ente público sem conseguir cumprir com 
suas obrigações pecuniárias.  

O Estado nacional é confundido com uma pessoa incapaz de 
pagar suas contas, como ele não detivesse o poder de emissão da 
moeda nacional com o poder liberatório de dívidas. Insensatamente, 
os neoliberais cultivam a paranoia da insolvência estatal. 

Cabe perguntar, fora o confisco no primeiro governo 
assumidamente neoliberal, o do defenestrado Collor (1990-1992), 
quando houve calote na dívida pública brasileira? 



  78

Infelizmente, argumentos factuais e lógicos não demovem a 
obstinação dos economistas e jornalistas neoliberais. Por exemplo, a 
diretora adjunta de redação do Valor afirmou em 24/07/20: “a 
questão central colocada hoje é como será o retorno do país à política 
de austeridade fiscal no período pós pandemia”. 

Obsessivamente, o raciocínio contabilista só pensa na 
impossível obtenção de um equilíbrio estável e permanente entre 
gastos públicos e dada receita. Para tanto, pregam a ladainha do 
corte de gastos sem se perguntar sequer uma única vez como se 
pode elevar a receita, isto é, a arrecadação fiscal ao longo do tempo 
vindouro. 

A paúra da elevação da carga tributária, há anos em 33% do 
PIB (pouco abaixo da média da OCDE em 34%), imobiliza suas 
mentes. Com “cobertor curto” – fluxos de renda (exceto rendimentos 
de juros compostos) estagnados após uma grande depressão –, um 
candidato à maior tributação seria sobre lucros, dividendos e ganhos 
de capital, onde o Brasil está no mínimo (7%), quando a média da 
OCDE é 11,4%. Impostos sobre propriedade no Brasil (1,5%) não se 
diferenciam muito da média da OCDE (1,9%). 

 Analisando a base de incidência regressiva da carga tributária 
no Brasil em 2019 – bens e serviços 43%, folha de salários 28% e 
imposto de renda 22,5% –, a dedução lógica é o aumento dos 
impostos sobre propriedade once for all (5%) e transações financeiras 
(2%) não propiciar o ajuste fiscal em termos dinâmicos. A solução, 
de fato, será a retomada de um crescimento sustentado em longo 
prazo da economia brasileira, coisa não mais vista desde o fim da Era 
Nacional-Desenvolvimentista (1940-1980), quando o país obteve a 
maior taxa de crescimento médio anual (7% aa) do mundo. 

O grande desafio é um governo social-desenvolvimentista a ser 
eleito no próximo ano retomar a prática de execução de um 
planejamento em longo prazo, tal como se vê no governo Biden dos 
Estados Unidos. A ideia-chave keynesiana permanece válida: em 
Grande Depressão, os gastos privados estão inibidos por expectativas 
pessimistas. 

Os consumidores poupam com medo do futuro e investidores 
enfrentam um excesso de capacidade produtiva ociosa. Só gastos 
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com base em política pública podem os substituir de imediato até os 
arrastar para uma dinâmica sustentável. 

O efeito multiplicador de renda (e empregos) propiciará maior 
arrecadação fiscal no futuro, oferecendo então condições para o 
ajuste fiscal. Não se consegue fazer esse em Grande Depressão, 
cortando mais ainda os gastos públicos – e daí a demanda agregada! 

Qual é o plano do atual governo neoliberal aliado às milícias 
paramilitares? Insistir no mesmo fracasso: “conter a deterioração 
fiscal é pré-condição para a retomada da economia. É preciso manter 
a sinalização clara do compromisso com o equilíbrio fiscal”, indica o 
IPEA. 

Promete, “passada a pandemia – e a necessidade de medidas 
emergenciais com impacto no déficit e na dívida pública –, as 
reformas [neoliberais] ganharão ainda mais importância”. São elas:  

1. o novo pacto federativo para criar instrumentos para melhorar a 
gestão fiscal nos três níveis de governo;  

2. a proposta de emenda constitucional para extinguir com pouco 
mais de 200 fundos de financiamento; e  

3. a reforma administrativa para estimular o aumento de 
produtividade dos servidores e ajudar a conter os gastos com 
pessoal – segundo maior item de despesa do governo federal, 
depois da Previdência, e principal despesa dos governos 
estaduais e municipais. 

Esse desmanche do Estado, reduzindo-o ao mínimo, estaria 
“associado a uma abertura da economia ao comércio externo e a uma 
maior flexibilização do mercado de trabalho” (leia-se corte dos 
direitos trabalhistas restantes). Tudo isso, hipoteticamente, produziria 
a aceleração do crescimento, levando a economia a um “cenário 
transformador”. 

Recusa a estratégia keynesiana. “Dada a fragilidade das 
condições fiscais impeditivas de um aumento relevante do 
investimento público, sob o risco de insolvência, a solução mais 
adequada é a atração de investimentos privados nacionais e 
estrangeiros, especialmente em infraestrutura. Isso requer um 
ambiente macroeconômico equilibrado, um sistema tributário menos 
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oneroso, e um ambiente regulatório exigente de uma taxa de retorno 
maior para compensar o alto nível de risco”. 

O IPEA alega essas medidas neoliberais não terem custo fiscal – 
e só dependerem de aprovação de novas leis no Congresso. “Se, 
paralelamente às reformas de contenção do gasto público for 
executado um conjunto de reformas microeconômicas pró-
investimentos e uma reforma tributária para melhorar a eficiência da 
economia, é possível projetar um cenário transformador”. 

O individualismo metodológico dos contabilistas-fiscalistas não 
lhes permite uma visão holista ou sistêmica. Pensam em termos 
estáticos – e só sairão daí com derrota eleitoral. 

Um economista ortodoxo até tenta apelar para Hyman Minsky, 
mas se perde com o raciocínio dinâmico pós-keynesiano. Diz: “a 
postura Ponzi é simples: você toma dinheiro emprestado e na hora de 
pagar a dívida, toma novo empréstimo no valor da dívida e dos juros 
a serem pagos. Sempre quando tiver de pagar a dívida e os juros 
você repete a operação. Conclusão: o empréstimo original jamais 
será pago”. 

Na realidade, a postura financeira do Estado é especulativa – e 
não a de Charles Ponzi (1882-1949), um estelionatário italiano 
radicado nos Estados Unidos e morto no Rio de Janeiro. Na postura 
especulativa, os valores patrimoniais do ativo são superiores aos 
valores do passivo, mas assume a possibilidade de ameaças de 
insolvabilidades temporárias, se as receitas não cobrirem o principal 
(a amortização), embora os juros das dívidas (obrigações de curto 
prazo) continuem sendo pagos.  

O Estado, ao assumir tal postura, especula com a possibilidade 
de ser refinanciado. Já na postura Ponzi, as dívidas são emitidas para 
serem “roladas” – e os credores “enrolados”.  

Um exemplo de contínua postura especulativa é a adotada pela 
Previdência Social em regime de repartição. Neste, as contribuições 
correntes da população economicamente ativa pagam as pensões da 
população inativa.  
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Essa transferência de renda é viável até quando os seguintes 
fatores provocarem crescentes déficits, detonando a crise da 
Previdência Social:  

1. demográficos: o aumento da esperança de vida, a diminuição 
da taxa de fecundidade, o envelhecimento da população;  

2. conjunturais: a elevação da taxa de desemprego; e/ou  

3. estruturais: o maior grau de informalidade no mercado de 
trabalho. 

Outro exemplo clássico de postura financeira especulativa é a 
adotada, por definição, pelos bancos. Devido à especialização, eles 
descolam os prazos (e juros prefixados) de suas aplicações, 
principalmente em empréstimos, dos prazos (e juros pós-fixados) de 
suas captações. Diariamente, os bancos se refinanciam junto ao 
mercado financeiro. 

Com a mesma postura especulativa, atua o Estado nacional. 
Desde a criação do mercado de títulos de dívida pública, no século 
XV, para financiar guerras entre as cidades-estados medievais, apela-
se para o endividamento público em lugar de aumento da 
arrecadação fiscal. Para evitar confisco, os cidadãos ricos sempre 
optaram por emprestar dinheiro para o governo, dominado por eles 
mesmos, e receber juros. 

A compensação para os cidadãos ricos é receber juros e ter 
segurança e liquidez: tais títulos de dívida pública podem ser 
vendidos a outros cidadãos, em um mercado secundário, caso o 
rentista necessite de dinheiro de imediato. Quando os Estados 
soberanos passaram a vender títulos do governo não conversíveis, 
para reduzir a pressão sobre suas reservas de ouro pela fuga de 
capitais, ofereceram risco soberano em compensação, garantido pela 
emissão de moeda nacional. 

Títulos de dívida pública como lastro da riqueza financeira, 
graças ao Deus-mercado, permitem jamais faltar dinheiro ao Estado! 
Terá sempre crédito para pagar no futuro! 
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Debate sobre a Mistura entre Política Monetária e Política Fiscal 

O Banco Central acertou, no dia 27 de agosto de 2020, a 
transferência de R$ 349,7 bilhões para o Tesouro Nacional. Desse 
montante, R$ 325 bilhões se referiam a ganhos cambiais da 
autoridade monetária no primeiro semestre e seriam usados para a 
gestão da dívida pública. 

O déficit primário, desde janeiro de 2020, já superava os R$ 
500 bilhões e deveria acabar o ano na casa dos R$ 800 bilhões. A 
inclinação “extremamente elevada” da curva de juros, de 350 pontos-
base para quatro anos, dificultava o financiamento via títulos de 
dívida pública.             

Mesmo depois de passar R$ 325 bilhões ao Tesouro de seus 
lucros com operações cambiais, o Banco Central ficou ainda com R$ 
198 bilhões em seu balanço. Esse valor ajudava a fortalecer se 
patrimônio líquido. No balancete de maio, estava em R$ 190 bilhões. 

Teria esses recursos no seu balanço para cobrir eventuais 
prejuízos cambiais no futuro, mesmo em situações extremas, sem ser 
preciso pedir aportes de capital pelo Tesouro no futuro. Entre os 
testes de estresse feitos pelo Banco Central, uma valorização de 20% 
do real ante o dólar seria equivalente a uma queda do dólar na 
cotação corrente de então, em torno de R$ 5,60, para uma ao redor 
de R$ 4,50.  

Em situação como essa, o Banco Central registraria uma perda 
de cerca de R$ 330 bilhões em seus investimentos em dólares – 
quase toda a reserva cambial. Pelo dado da época, equivaleria a R$ 
1,655 trilhão. 

A disciplina legislativa sobre a relação entre o Banco Central e o 
Tesouro Nacional diz: “será feita uma injeção de recursos na 
autoridade monetária se seu patrimônio líquido for inferior 1,5% dos 
seus ativos”. No fim do ano, o Banco Central teria cerca de R$ 4 
trilhões em ativos. Logo, esse piso seria de R$ 60 bilhões, menos de 
três vezes do então registrado. 
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Outro indicador da solvabilidade das Finaças Públicas, antes 
muito mais utilizado, era a dívida líquida do setor público. Superou a 
marca de 60% do PIB pela primeira vez em mais de 17 anos em julho 
de 2020, quando o indicador atingiu 60,2% do PIB. A última vez 
quando ela havia superado esse patamar tinha sido em março de 
2003, quando ficou igualmente em 60,2% do PIB, como herança do 
governo FHC para o governo Lula resolver o problema. 

Antes do golpismo, instalado após a reeleição da Presidenta 
Dilma, a dívida líquida era vista como o mais importante indicador da 
situação fiscal do país. A dívida bruta, denunciada depois pelo 
repasse do Tesouro Nacional ao BNDES, não leva em conta um 
volumoso ativo em mãos da autoridade monetária: as reservas 
internacionais. 

Os dados de agosto de 2020 mostravam as reservas em US$ 
356,7 bilhões. Mesmo a posição cambial líquida, descontando os 
swaps, era considerada pela cúpula do Banco Central um retrato mais 
fiel do volume de reservas. Atingia US$ 301,8 bilhões. 
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A dívida líquida já vinha elevando-se, nos últimos anos, mas 
esse processo ganhou força em 2020 com a pandemia. Houve alta de 
10 pontos percentuais em relação aos 52,8% do PIB registrados em 
dezembro do ano 2018, considerando o recálculo do PIB. 

Alguns fatores principais atuaram para impulsionar o indicador 
desde o início do ano, como déficit primário acumulado (responsável 
por alta de 8,7 pontos percentuais) e estagnação do PIB nominal (0,0 
ponto). Em sentido contrário, atuou, por exemplo, a desvalorização 
cambial de quase 30% (redução de 4,3 pontos). O impacto dos juros 
nominais caiu de 5% do PIB para 4,3% do PIB 

No fim do primeiro ano da pandemia, de acordo com a 
Autoridade Monetária, o setor público consolidado registrou déficit 
primário de R$ 703 bilhões. No fim do ano anterior, esse déficit havia 
ficado em R$ 62 bilhões. Os dados incluem Governo Central (formado 
por Previdência e Tesouro, além do próprio Banco Central), Estados, 
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municípios e estatais. Ficam fora da conta Petrobras, Eletrobras e 
bancos públicos, como Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. 

A ampliação do déficit primário reflete uma combinação da 
queda abrupta das receitas em função da severa contração da 
atividade, além da suspensão e postergação de pagamento de 
impostos e de um aumento significativo nos gastos para mitigar os 
efeitos econômicos e sociais da pandemia. Entretanto, justamente 
devido à pandemia, foi decretado estado de calamidade pública. Isso 
permitiu o descumprimento da meta de resultado primário no ano: 
déficit de R$ 118,9 bilhões. 

A Secretaria da Fazenda do Ministério da Economia anunciou 
60,3% dos R$ 594,2 bilhões gastos pelo governo federal, durante 
pandemia, terem sido destinados a medidas como o auxílio 
emergencial e as despesas do ministério da Saúde; 22,7% foram 
para a manutenção de empregos, e 17%, para os governos 
subnacionais. 

O desempenho da economia menos desfavorável em relação ao 
esperado e a elevação inflacionária, no último trimestre do ano 2020, 
elevando o PIB nominal, deixaram a dívida bruta quase dois pontos 
percentuais do PIB menor da expectativa para o fim de ano. No fim 
de 2020, esse indicador atingiu 89,3% do PIB, contra 74,3% no fim 
2019.  

O chamado PIB potencial é calculado por uma função de 
produção, levando em consideração fatores como investimentos em 
capital físico e humano e produtividade dos fatores de produção. 
Segundo o IFI, ao ter um PIB potencial de 2,3, “não há nenhum 
motivo para acreditar a economia brasileira ter um crescimento real 
melhor.” 

Muitos economistas neoliberais denunciam, mas não expõem 
seu entendimento do dito “risco fiscal”: será a elevação da carga 
tributária ou o calote do risco soberano dos títulos de dívida pública? 
Somente afirmam peremptoriamente: “diante de alto risco fiscal, o 
encurtamento da dívida pública criou fator adicional de risco à 
estabilidade econômica”. 
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Há vários conceitos relevantes de dívida. A DPMFi (Dívida 
Pública Mobiliária Federal Interna) é a parte da dívida negociada no 
mercado. 

A parcela da dívida pública de curto prazo é composta por 
títulos emitidos pelo Tesouro Nacional e pelas operações 
compromissadas de responsabilidade do Banco Central. Estas últimas 
são “empréstimos” da Autoridade Monetária tomados bancos, na 
prática, vendendo títulos de dívida pública para os recomprar em 
curto ou médio prazo.  

Quando circula muita moeda, a Selic-mercado tende a cair 
aquém do valor fixado como Selic-meta pelo COPOM. As 
compromissadas visam retirar o excesso de liquidez, resultante do 
gasto público, e regular a taxa Selic. 

No primeiro ano da pandemia, o principal fator de crescimento 
da dívida pública em curto prazo não foram os títulos do Tesouro 
Nacional, mas as operações compromissadas do Banco Central.  

Houve também encurtamento da dívida de responsabilidade do 
Tesouro Nacional, cuja maturidade média foi caindo, devido à decisão 
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de cortar a despesa de juros pagos sobre a dívida pública. Como a 
taxa Selic estava bem menor em relação às taxas de prazos mais 
longos, a administração da dívida pública preferia emitir 
prioritariamente títulos curtos para gastar menos com juros. 

A transferência para o Tesouro Nacional dos lucros contábeis do 
Banco Central com as reservas internacionais e a devolução pelo 
BNDES dos repasses recebidos lhe deram recursos resgatar os títulos 
de dívida pública no vencimento e não ter os rolar. 

Quando o Tesouro Nacional resgata a dívida em vencimento, 
coloca moeda em circulação, usando a Conta Única no Banco Central. 
O aumento da quantidade de moeda tende a reduzir a Selic-mercado 
aquém da Selic-meta.  

Aí o Banco Central enxuga o excesso de liquidez via operações 
compromissadas. Ao não rolar sua dívida, o Tesouro Nacional acaba 
por transferir a ele a retirada de títulos de dívida pública de sua 
“carteira livre” e os colocar no mercado.  

A redução dos depósitos compulsórios, realizada pelo Banco 
Central, no início da pandemia, também foi parcialmente responsável 
pelo aumento das operações compromissadas. Caso os bancos não as 
fizessem, a alternativa era exigir um deságio no lançamento primário 
das LFTs.  

Tal deságio tornou mais atraente comprar LFTs de curto prazo. 
Passaram a pagar mais acima da taxa Selic, enquanto as 
compromissadas pagam um pouco menos abaixo da Selic.  

SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia) é a taxa 
média cobrada aos bancos tomadores de empréstimos ao deixarem 
seus títulos públicos como garantia. CDI (Certificado de Depósito 
Interbancário) é a taxa sem essa garantia. Quando o CDI fica acima 
da SELIC, bancos pegam emprestado sob a taxa menor e emprestam 
cobrando a taxa maior, ou seja, fazem arbitragem. 

O principal risco do encurtamento da dívida pública seria o risco 
fiscal. É pressuposta uma (falsa) ameaça de quando se acabar com o 
famigerado Teto de Gastos. Haveria forte pressão vendedora de 
dívida pública e de compra de dólares. Curiosamente, antes da Lei do 
Teto, aprovada no governo golpista, não havia nada disso... 
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Quase 80% dos títulos de dívida pública têm como 
carregadores bancos, fundos de investimentos financeiros e fundos 
de pensão. Eles vão trocá-los por dólares?! Principalmente, 
considerando as maiores carteiras de títulos serem de entes públicos, 
é de se duvidar dessa ameaça. 

Muitos acadêmicos leem a literatura sobre os Sudden Stops 
(“paradas bruscas”), quando economias emergentes sofrem fuga de 
capitais e passam a enfrentar severas recessões. Ela enfatiza o papel 
do encurtamento da dívida em aumentar a probabilidade de tais 
crises.  

Infelizmente, eles não distinguem o caso brasileiro ser distinto 
por dispor de grandes reservas cambiais e adotar o regime de câmbio 
flexível. Quando a moeda nacional se deprecia, eleva de imediato o 
custo de oportunidade da fuga de capital: deixar de ganhar juros 
internos elevados e pagar caro pela troca de reais por dólares. 

Debate sobre Política Fiscal 

Os contabilistas-fiscalistas, inclusive durante uma Grande 
Depressão, seguida de estagnação econômica, pressionam para o 
governo agir no sentido de diminuir as despesas, aumentar os 
impostos e equilibrar o orçamento federal. O orçamento pode evoluir 
para o equilíbrio, mas a recuperação dá uma parada. Há, então, um 
novo colapso, uma retração ainda dentro da depressão. 

O Banco Central do Brasil tem uma “carteira livre” de títulos de 
dívida pública para colocar em operações compromissadas em grande 
escala em fase de afrouxamento monetário. Os bancos captaram 
bastante fundos para empréstimos (CDB ou depósitos a prazo), 
resultante do corte de gastos em consumo e investimentos 
financeiros.  

Os clientes PJ poderiam tomar financiamentos e a recuperação 
econômica seria imediata, caso houvesse projetos de investimentos 
produtivos, em tecnologia, infraestrutura, logística e energia. 
Entretanto, não há planejamento econômico em longo prazo por 
parte de um governo neoliberal-miliciano, descrente de qualquer 
crença econômica fora de sua ideologia de inação em pró do “livre-
mercado”. 
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Os demandantes por crédito em longo prazo – não apenas para 
capital de giro – não aparecem, porque não acham possível usar o 
dinheiro emprestado para fazer alavancagem financeira, mesmo com 
os juros muito baixos.  

Essa é a situação na saída da depressão: os depósitos a prazo 
aumentaram 18,6% nos 12 meses até maio de 2021, O funding 
constituído pelo M2 atingiu R$ 3,94 trilhões – e lastreiam um saldo de 
crédito de R$ 4,18 trilhões. Porém, as concessões de crédito do 
sistema financeiro com recursos livres para PJ tiveram uma queda de 
-0,9%. As concessões com recursos direcionados para PJ tiveram 
expansão de 100%, mas os valores mensais médios nos últimos 12 
meses são ínfimos: R$ 19 bilhões. No caso dos recursos livres, a 
média mensal é R$ 147,5 bilhões. 

Ter a disponibilidade de recursos não basta em momentos de 
crise como a atual. Os agentes econômicos, frente ao futuro incerto, 
apenas fazem poupança, no caso de pessoas, ou acumulação de 
dinheiro em caixa, no caso de empresas. 

Para a saída da depressão sem voltar à estagnação econômica, 
não basta o afrouxamento monetário. O governo precisa também 
assegurar sua aplicação, gastando em um projeto nacional 
consistente com Parceria Público-Privada, ou seja, arrastando o gasto 
privado. 

No entanto, a idiotia fiscalista, sem consciência do malfeito a si 
e aos outros, cobra do governo apenas um plano para resolver a 
questão fiscal! Desconhecedores da Plano New Deal dos anos 30, nos 
Estados Unidos, os assessores pautam os empresários a recitar a 
mesma ladainha neoliberal de sempre: o país precisar de um plano 
para dar clara percepção aos investidores de estar preocupado com a 
“trajetória da dívida pública”. 

Eles agem assim contra o próprio interesse estratégico em 
longo prazo. O raciocínio fiscalista dominante, diariamente repetido 
por economistas ortodoxos midiáticos errou ao prognosticar a dívida 
bruta se aproximar de 100% do PIB, em 2020. E erra novamente ao 
anunciar: o país perderá a confiança dos investidores e, sem seus 
recursos, não terá como reativar a economia. 
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Ora, não distinguem entre investimentos diretos estrangeiros e 
especuladores não-residentes para carregamento da dívida pública 
brasileira, cuja fuga desde o golpe de 2016 levou à queda de 
participação de 18% para 9%. Os investimentos diretos no país 
necessitam sim da segurança de um projeto consistente em longo 
prazo para exploração de um mercado interno possível de se colocar 
entre os maiores do mundo. 

Inúmeros países têm saldo de dívidas acima do fluxo do PIB. 
Muitos persistem nesse nível em longo prazo, entre eles Estados 
Unidos, Itália e Japão. Se o fluxo de renda cresce, de maneira 
sustentada, é necessário apenas manter o fluxo de encargos 
financeiros em ritmo abaixo de seu crescimento. 

O país superou o risco de insolvência externa, porque na Era 
Social-Desenvolvimentista acumulou reservas cambiais, hoje em 25% 
do PIB, cerca de US$ 350 bilhões. É necessário, urgentemente, um 
substituto para o ministro “fiscalista confesso”, isto é, apenas 
compromissado com a agenda do ajuste fiscal, ou a “Visão do 
Tesouro”, típica de economistas pré-keynesianos. 

O auxílio emergencial, iniciado no ano passado com R$ 600 por 
mês e convertido no ano corrente em R$ 300, foi responsável pela 
relativa estabilidade do país durante a pandemia, até agora. Sem 
essa ajuda teria ocorrido uma revolta nas ruas e nos supermercados, 
diante do desespero e da fome. O auxílio conseguiu aplacar um pouco 
da miséria. 

 A popularidade do presidente populista elevou um pouco para 
despencar em seguida, porque atrapalhou e ainda atrapalha o país no 
combate à epidemia. Mais importante é socorrer pessoas sem renda, 
seja lá qual for a consequência política dessa iniciativa. 

Prevalece, infelizmente, a tese da austeridade fiscal, segundo a 
qual o país não tem recursos para executar um planejamento da 
retomada do crescimento. Entendem os fiscalistas, por exemplo, ser 
uma irresponsabilidade gastar mais dinheiro público com o auxílio 
porque estaria se transferindo às gerações futuras o ônus do 
enfrentamento da crise de hoje. Ora, entregar o dinamismo de 
variações positivas na renda e no emprego, de maneira sustentada 
em longo prazo, é o melhor compromisso com as gerações futuras! 
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Muito piores serão os reflexos nas próximas gerações se as 
atuais forem assoladas pela extrema pobreza. O retrocesso da 
economia brasileira no ranking de PIB está sendo visto de maneira 
complacente. 

Em uma economia estruturalmente estagnada, os gastos 
produtivos do governo, acompanhados de empréstimos dos bancos 
públicos por razão de política pública, indo contra as expectativas 
pessimistas paralisantes dos empresários, são o “motor-de-arranque” 
para retomar o crescimento do país. Por isso, esses gastos mais 
expandem a capacidade fiscal em vez de aumentarem o peso da 
dívida. 

Matematicamente, o crescimento do PIB tende a melhorar a 
relação dívida/PIB, preocupação-mor dos fiscalistas. Para melhorar 
essa fração, é melhor aumentar o denominador em vez de cortar o 
numerador. Aquele termo da fração indica em quantas partes está 
dividida a dívida. O PIB é um denominador comum para várias 
frações indicadoras do estado corrente da economia. 

Em sua coluna (Valor, 05/01/21), intitulado “Nobres que aqui 
legislam não legislam como lá”, Pedro Cafardo cita o exemplo dos 
congressistas norte-americanos. Ainda no fim do mandato Trump, 
aprovaram um pacote de ajuda equivalente a R$ 4,7 trilhões (US$ 
900 bilhões) para o combate à pandemia. Embora tenha recursos de 
apenas 40% do pacote anterior, baixado no início da pandemia, o 
novo conjunto de medidas atende a variados setores da economia.  

Entre outros socorros, oferece:  

(i) um bônus de US$ 600, ainda possível de ser aumentado para 
US$ 2 mil, a quem ganha até US$ 75 mil por ano;  

(ii) US$ 300 adicionais por semana durante 11 semanas aos 
desempregados;  

(iii) US$ 325 bilhões em empréstimos para pequenas empresas, 
sendo US$ 284 bilhões “perdoáveis” se o dinheiro for 
empregado para pagar salários, aluguéis e outros gastos 
primordiais;  

(iv) US$ 100 por semana a empreendedores individuais;  
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(v) US$ 69 bilhões para a distribuição de vacinas contra o 
coronavírus;  

(vi) US$ 22 bilhões para programas de testagem nos Estados;  

(vii) US$ 13 bilhões para assistência nutricional;  

(viii) US$ 7 bilhões para acesso à banda larga;  

(ix) US$ 45 bilhões para agências de transporte e trânsito; e  

(x) US$ 25 bilhões em ajuda para aluguel. 

A ideia geral, em uma nova visão ecológica da Economia 
moderna, é o principal mecanismo para criar empregos, após a 
pandemia, ser os investimentos na economia verde. O plano do 
presidente dos EUA, Joe Biden, é um programa econômico “verde”. 
Ele vai muito além do auxílio emergencial.  

Já aprovou um pacote de estímulos fiscais de US$ 1,9 trilhão e 
propõe investimentos de longo prazo de até US$ 3 trilhões. Aproveita 
a crise para a oportunidade de uma grande transformação estrutural 
da economia americana, inclusive reduzir as emissões de gases-
estufa em 52% até 2030.  

A infraestrutura americana está precária e precisa ser 
renovada. Não há no país, por exemplo, ferrovias de alta velocidade, 
coisa comum na Europa – e mais ainda na China. Novas linhas de 
trens devem substituir transporte aéreo, altamente poluidor. 

Biden quer renovar a infraestrutura do país e, ao mesmo 
tempo, descarbonizar a economia. Esta é a fronteira tecnológica em 
função do aquecimento global.  

Além disso, para diminuir a desigualdade social, é essencial 
investir em educação e saúde pública com recursos obtidos pela 
maior taxação dos muito ricos. O planejamento tributário e 
sucessório dos milionários norte-americanos segue a regra buy, 
borrow, die (comprar, tomar emprestado e morrer). 

O problema de seu sistema tributário é não taxar a riqueza 
acumulada pelas pessoas em suas diferentes formas de estoques. 
Não cobra imposto sobre empréstimos, usados para consumo, pelo 
contrário, permite a dedução dos juros pagos na DIRPF. Também não 
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adota um imposto progressivo sobre o gasto – em vez de ser apenas 
sobre o ganho quando convertido em dinheiro. 

Larry Summers, um economista democrata, acha o pacote fiscal 
grande demais. Por isso, pode gerar inflação de demanda, alta de 
juros e recessão. Mas o relevante é os americanos já planejarem a 
economia do pós-covid – e não seguirem a “Visão do Tesouro”.  

O debate pertinente à conjuntura atual, também na Europa, é 
sobre “reinventar o modelo econômico ocidental” com base na 
inovação tecnológica e na indústria livre de carbono. A eletrificação 
da indústria automobilística, por exemplo, é uma tendência mundial. 

Os neoliberais fiscalistas pregam cotidianamente, na “imprensa 
oficiosa” brasileira, ser correta a prescrição de haver necessidade de 
reformas estruturais, mas “neoliberais”. Buscam interromperem a 
trajetória de crescimento do gasto público superior ao crescimento da 
renda. Não pensam em reforçar este crescimento com planejamento. 
Esta expressão saiu do léxico desses economistas. 

O desequilíbrio fiscal estrutural brasileiro vige desde o início da 
República, conforme sugerem os dados históricos sobre contas 
públicas. A vida é difícil, tem de se aprender a lidar com ela... 

O superávit primário praticamente desapareceu em 2014 
(0,03% do PIB). No ano seguinte, tornou-se negativo, e continuou 
assim desde então. 

O déficit primário, ressurgido desde 2015, não decorreu apenas 
de gastos crescentes acima da renda. Decorreu também da perda de 
arrecadação, devido ao início da recessão, após realizados os 
investimentos do PAC – Plano de Aceleração do Crescimento.  
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Além de gastos em excesso, face à arrecadação, o agravamento 
do desequilíbrio fiscal após 2014 decorreu também da diminuição de 
receitas, especialmente em decorrência do forte aumento de 
subsídios tributários. Eles saltaram de 2% do PIB em 2005 para 4,5% 
do PIB em 2014. 

O desequilíbrio fiscal estrutural é secular no Brasil. Alegam os 
fiscalistas tal desequilíbrio ter sido resolvido via aumento de carga 
tributária, endividamento ou inflação.  

Omitem a informação mais relevante: o país foi o de maior taxa 
de crescimento médio anual (7%) entre 1940 e 1980. Deixou de ser 
um “fazendão” para se tornar urbano-industrial com uma estrutura 
produtiva diversificada. Depois, com o neoliberalismo, regrediu! 

Nos últimos seis anos de superávit primário (2008 a 2013), a 
média de receitas líquidas, excluindo as transferências, foi 18,9% do 
PIB, enquanto nos últimos seis anos de déficit primário (2014 a 
2019) foi 17,7% do PIB. Em 2019, antes da pandemia, o déficit 
primário foi 1,3% do PIB. 

Sem o impacto da Saúde, o Poder Executivo reduziu seus 
custos em 10%, movimento de magnitude semelhante aos 
verificados nos Poderes Judiciário e Legislativo. Entre os destaques de 
queda nos custos, estão serviços de copa e cozinha, diárias e 
passagens, e água/esgoto/energia elétrica/gás. Tudo isso claramente 
tem influência da grande incidência do chamado teletrabalho. 

Embora a pandemia de fato tenha impactado esse desempenho, 
a tendência de teletrabalho e o maior uso de tecnologia para a 
realização de reuniões e eventos devem se manter, ao menos em 
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parte. Isso favorece um cenário de contenção de despesas após o fim 
da pandemia. 

Vá r i o s i t ens , como d i á r i a s e passagens , uso de 
videoconferência, necessitam ser incorporados à cultura do setor 
público. Com aumento de teletrabalho, toda a infraestrutura de 
Estado deve ser repensada, por exemplo, aluguéis. A tendência 
tecnológica é ser governo digital. 

Dada a enorme dificuldade em reduzir despesas, na atual 
conjuntura depressiva, parece ser claro a necessidade de existir fonte 
adicional de receita. Isto caso se almeje o governo federal voltar a 
ser superavitário.  

Haveria, então, a necessidade de aumento da carga tributária 
para dar suporte às necessidades sociais da maioria pobre da 
sociedade brasileira. Nela, os 10% mais ricos têm apropriação de 
43% da massa de rendimentos. 

Na Constituição, determinou-se a União aplicar, anualmente, 
nunca menos de 18%, e os Estados, o Distrito Federal e os 
municípios, no mínimo 25%, da receita resultante do recolhimento de 
impostos, incluída a proveniente de transferências, “na manutenção e 
desenvolvimento do Ensino”. Segundo os dados oficiais, a União tem 
se mantido com folga acima do patamar indicado, e o Teto de Gastos, 
instituído por emenda constitucional em 2017, não alterou isso. 

Considerando a despesa com a Previdência Social (INSS) e com 
as aposentadorias do funcionalismo público federal e dos militares 
consumir hoje mais de 50% das receitas da União, a sobra para 
investir em qualquer outra área é quase nada.  

Intitulado “Vínculo Obrigacional e Grau de Rigidez das Despesas 
Orçamentárias”, estudo realizado por três consultores de orçamento 
da Câmara – Eugênio Greggianin, Graciano Rocha Mendes e Ricardo 
Alberto Volpe – mostra, neste ano, a participação das despesas 
obrigatórias no total da despesa primária, excluído o gasto com juros 
da dívida, da União chegar a 98%. Isto significa governo e 
Congresso, justamente os poderes eleitos pelo voto popular, terem 
ingerência sobre apenas 2% dos gastos da União. 
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Os dados do gráfico, presente no estudo dos três consultores da 
Câmara, mostram a evolução da rigidez orçamentária nos últimos 15 
anos. A vinculação foi criada para forçar os governantes a investirem 
nas áreas onde desde sempre houve carência de recursos e explica 
muito da enorme desigualdade social. 

O SUS (Sistema Único de Saúde) foi viabilizado pela vinculação, 
tem se mostrado bastante útil nesta pandemia. No caso da educação, 
o dado positivo foi a universalização do acesso das crianças ao ensino 
básico. 

O gráfico abaixo mostra como se comportaram as despesas 
desde 2004. 
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Ernesto Lozardo, professor de Economia da EAESP-FGV, 
publicou artigo (Valor, 29/03/21) intitulado “Brasil e o Mundo Pós-
Pandemia”. Informou: no período entre duas crises, a financeira de 
2008 e a da covid-19, em 2020, os governos dos países 
desenvolvidos aumentaram suas dívidas em 77%.  

A dívida pública subiu de 70% para 124% do PIB. Nas nações 
emergentes, a dívida pública cresceu em 90%, passando de 32% 
para 62% do PIB. Grande parte desse salto deu-se em 2020, 
provocado pela expansão fiscal em face da contração tanto da oferta 
quanto da demanda, causada pela pandemia. 

No Brasil, a dívida pública triplicou: subiu de R$ 1,5 trilhão para 
R$ 4,3 trilhões em 12 anos. A aceleração deu-se após 2013, 
passando de 57% para 90% do PIB, em 2020. 

Em 2009, os Bancos Centrais das nações desenvolvidas 
ompraram mais de US$ 1,7 trilhão de ativos para apoiar a política de 
expansão fiscal do Tesouro Nacional dos seus países. Em 2020, esse 
aumento foi de US$ 5 trilhões: três vezes acima do de 2009.  A forte 
expansão fiscal nos Estados Unidos e nos países desenvolvidos 
continua. 

O pacote fiscal com um gasto da ordem de US$ 1,9 trilhão fará 
o total da dívida pública dos Estados Unidos, de acordo com o Fed de 
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Saint Louis, atingir 137% do PIB em 2021-22. Isso significa um 
aumento de 30 pontos percentuais em relação a 2019, o qual elevará 
o custo da dívida com impacto direto nos juros de longo prazo. 

Embora o déficit e a dívida pública americana sejam crescentes, 
a excessiva liquidez global irá financiá-los. O dólar americano tem 
papel de reserva de ativos. 

Aqui, como o real não usufrui desse papel do dólar, o elevado 
nível de endividamento público federal e das expectativas crescentes 
sobre a taxa de inflação e a dos juros reais, aumento de desemprego 
acima de 15%, queda da produtividade, dos investimentos e do 
crescimento, apesar da elevada capacidade ociosa na economia, 
Lozardo deduz a proposta de expansão fiscal ser muito arriscada. 

Para o fiscalista, o descompasso macroeconômico está nos 
gastos federais. É o sétimo ano consecutivo de déficit primário.  

Ele se julga capaz de prever o futuro. Apresenta-se como 
perspicaz por perceber, intuitivamente, o que a maioria tem 
dificuldade de perceber: corte de rendas, ao fim e ao cabo, 
aumentarão as rendas! Gênio, né? 

Apenas impor um limite para as despesas primárias, como fez a 
Emenda 95/2016, é uma má opção. O Teto de Gastos não enfrenta 
fragilidades tributárias, não baliza despesas financeiras, também não 
orienta para onde as finanças públicas devem rumar no médio prazo, 
nem fornece instrumentos auxiliares à gestão fiscal. 

Um regime fiscal, constitucionalmente adequado, demanda um 
sistema tributário progressivo e balizas de razoabilidade para as 
despesas financeiras com juros de referência fixados pelo Banco 
Central. Além disso, é preciso estabelecer plano fiscal de médio 
prazo.  

O Teto não garante per se eficiência e equidade ao gasto 
público. Apenas tende a achatar despesas discricionárias, sem avaliar 
dinamicamente os resultados das despesas obrigatórias (primárias e 
financeiras) e dos gastos tributários. 

O Teto manteve intactas as opções de tributação e as despesas 
financeiras. Formar um regime fiscal constitucionalmente adequado 
exige revisão do Teto e sua substituição por arcabouço melhor. 
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Um novo consenso é ter menos regras e mais padrões. 

“Gasto só pode ser âncora para estabilidade supondo a receita 
estar garantida e ser crescente. Com recessão, inflação baixa e a 
receita caindo, essa variável perde eficácia”, segundo o economista e 
especialista em contas públicas Jose Roberto Afonso. Nesse caso, 
defende, “a âncora tem de ser a dívida, por teoria e pela experiência 
internacional”.  

Advoga uma política fiscal mais baseada em padrões (“fiscal 
standards”) em lugar de regras (“fiscal rules”), e em prescrições 
qualitativas. Este é o chamado Novo Consenso Fiscal, concebido após 
a pandemia. 

Já é hora de rever e consolidar as regras e instituições fiscais. 
Isso é matéria muito mais para o Congresso em vez de ser para o 
Poder Executivo. 

A matéria fiscal é complexa, muda ao longo do tempo, muda 
conforme se altera a situação econômica. Neste momento de 
recessão, a política fiscal tem de ser expansionista. Gastar mais com 
saúde, com proteção social, aumentar a carga tributária: esta é a 
política fiscal predominante mundo afora. 

Quando foi aprovada a Lei do Teto do gasto público, limitando a 
variação da despesa a cada ano à inflação do período anterior, em 
busca do congelamento do gasto em termos reais, não era essa a 
opção política. Estava se pagando a conta da grande crise financeira 
de 2008/2009.  

A economia brasileira estava em fase de desalavancagem 
financeira, tanto do setor privado, quanto do setor público. Não é 
mais o caso. Agora, o endividamento público e privado devem 
propiciar nova alavancagem para retomada do crescimento da renda 
– e da arrecadação fiscal. 

Afonso sugere consolidar toda a legislação em uma Lei 
Complementar e desconstitucionalizar as normas fiscais. A Lei do Teto 
deve ser aperfeiçoada pela força dos fatos. Porém, há os “Zé 
Regrinhas” insistentes em advogar o controle direto do gasto público, 
pois a dívida interna é consequência do aumento da despesa.  
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Dada a realidade das contas públicas, evidentemente, é 
necessário flexibilizar a Regra do Teto para o gasto público crescer ao 
menos pela variação planejada do PIB nominal – em lugar de ser 
apenas pela taxa de inflação. 

Criar outra “regrinha”, como estabelecer limite para a dívida 
interna, é dar mais poder ao Legislativo para ele barganhar com o 
Executivo. Assim é desde quando o sistema partidário brasileiro se 
fragmentou, impossibilitando pelas regras eleitoriais uma maioria 
sólida para constituir uma base governista sem o fisiologismo do 
chamado “Centrão”. 

Os economistas defensores da extinção da Emenda 
Constitucional 95 acreditam a recuperação da economia depender do 
investimento público. Em uma sociedade tão injusta como a nossa, 
não tem sentido cortar gastos em educação e saúde.  

Alegam o crescimento da dívida pública ser um fenômeno 
mundial. O contra-argumento é “o governo não tem um passado 
inspirador de confiança no crédito e por isso a taxa de juros do 
governo embute um prêmio de risco”. 

Ora, ao contrário disso, a taxa de juro básica de referência é 
fixada de maneira arbitrária pelos condutores da política monetária. A 
Selic precifica LFT e não tem “prêmio de risco”. LTNs e NTNs 
precificam mais de acordo com prazos de vencimentos e condições de 
liquidez. 

O argumento fiscalista contumaz é ameaçador: “se nada for 
feito e o jogo de Ponzi continuar até a crise da dívida pública, com 
um calote parcial, o ajuste das contas públicas terá de ser feito 
imediatamente. Isso só não ocorrerá se apelar para o imposto 
inflacionário e o regime de inflação crônica, como havia em nosso 
país antes do Plano Real e ocorre hoje na Argentina”. 

Esse argumento é típico do “terrorismo fiscal”. Aparenta a 
situação estar fora-do-controle e pinta uma distopia com a volta do 
trauma do passado por motivo alheio.  

O regime de alta inflação disparou, no fim do regime militar, 
após duas maxidesvalorizações cambiais. No ano passado, houve 
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uma maxidepreciação da moeda nacional e a taxa de inflação não 
disparou! 

Debate sobre Reforma Fiscal: Reacionários contra Fim da 
Isenção Fiscal de Dividendos 

O indivíduo reacionário é contra quaisquer avanços sociais ou 
políticos. Quando é militante, torna-se adepto de uma ideologia 
antidemocrática, porque se opõe à democracia.  

Esta é o regime político onde a soberania é exercida pelo povo. 
Os cidadãos são os detentores do poder e confiam parte desse poder 
ao Estado, preferencialmente, via Poderes Republicanos – e não o 
Poder das Armas –, para responder à demanda social. 

Quem é reacionário sempre se opõe às quaisquer reformas 
progressistas em favor do povo, por exemplo, uma reforma na 
estrutura tributária regressiva brasileira. Nela, em comparação à 
renda, os pobres pagam proporcionalmente mais impostos em 
relação aos pagos pelos ricos ao comprar os mesmos bens.  

Quase ½ da arrecadação tributária (43%) advém de impostos 
sobre bens e serviços, por exemplo, ICMS. A carga tributária sobre a 
folha de salários representa 28% sobre a total, sobre renda 22%, 
sobre a propriedade 5% e sobre transações financeiras 2%. 

A carga tributária bruta em 2019 foi 33% do PIB, descontando-
se as transferências para Previdência e Assistência Social, além dos 
Subsídios ao capital (18%), a primeira carga líquida se reduz para 
15%. Descontando-se dela as despesas com juros pagos pelo 
endividamento público (5%), a segunda carga tributária líquida, para 
arcar com os serviços públicos, era 10% do PIB. 

A carga tributária média em países da OCDE em 2018 era 
34,3%. Sobre a renda, lucro e ganho de capital era 11,4%, enquanto 
a do Brasil era 7%, acima apenas da Estônia também com isenção de 
dividendos; sobre folha de salários (inclusive contribuições para 
Previdência Social) era 10% contra 9% no Brasil; sobre propriedade 
2% contra 1,5% no Brasil. A carga tributária da OCDE só estava 
abaixo da do Brasil na regressiva sobre bens e serviços: 11% contra 
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14,3%. A mais elevada é a da Hungria, onde também preside um 
populista de direita conservador. 

Pelas DIRPF2020-AC2019 (veja tabela abaixo), 1,1% dos 
declarantes brasileiros têm mais de 50% de rendimentos isentos. Eles 
se situam nas faixas acima de 60 salários mínimos mensais e têm 
bens e direitos per capita progressivamente superior a R$ 2 milhões. 
No topo da pirâmide de renda e riqueza, 26.162 declarantes (0,1%) 
atingem R$ 69 milhões acumulados e recebem rendimentos per 
capita mensal de R$ 1,3 milhões. 

No total de rendimentos isentos e não tributáveis (R$ 1,039 
trilhão), 35% eram lucros e dividendos recebidos por Pessoa Física, 
12% transferências patrimoniais (doações e heranças), 11,6% 
rendimentos de sócio de ME ou EPP optante pelo Simples nacional. 
Portanto, somente essas três isenções ao capital representam 58% 
do total. 

  

Pior, há perpetuação da concentração de riqueza no país, pois a 
“sorte do berço” (transmissão de patrimônio aos filhos) condena a 
sociedade brasileira a não ser igualitária e justa. Alguns brasileiros 
herdarão riquezas pelas quais jamais trabalharam, devido às doações 
dos milionários.  

Doações e heranças milionárias (média per capita R$ 2,7 
milhões) foram feitas pelos 26 mil declarantes (DIRPF AC 2019) ou 
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0,1% do total de 30,5 milhões declarantes com 63% dos rendimentos 
isentos. Representaram 56% do valor de todas realizadas em 2019. 

Doações e heranças do 1% logo abaixo desse top (médias de 
suas faixas entre R$ 40.000 e R$ 302.000) representaram 20% do 
total. Os demais (3,2%) milionários, doadores entre as médias de R$ 
10 mil e R$ 20 mil, doaram 10% do total. Em síntese, 4,3% dos 
declarantes doaram 86% do total! 

O reacionarismo não é só dos ricaços daqui. Os norte-
americanos também demonstram grande apego a não compartilhar 
nem um pouco de seus lucros e dividendos, obtidos pela exploração 
da força do trabalho, com políticas públicas dirigidas para melhorar o 
bem-estar social dos trabalhadores formais ou informais mais pobres. 

Nos Estados Unidos, o aumento da alíquota máxima no imposto 
de renda, proposta por Biden, deve ter efeito pequeno, porque a 
maioria dos ricaços nos EUA não paga nem perto da alíquota máxima 
atual. Com contadores e advogados tributaristas, para planejamento 
tributário e sucessório, eles se beneficiam de isenções e deduções. 

O vazamento da ProPublica, na segunda semana de junho de 
2021, revelou: os 25 americanos mais ricos pagaram US$ 13,6 
bilhões em imposto de renda federal entre 2014 e 2018, quando 
tiveram aumento de patrimônio conjunto de US$ 401 bilhões. Esses 
bilionários pagaram em média 3,4% de imposto, quando a grande 
maioria dos trabalhadores americanos pagou 14%.  

A carga tributária de 3,4% está muito abaixo da alíquota 
máxima de imposto de renda nos EUA de 37%. O sistema tributário 
americano não é justo nem transparente. 

O planejamento tributário e sucessório dos milionários norte-
americanos segue a regra buy, borrow, die (comprar, tomar 
emprestado e morrer). Compram o maior número possível de ativos 
não geradores de renda e, portanto, sem imposto a pagar.  

Quando compram uma ação e há valorização, isso não é 
registrado como renda. Apenas se ela é vendida se cobra 20% de IR 
em ganhos de capital. O mesmo ocorre quando se compra uma casa 
e ela é reformada, agregando conforto e valor. A lei americana só 
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considera renda quando há recebimento de dinheiro propriamente 
dito.  

Os bilionários procuram ter o menor salário possível para não 
pagar imposto sobre a renda e, para manter o lucro não realizado, 
recebem em ações e tomam empréstimos de modo a ter o estilo de 
vida luxuoso. Usam crédito para comprar, comer e se divertir. 

Por exemplo, se uma pessoa ganhasse um salário anual de US$ 
10 milhões, teria de pagar 37% de imposto de renda sobre ele. Mas, 
em vez disso, pode pedir um empréstimo do mesmo valor a um 
banco e este cobrará uma taxa de juros de um dígito ou menos, caso 
o tomador do empréstimo dê como colateral parte de suas ações. 

Quando uma pessoa morre, seus herdeiros podem vender seus 
ativos sem pagar impostos. Além disso, os cálculos da receita federal 
americana recolocam os ganhos de capital na base inicial quando o 
doador morre: é como os herdeiros começassem do zero. Para 
escapar do Imposto sobre Propriedade de 40%, muitos bilionários 
criam fundações para doações filantrópicas em troca de deduções 
fiscais. 

A maioria dos empregados recebe pagamento e aí tem de pagar 
imposto de renda. Mas um bilionário não precisa ter renda alguma. 
Pode viver do lucro não realizado de seus bilhões, isso porque lá tem 
imposto sobre renda, mas não sobre riqueza. 

O problema é o sistema tributário não taxar a riqueza 
acumulada pelas pessoas em suas diferentes formas. Não cobra 
imposto sobre empréstimos, pelo contrário, permite a dedução dos 
juros pagos na DIRPF. Também não adota um imposto progressivo 
sobre o que se gasta – em vez de sobre o que se ganha. 

Uma das medidas de grande impacto da reforma do Imposto de 
Renda das empresas e das famílias, a eliminação do mecanismo de 
juros sobre capital próprio (JCP) é alvo de crítica dos defensores dos 
ricaços brasileiros. Ele não cumpriu o objetivo de capitalizar com 
lucro reinvestido e desestimular o endividamento das empresas.  

É falso este argumento neoliberal, porque essa decisão depende 
de circunstâncias conjunturais, tanto do mercado de ações, quanto do 
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mercado de crédito. Além disso, depende de a empresa ter um 
projeto de investimento rentável em longo prazo. 

Os pagamentos dos JCP, apresentados como remuneração do 
custo de oportunidade dos acionistas, são considerados como 
despesa por serem realizados antes do lucro líquido, ou seja, são 
isentos para a empresa. Quando são depositados na conta do 
acionista da empresa, o Imposto de Renda incide sobre o valor com 
uma taxa de 15%. No caso de optar por distribuição de dividendos, 
estes são isentos para os acionistas e tributados para a empresa. 

Caso a reforma tributária seja aprovada, da maneira proposta 
pela SRF, aumentará o lucro líquido das empresas, depois de 
descontado o menor IRPJ. Os acionistas deixarão de pagar 15% sobre 
JCP com seu fim e passarão a pagar 20% sobre maiores dividendos. 
O dividendo obrigatório não poderá ser inferior a 25% do lucro líquido 
ajustado após as reservas. 

Consultor tributário e ex-secretário da Receita Federal (1995 a 
2002), Everardo Maciel atuou no governo neoliberal de FHC, quando 
se deixou de tributar dividendos. Portanto, é responsável direto pela 
brutal elevação de concentração de renda e riqueza no Brasil por 
mais de ¼ de século. 

Em sua defesa, alega ter sido uma comodidade para fazer o 
serviço da SRF. Há três formas de tributar: só o lucro, só o dividendo 
ou os dois. A escolha seria uma opção técnica, mas por razão 
político-ideológica se resolveu tributar só o lucro desde 1995.  

Argumenta ser muito mais simples por ser equivalente à 
tributação na fonte. Preveniria a evasão fiscal por meio da 
distribuição disfarçada de lucros. Não existe mais no Brasil e existe 
no resto do mundo. Além disso, os dividendos seriam muito 
suscetíveis de contingenciamento por parte do contribuinte PJ, 
impactando a arrecadação fiscal.  

O neoliberal apela aos incautos: “a tributação dos dividendos 
estimula o planejamento tributário e restringe a liberdade 
econômica”. Sim, a liberdade de superexploração e não pagamento 
de tributos para políticas públicas compensatórias dos explorados! 
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O neoliberalismo não acabou com a dedutibilidade dos juros, 
mas criou um instrumento para fazer uma relativa equivalência entre 
o investimento direto e os empréstimos.  

“Por isso, muitas empresas multinacionais aqui na América do 
Sul sediam-se no Brasil. Porque são convenientes os dois grandes 
instrumentos de atração de investimento estrangeiro para o Brasil 
(JCP e isenção de dividendos)”, completou Everardo Maciel. O país é 
um paraíso fiscal! 

Debate sobre Reforma Administrativa 

Na concepção neoliberal, a reforma administrativa seria o maior 
programa social do governo federal. Todos seriam beneficiados com o 
Estado mínimo. Só não dizem como serviços públicos podem ser 
oferecidos em uma relação de um (produtor) para um (consumidor) 
com menos servidores públicos... 

A reforma administrativa é apresentada, para a opinião pública 
desinformada, pelo governo constituído por uma aliança entre 
neoliberalismo e populismo de direita, como fosse enfrentar o maior 
problema do país: a desigualdade social. Seria um instrumento de 
justiça social, porque melhoraria os serviços públicos, em particular 
saúde, educação e segurança, para gerar melhores oportunidades, 
principalmente, para a população de menor renda.  

Paradoxalmente, há 40 anos, o neoliberalismo tenta 
desmantelar o Estado desenvolvimentista para o substituir por Estado 
mínimo. Nesse período, propiciou baixíssimo crescimento da renda 
per capita e não combateu à desigualdade social com tributação 
progressiva.  

Na realidade, a Câmara dos Deputados aprovou no dia 13 de 
julho de 2021 por unanimidade projeto de lei para regulamentar os 
pagamentos de verbas acima do teto do funcionalismo público, os 
chamados “supersalários”. O texto disciplina quais verbas, e em qual 
montante, poderão ser pagas para a “elite” do funcionalismo. A 
proposta volta para análise do Senado Federal. Ele votou o texto em 
2016. 
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Motivo de discussões desde 2005, quando uma emenda 
constitucional determinou quais as verbas indenizatórias poderiam 
ser pagas acima do teto, seguindo regulamentação em lei, o projeto 
vinha sendo debatido há anos pelo Congresso. Finalmente, acabou 
aprovado em menos de 15 minutos, após acordo entre todos os 
partidos, unindo oposição e governo. 

Esse projeto de lei precede a discussão da reforma 
administrativa enviada pelo governo. Esta deve ser analisada em 
setembro no plenário. Diversos partidos vinham se manifestando 
contra discutir as regras para todos os servidores, enquanto não 
tratassem da “elite”, como juízes e promotores do Ministério Público 
alcançando salários muitas vezes superiores a R$ 100 mil, devido a 
verbas indenizatórias. 

O projeto determina quais verbas poderão ser pagas acima do 
teto constitucional. No caso federal, é o salário dos ministros do 
Supremo Tribunal Federal (STF), fixado em R$ 39,7 mil. Nos Estados, 
o teto para os servidores é o salário do governador e, nos municípios, 
o do prefeito.  

Um problema ocorre no Estado mais rico da federação quando 
seu governador multimilionário não aumenta seu salário há anos para 
rebaixar o teto ao menor entre todos os Estados, pois ambiciona se 
candidatar à presidência da República com essa reputação de 
“caçador de marajás”. Os eleitores já assistiram esse enredo – e 
sabem como termina mal...  

A economia prevista com a regulamentação aprovada deve 
variar entre R$ 2 bilhões a até R$ 10 bilhões, se considerados todos 
os órgãos públicos e entidades da Federação. Só com corte nas férias 
dos juízes, será um corte de R$ 2 bilhões.  

São tantos penduricalhos a ponto de o relator do projeto de lei 
confessar não saber o valor para os Estados e municípios. Apesar 
disso, anuncia agora estão todos sujeitos a esta regulamentação. 

A proposta estabelece 32 tipos de verbas possíveis de ser pagas 
acima do teto constitucional, como auxílios para os militares, o 
“cotão” dos deputados e senadores, horas extras, 13o salário e 
adicional de insalubridade e diárias. Os pagamentos de planos de 
saúde serão limitados a 5% do teto (os juízes pressionavam para 
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ampliar a 10%), o auxílio-creche a 3% e o auxílio-alimentação a 
outros 3%. Além disso, o auxílio- moradia não tem um valor limite, 
mas serão estabelecidas condicionantes já existentes como não ter 
imóvel próprio na cidade e estar atrelado à mudança de endereço. 

Entre as verbas sujeitas ao teto, ou seja, com o pagamento 
cortado caso o ultrapassem, estão os “jetons” pagos a servidores por 
participação em Conselhos de Administração de empresas públicas e 
os honorários de sucumbência dos advogados públicos.  

As carreiras com mais de 30 dias de férias, como juízes e 
promotores, só poderão vender 1/3 das férias de um desses 
períodos.  

Será permitido o pagamento de bônus por acúmulo de função 
para membros do Judiciário, MP e Defensoria Pública, caso seja 
comprovada a necessidade e represente aumento da produtividade 
daquela comarca. Quem desrespeitar a regra e pagar acima do teto 
estará sujeito a pena de dois a seis anos por improbidade 
administrativa. 

O texto não veda o recebimento de “duplo teto” por servidores 
ao acumularem mais de um pagamento do serviço público, como 
aposentadoria, salários de militar e cargos no governo. Isso decorre 
de uma decisão do Supremo Tribunal Federa (STF) e mudar esse 
entendimento por projeto de lei levaria a judicialização do tema.  

A medida, regulamentada por decreto do presidente capitão-
reformado, no ano corrente, beneficiou os militares em cargos do 
governo, inclusive o próprio presidente, com salários acima de R$ 40 
mil mensais. 

Em meio à ameaça de um golpe militar caso perca a reeleição, 
duas propostas para afastar os militares de cargos civis e da política 
ganharam corpo na Câmara dos Deputados e receberam o apoio 
necessário para começarem a tramitar. Estabelecem os militares ao 
tomarem posse em cargo, emprego ou função pública civil 
temporária, ainda sendo da administração indireta, serão transferidos 
automaticamente para a reserva. Hoje, a Constituição permite eles 
ficarem por até dois anos na função civil, com a limitação de a 
promoção no cargo militar só ocorrer por antiguidade. 
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Quanto às “distorções gravíssimas” no serviço público, o 
populismo de direita apela para um consenso quanto às situações 
inaceitáveis para um país tão desigual, em momento tão crítico de 
crise econômica, como as férias de 60 dias no caso dos juízes.  

São tantas distorções, principalmente na casta da toga do 
Poder Judiciário e outras castas como a dos guerreiros-militares e a 
do sábios-tecnocratas, nesse modelo atual, de modo ser duvidoso, 
neste momento quando o governo se militarizou, não se protelar 
mais uma vez essa discussão. Se fize-la, será só para o futuro. 

O texto da reforma apresentada pelo Ministério da Economia ao 
Congresso anuncia acabar com benefícios considerados como 
privilégios, como licença-prêmio e progressão automática de carreira, 
mas deixaria de fora membros de Poderes Judiciários e Legislativos, 
como juízes, promotores e congressistas. 

O tema mais delicado, politicamente, é o fim da estabilidade 
para os servidores públicos. Ela deve servir de proteção para certos 
servidores expostos a pressões e perseguições políticas-ideológicas. 
Mas não pode continuar sendo uma blindagem para maus 
profissionais, nem deve abranger todos os servidores, e sim as 
funções exercidas. 

Ela deixaria de existir para parte dos novos servidores, de 
acordo com a proposta apresentada pelo governo, depois de fazer 
perseguição político-partidária no início de seu mandato. Essa 
experiência demonstra: ele poderão sofrer com perseguições políticas 
depois da alternância de poder determinada por eleição, isso sem 
falar em golpe de Estado tão comum no país.  

O benefício da estabilidade ficaria restrito a integrantes das 
carreiras típicas de Estado, como auditores fiscais ou delegados da 
Polícia Federal. 

 A estabilidade dos servidores não deveria estar no projeto da 
reforma. O importante seria:  

1. acabar com privilégios oferecidos a determinadas categorias de 
servidores,  

2. aumentar a remuneração de quem atende diretamente o 
cidadão, e  
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3. contar com um processo eficaz de avaliação de desempenho de 
todos eles. 

A inclusão, na Reforma Administrativa, de um dispositivo com 
concessão de poder ao presidente da República para extinguir 
fundações e autarquias por decreto, sem aval do Congresso, é 
considerada no mínimo polêmica. A maior preocupação é com o uso 
político desse instrumento.  

Jornalistas com colunas (ou palanque) não perdem a 
oportunidade de expor o rancor do setor privado em relação ao 
funcionalismo do setor público. Relaciona-se com a ideologia da 
meritocracia. Quem não passou em concursos públicos agride os 
servidores da sociedade. 

Louvam a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) para 
acabar com dez regalias ainda subsistentes para o funcionalismo. 
Algumas já estavam extintas para o servidor federal, mas continuam 
existindo para os funcionários dos Estados. São elas: 

1. Licença-prêmio: direito do servidor de a cada cinco anos 
trabalhado ter três meses de licença. Esse benefício acabou em 
1999 para os funcionários da União, mas continua beneficiando 
os de 20 das 27 unidades da federação; 

2. Aumentos retroativos: prática comum nos três níveis de 
governo – federal, estadual e municipal – de fechar acordos de 
reajustes salariais no meio do ano retroativo a janeiro, por 
exemplo; 

3. Férias superiores a 30 dias por ano: no Poder Judiciário são 
normais as férias de 60 dias, e o alcance dessa proibição é 
relativo apenas aos servidores, e não aos membros dos demais 
Poderes. Assim, juízes, desembargadores e procuradores, por 
exemplo, não são atingidos pela PEC. 

4. Adicional por tempo de serviço: mais conhecida como 
“anuênio”, essa regalia corresponde a um aumento anual de 1% 
dos salários, independentemente de acordos de reajustes. A 
prática acabou na União em 1999, mas continua vigente em 
vários Estados. 
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5. Aposentadoria compulsória como punição: esse é um benefício 
travestido de punição, não encontrando paralelo em nenhum 
outro lugar do mundo. Se o funcionário cometer algum tipo de 
delito, ele é automaticamente afastado e passa a receber 
aposentadoria. 

6. Parcelas indenizatórias: sem previsão legal não serão pagas. 

7. Adicional ou indenização por substituição não efetiva: quando o 
funcionário fica de sobreaviso para eventual substituição que 
não se concretiza ele recebe um adicional. A PEC acaba com 
essa remuneração. 

8. Redução de jornada sem redução de remuneração: Toda a 
redução de jornada terá que ser acompanhada de redução dos 
salários, exceto se ela for por motivo de saúde. 

9. Progressão ou promoção baseada exclusivamente em tempo de 
serviço: acabam as promoções em função unicamente do 
tempo de serviço, sem qualquer avaliação de desempenho. 

10. Incorporação ao salário de valores referentes ao exercício de 
cargos e funções: prática também muito comum de aumento 
salarial por incorporação de comissões aos salários após cinco 
anos de seu recebimento. 

Os termos da PEC se aplicam apenas aos novos servidores, 
porque os atuais ingressaram na carreira considerando a 
possibilidade de adquirir esses direitos. Caso os perdessem já com a 
carreira quase completa, certamente judicializariam a reinvindicação 
de seus direitos adquiridos. 

Os novos também terão de ingressar por concurso no setor 
público, após promulgada a lei e sua regulamentação. Ela é extensiva 
aos funcionários dos três níveis de governo (União, Estados e 
municípios) e dos três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário). 

A avaliação é a máquina administrativa no Brasil ser muito cara. 
Se não houver mudanças tais como as concebidas pela PEC o gasto 
com a folha de salários do funcionalismo sairá dos 13,8% do PIB em 
2018 para quase 15% do PIB em 2030.  



  112

Esses são percentuais muito superiores à média dos países 
emergentes, em torno de 7% do PIB. Nos casos dos países mais ricos 
(com PIB muito maiores), os Estados Unidos gastam 9,5% do PIB, e 
a União Europeia, 9,9% do PIB. Essa conta não discrimina a 
quantidade de servidores públicos em cada nível governamental – e 
os setores de atividade e Poderes considerados. 

A justificativa feita por técnicos da área econômica é primária – 
e equivocada por cometer um erro crasso de correlação espúria: uma 
relação estatística aparente entre duas variáveis, mas onde não 
existe nenhuma relação causa-efeito entre elas. Essa relação 
estatística pode ocorrer por pura coincidência ou por causa de uma 
terceira variável.  

A folha é a segunda grande despesa primária da União, depois 
da Previdência Social. Os gráficos apresentados abaixo pela SIAFI 
mostram, de maneira pressuposta, se os gastos com a folha de 
pagamentos aumentam, reduzem-se as verbas disponíveis para os 
investimentos. Atualmente, tendem a zero.  

Ora, isso acontece se a arrecadação fiscal não crescer, 
acompanhando o crescimento econômico com maior volume de 
transações e geração de mais renda. Os maiores investimentos 
públicos são feitos por empresas estatais.  

Os financiamentos dos bancos públicos com recursos 
direcionados não dependem de verbas do Orçamento Geral da União 
(OGU) a não ser em casos de subsídios agrícolas ou habitacionais, 
quando se faz a equalização das taxas de juros (ETJ). Equivale ao 
pagamento pelo Tesouro Nacional do diferencial entre as taxas de 
juros cobradas no mercado financeiro e as taxas de juros pagas pelo 
produtor ou mutuário recebedor do subsídio governamental. 



  113

  

O serviço público era objeto do desejo por muitos brasileiros, 
pois teriam estabilidade por toda a vida profissional. No fim dos anos 
de 1980 e nos anos de 1990, houve uma compressão salarial por 
causa da crise da dívida externa – e a ideologia neoliberal de Estado 
mínimo.  

A descompressão veio a partir de 2003, no governo social-
desenvolvimentista do PT, quando a oferta de mais serviços públicos 
em saúde e educação, inclusive com criação e diversas Universidades 
federais, levaram a mais concursos públicos. Aumentou a força de 
trabalho em 180 mil servidores.  

Um governo com hegemonia de partido de origem trabalhista 
propiciou uma Época de Ouro para o setor público, cujos salários de 
ingresso em algumas atividades, principalmente nas exigentes de 
menor qualificação, chegou a ser cerca do dobro dos salários dos 
trabalhadores superexplorados de profissões similares no setor 
privado. 
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A atual crise fiscal do Estado, após duas Grandes Depressões e 
estagnação econômica frente a um governo inerte, realçou as 
diferenças entre quem, mediante concurso, conquista o direito de ter 
emprego e salários em dia, durante duros períodos de recessão 
econômica, e os trabalhadores do setor privado, cuja vida profissional 
depende dos ciclos da economia. Durante a pandemia isso ficou ainda 
mais evidente.  

Muitos dos trabalhadores do setor privado, para conseguirem 
manter o emprego, segundo medida do governo neoliberal, tiveram 
de abrir mão de um ¼ do salário. Graças aos direitos de cidadania 
adquiridos, o serviço público não desempregou nem reduziu os 
vencimentos. 

Ficou protegido da falsa ideologia pré-keynesiana com base em 
individualismo metodológico: se cortar custos salariais, não haverá 
desemprego. Ora, sem projetos de investimento e crescimento da 
renda não há expansão dos empregos! 

  

A renda do setor público parte de um patamar superior no início 
da série histórica da pesquisa da consultoria IDados (ver gráfico 
acima publicado no Valor, 06/04/21) e ainda tem um crescimento 
maior no período entre 2012 e 2020. Com isso, aumenta a distância 
entre o rendimento médio do setor público e do setor privado. 

Há uma diferença histórica entre a remuneração dos setores 
público e privado, dada a desigualdade do nível educacional entre 
ambos. Além disso, há disparidades entre os servidores, variando 
especialmente entre os níveis de governo (federal, estadual e 
municipal) e os Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário). 

Os funcionários federais tendem a ter renda superior aos do 
setor privado. Embora o teto da renda deles seja muito inferior da 
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alta administração de empresas privadas. Essa diferença em relação 
às atividades privadas não necessariamente se repete entre os 
servidores estaduais e municipais. 

No quarto trimestre do ano passado, a renda média de militares 
e servidores estatutários (com concurso público), constituindo a 
maioria no setor público, com 8,7 milhões de pessoas, era de R$ 
4.482 ou 13,1% a mais se comparado à do início de 2012.  

O valor médio, evidentemente, é 91,1% maior face a renda 
média de um número muito maior de trabalhadores com carteira 
assinada do setor privado. Em média, recebiam, no fim de 2020, R$ 
2.345. 

Já entre os empregados do setor público com carteira assinada, 
o rendimento médio era de R$ 4.137 no fim do ano 2020 (salto de 
20,4% ante 2012), ou 76% a mais se comparado com o valor do 
setor privado. Esse grupo do setor público é formado principalmente 
por cargos comissionados ou funcionários em empresas públicas e 
tinha 1,194 milhão de pessoas no fim de 2020. 

Essa comparação entre médias não mostra as dispersões entre 
elas. Tampouco se refere ao nível médio de escolaridade de cada 
qual. 

A pesquisa considera renda média, ou seja, inclui quem tem 
renda mais elevada e também os de renda menor, com diferentes 
graus de formação. Isso é observado em todas categorias. 

Detalhe relevante: nas remunerações médias do setor privado 
não estão incluídos os vencimentos da alta administração de 
empresas privadas. Por exemplo, pouco mais da metade dos 
profissionais de alto escalão, média gerência e de suporte à gestão 
receberam aumento acima da inflação em 2018, segundo 
levantamento da empresa de recrutamento PageGroup.  

Os dados são do Guia Salarial, publicado pela consultoria. Ela 
mapeia a remuneração em 513 cargos de alto escalão, gerência e 
suporte de diversos setores e áreas. Cerca de seis mil profissionais 
foram consultados pela pesquisa. Veja uma amostra na tabela abaixo. 
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Os neoliberais por desejarem “mudar as regras do jogo depois 
de ele ter sido jogado” dizem “isso não fazer sentido em lugar 
nenhum. Estabilidade existe em várias democracias, mas segue o 
propósito de assegurar carreiras de Estado”. O não dito é ser 
necessário crescimento econômico, fomentado por Estado 
desenvolvimentista, para conseguir aumentar a arrecadação fiscal. 

Na proposta de Reforma Administrativa encaminhada ao 
Congresso, no dia 3 de setembro de 2020, são preservadas 
categorias da elite do funcionalismo e membros do Judiciário, do 
Legislativo e do Ministério Público. Os militares também ficaram de 
fora da proposta. 

Para restringir a estabilidade, a PEC propõe o fim do chamado 
Regime Jurídico Único. Ela rege os servidores públicos. Em seu lugar, 
lança a ideia da criação de cinco novos vínculos, sendo apenas um 
deles, tratando-se de cargo típico de Estado, prevê estabilidade após 
três anos.  

Também foi proposta uma modalidade de contrato por tempo 
indeterminado. Nesses casos, a seleção também é por concurso 
público. Antes de serem contratados, no entanto, passam pelo 
chamado vínculo de experiência. Substituirá o estágio probatório. 

Além disso, o governo poderá contratar, por seleção 
simplificada, trabalhadores com vínculo de trabalho determinado e 
para cargos de liderança e assessoramento. Substituem os cargos de 
confiança.  

Mas todas as regras, como definição das carreiras de Estado e 
os critérios de avaliação de desempenho, serão conhecidas apenas 
com a regulamentação da PEC. Cabe avaliar se a meritocracia será 
remunerada com justiça. 

Os servidores com vínculo de experiência e com vínculo por 
prazo indeterminado ou de cargo típico de Estado serão considerados 
como segurados de Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). No 
entanto, a PEC dá a opção de Estados e municípios inserirem o 
servidor contratado por vínculo indeterminado ao Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS). Os servidores com vínculos por prazo 
determinado ( temporár ios) ou os serv idores admit idos 
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exclusivamente para cargo de liderança e assessoramento serão 
regidos pelo RGPS. 

A proposta ainda facilita a demissão de funcionários com baixa 
produtividade. Neste caso, a medida vai valer também para os atuais 
servidores.  

Com relação ao acesso a cargos públicos e ao concurso público, 
a Constituição de 1988 determina o provimento de cargos públicos se 
dar por meio de aprovação em concurso público, excepcionados 
apenas os cargos em comissão. Eles são de livre nomeação e 
exoneração.  

Esses cargos em comissão, diz a Constituição, só podem ser 
cargos de direção, chefia e assessoramento. Cargos técnicos e com 
atribuições burocráticas devem ser cargos efetivos ocupados por 
pessoas aprovadas em concurso público. 

Embora o texto da reforma não anuncie expressamente estar 
ampliando as hipóteses de acesso a cargos e funções públicas sem 
concurso, segundo Júlia Alexin (Valor, 05/06/21) em artigo intitulado 
“O que não está escrito na reforma administrativa”, o princípio da 
obrigatoriedade do concurso público sofrerá um forte golpe, se a 
reforma administrativa for aprovada. Ela faz três mudanças 
importantes. 

Em primeiro lugar, a reforma determina a lei poder criar cargos 
de liderança e assessoramento com atribuições de direção e chefia ou 
com atribuições técnicas. A lei, em suma, poderá instituir, em todas 
as esferas da Federação – União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios –, cargos de livre nomeação, preenchidos sem concurso 
público, com competências para realização de quase todas as 
atividades administrativas. 

Em segundo lugar, a reforma insere no texto constitucional 
dispositivo para o poder público poder, na forma da lei, cooperar com 
particulares e utilizar recursos materiais e humanos de particulares, 
sendo vedado apenas o uso de recursos humanos particulares para a 
realização de atividades típicas de Estado. Mas a emenda à 
Constituição não define quais são as atividades são típicas de Estado.  
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Caberá ao legislador dizer quais atividades são ou não são 
típicas de Estado. Assim, poderão ser criadas formas de cooperação 
para particulares exercerem funções, no atual regime constitucional, 
obrigatoriamente exercidas por servidores aprovados em concurso 
público. 

O golpe de misericórdia vem com a autorização genérica para a 
lei disciplinar a realização de contratações por tempo determinado 
sem concurso público. A Constituição de 1988 autoriza essas 
contratações, na forma da lei, mas apenas para atender a 
necessidades temporárias de excepcional interesse público.  

Se aprovada a reforma, contratações temporárias poderão 
ocorrer, ainda na forma de lei, porém, nas situações mais diversas, 
sem nenhum parâmetro ou limitação constitucional. 

Por fim, a proposta de reforma administrativa modifica os 
poderes do chefe do Poder Executivo para alterar cargos públicos e 
extinguir, transformar e fundir autarquias e fundações públicas. 
Atualmente, essas ações dependem de lei. Se aprovada a reforma, 
essas mudanças poderão ser promovidas por ato do Executivo.  

Por exemplo, as Universidades são autarquias e poderão ser 
extintas em uma canetada. Agências Reguladoras são autarquias e 
poderão ser extintas pela vontade do Presidente da República.  

Em suma, o Presidente, os Governadores e os Prefeitos poderão 
extinguir entidades científicas caso se oponham ao negacionismo 
deles. Poderá também encerrar entidades fiscalizadoras de suas 
ações, se valendo desse poder para neutralizar e reprimir opositores 
políticos. 

Debate sobre Renda Básica da Cidadania 

Depois de idas e vindas e uma sequência de confusões 
envolvendo o anúncio de um novo programa social, o governo 
populista de direita finalmente anunciou como pretende financiar o 
substituto do Bolsa Família, para apagar a lembrança social de quem 
foi seu criador. Conseguiu só provocar nova polêmica e mais uma 
rodada de queda de preços dos ativos no mercado financeiro local. 
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A solução apresentada foi um forte corte nos gastos para 
pagamentos de sentenças judiciais (os chamados precatórios) a partir 
do próximo ano e o retorno de uma ideia já rejeitada pelo Congresso 
há poucos meses: o uso de parte dos recursos do Fundo de 
Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) para viabilizar o agora 
chamado “Renda Cidadã”. 

Esse factoide, tentativa-e-erro para ver se cola “a compra de 
votos em 2022”, veio depois do impasse político em torno da 
proposta do ministro da Economia de financiar a desoneração da 
folha de pagamentos com a ressurreição de uma nova CPMF. Foi 
descartada. 

O relator das propostas de emenda à constituição (PECs) do 
Pacto Federativo e Emergencial, pretendia colocar no texto dessa PEC 
a limitação de pagamentos de precatórios em 2% da Receita Corrente 
Líquida (RCL) e o uso de até 5% do Fundeb, para associar políticas 
educacionais de primeira infância com o programa social. 

O limitador de 2% da RCL foi uma escolha da própria equipe 
econômica, embora dentro dela também haja críticas ferozes à 
proposta, inclusive comparando-a a um “calote”. Se a medida 
avançasse, o governo colocaria essa despesa no nível mais baixo pelo 
menos desde 2014, quando foi de R$ R$ 19,8 bilhões – cerca de 
1,5% da despesa primária da época –, sem atualizar pela inflação. 

A indiferença do genocida com a pandemia matou ½ milhão 
pessoas em quinze meses, vai continuar tendo efeitos na economia. 
Há 10 milhões de pessoas necessitando de dinheiro para comer.  

O governo demagogo diz atender os chamados “invisíveis” e ao 
mesmo tempo respeitar o Teto de Gastos. A reação de O Mercado foi 
na direção oposta da desejada por ele.  

Diante da percepção de o governo estar partindo para medidas 
disfarçadas de “contabilidade criativa” para tentar colocar de pé seu 
programa e driblar o Teto de Gasto, os juros futuros voltaram a subir 
forte na sessão após seu anúncio, assim como o dólar. 

Toda a dificuldade do governo decorre da necessidade de cortar 
despesas para fazer seu novo programa, imposta não só pelo Teto de 
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Gastos, mas também pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A direita 
está provando de seu próprio veneno... 

Nesse sentido, o relator admitiu ter chegado a incluir no seu 
relatório uma proposta de reversão de benefícios fiscais para financiar 
o programa, como o Simples e isenção de lucros e dividendos, 
colocando a nova despesa como “extra-teto”. Mas desistiu da ideia 
diante das resistências apresentadas principalmente pela equipe 
econômica. 

O presidente populista de direita disse não desejar “tirar 
dinheiro dos mais pobres para dar aos paupérrimos” e pôs fim às 
ideias de congelamento nominal de aposentadorias, uma das 
hipotéticas fontes de recursos do “Renda Brasil”, depois denominada 
Renda Básica da Cidadania (RBC). Na verdade, a não correção dos 
reajustes, provavelmente incluindo o salário mínimo, afetaria um dos 
principais meios pelos quais o Brasil reduziu a pobreza.  

Bem focado, o Bolsa Família integrou um conjunto de políticas 
para reduzir a desigualdade de renda. O meio escolhido para 
robustecê-lo diminuiria renda dos demais pobres, entre os quais a 
aposentadoria é uma das fontes principais de sustento e consumo, ao 
lado do salário mínimo valorizado. O resultado líquido do experimento 
do RBC não seria tão relevante. 

Cristiano Romero (Valor, 30/09/20) busca mostrar “o que está 
por trás da pedalada cidadã”. A taxa de desemprego sustentar-se-á 
no patamar acima de 15% até o fim de 2022, por causa da volta 
gradual de um contingente de trabalhadores procurando emprego 
após a pandemia. 

Vem daí a preocupação do presidente, da área política de seu 
governo e de seus aliados no Congresso, todos com a única ambição 
desse péssimo governo ser reeleito. “A turma já está preocupada com 
2022 e, por isso, cometeu o desatino de propor financiar o Renda 
Cidadã com dinheiro (precatório) não pertencente à Viúva, mas a 
contribuintes – uma pedalada de fazer corar de inveja o ex-secretário 
Arno Augustin...” 

Bolsonaro assumiu o poder em 2019 já com planos para 
desidratar o Bolsa Família, programa de transferência de renda bem-
sucedido, dotado de aspectos incomuns a esse tipo de iniciativa e 
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desenvolvido genuinamente no Brasil, resultado da colaboração 
inédita dos entes da Federação – União, Estados e municípios – e de 
diversos órgãos públicos e copiado em mais de 60 países. Um 
programa barato – R$ 32 bilhões (menos de 0,5% do PIB) por ano – 
vai além da sua RBC. 

Debate sobre Política Fiscal para Retomada do Crescimento 

Críticos da norma do Teto de Gastos, desde o início da 
tramitação da matéria no Congresso, economistas ligados ao ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva discutem reservadamente qual 
tipo de regra fiscal deverá ser adotada em eventual retorno do PT à 
Presidência (Valor, 30/04/21). O tema é sensível aos agentes do 
mercado financeiro, ansiosos para avaliar os riscos associados a uma 
volta do petista ao poder. Com a elegibilidade restaurada pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF), Lula lidera as pesquisas eleitorais. 

Visto como uma das figuras mais próximas do petista, o ex-
prefeito de São Paulo Fernando Haddad sintetiza assim o atual 
estágio de entendimento do partido nesse assunto: “Hoje temos três 
regras fiscais: Regra de Ouro, Teto de Gastos e Lei de 
Responsabilidade Fiscal. O governo está propondo duas novas: Teto 
de Custeio e Teto de Dívida. Vamos ser talvez o único país do mundo 
com cinco regras fiscais. É ingovernável um país com cinco regras 
fiscais”.  

Existe um cardápio de regras fiscais no mundo. Quando se 
questiona uma regra fiscal, não significa ser contra toda regra fiscal. 
Irresponsabilidade é não discutir qual seria o melhor caminho para 
estabilizar a economia. 

Embora ainda não tenha uma fórmula pronta para mostrar, 
guardando seu anúncio durante a campanha eleitoral, Haddad cita a 
premissa básica para o enquadramento da questão fiscal no futuro 
governo Lula.  

“Não há condições de resolver o problema fiscal sem 
crescimento. O atual governo está em uma sinuca insuperável. Não 
vai conseguir sair da armadilha criada para si mesmo. O fiscal não vai 
se resolver pelo fiscal. Só uma combinação de políticas para 
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retomada do crescimento sustentado será capaz de resolver. O fiscal 
já é tanto causa da crise quanto consequência da crise.” 

A economista Esther Dweck, da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, garante: um novo governo petista terá, sim, alguma regra 
fiscal a ser seguida. Mas diz ser impossível afirmar agora qual será, 
pois o modelo depende da evolução das discussões em torno de Lula 
e do desenrolar da gestão Jair Bolsonaro ao aprofundar a crise. 

“Estamos discutindo isso desde 2018. Será algo a combinar 
flexibilidade no curto prazo com sustentabilidade da dívida no longo 
prazo. É preciso flexibilidade para poder governar. Depois de voltar o 
crescimento da economia se ajustará o fiscal. Uma regra muito rígida 
perde a credibilidade, pois todos sabem qualquer governo não 
conseguirá cumprir”. 

Tanto Haddad como Dweck ressaltam a necessidade de cuidado 
com as palavras, para não gerar stress. Os experientes petistas têm 
respeito a uma espécie de rito: só o candidato fala, se ele não 
autorizar alguém falar em seu nome. Esse cuidado deverá ser 
cumprido pelos petistas até a campanha eleitoral. 

No entorno de Lula, o roteiro para aprofundamento desse tema 
prevê a designação de um interlocutor para falar em nome do 
candidato. Como o ex-presidente tem dito não querer tratar de 2022, 
neste momento de luto, apenas de questões mais urgentes, como 
fome e pandemia, a expectativa é a designação desse interlocutor só 
ocorrer no próximo ano. 

Profissionais do mercado financeiro têm procurado Haddad e 
outras figuras próximas a Lula para debater o assunto. Essas 
primeiras tentativas de interface por iniciativa externa, porém, não 
estão sendo aceitas.  

Acompanhado do economista Guilherme Mello, da Unicamp, 
Haddad tem se reunido com economistas atuantes no Brasil e no 
exterior para ouvir avaliações e colher ideias. Elas depois poderão ser 
aproveitadas em um plano econômico.  

São “progressistas não-petistas”, limita-se a dizer o ex-prefeito, 
70% deles acadêmicos, 30% ligados ao mercado financeiro. A síntese 
dessas conversas é depois apresentado a Lula. 
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“Gasto público não é pecado”, disse em entrevista à Folha de 
S.Paulo (11/07/21) o professor da Unicamp Guilherme Mello, 38 
anos, um dos principais formuladores do PT na área econômica. Isto 
caso seja uma despesa eficiente e coopere para crescer e distribuir 
renda. 

Para isso, é preciso fazer uma completa reavaliação de toda a 
estrutura fiscal brasileira. Ela não se limita ao fim do Teto de Gastos. 

“O Brasil terá de discutir seu conjunto de regras fiscais, a partir 
de 2023, em novo mandato do Presidente Lula. Isso inclui fazer um 
balanço crítico do Teto de Gasto, Lei de Responsabilidade Fiscal, 
Regra de Ouro e PEC Emergencial. Porque está se sobrepondo uma 
regra a outra – e elas não fazem mais sentido”. 

O Partido dos Trabalhadores segue comprometido com o 
chamado tripé macroeconômico (metas de inflação e fiscal e câmbio 
flutuante), uma marca da responsabilidade dos governos de Lula. 
Também defende a proposta do governo de taxar dividendos, embora 
critique a fixação de uma alíquota única – e não as alíquotas de PF. 

Não há necessidade de novos acenos de Lula a O Mercado como 
fez em 2002, quando divulgou a Carta ao Povo Brasileiro. “O 
compromisso maior oferecido por Lula é sua história, feita durante 
oito anos na presidência da República”. Ele saiu com 85% de 
aprovação. 

Uma pista para entender uma possível política econômica do PT 
está no documento “Plano de Reconstrução e Transformação do 
Brasil”, um documento de 215 páginas, elaborado no âmbito da 
Fundação Perseu Abramo, ligada ao Partido dos Trabalhadores. Reúne 
avaliações e propostas elaboradas por 22 grupos temáticos.  

A iniciativa foi liderada pelo ex-senador e ex-ministro Aloizio 
Mercadante, outro quadro experiente, frequentemente conversando 
com Lula sobre economia. O ex-presidente compareceu ao 
lançamento do livro, no fim de 2020. Ele costuma citar o material em 
entrevistas. 

O capítulo de economia foi coordenado por Mello e pelo próprio 
Mercadante. Resume debates realizados no núcleo de 31 
economistas, muitos deles ex-colaboradores dos governos petistas.  
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“Esse documento é um ponto de partida. Aberto à crítica, 
aberto ao debate. O programa de governo vai depender do candidato 
e vai depender da coligação a ser feita”, diz Mercadante. “São 
elementos, alguns mais detalhados, para construção de um projeto 
de país. Medidas emergenciais, medidas de transição e medidas para 
o futuro, estruturais”, afirma Mello. 

Em linhas gerais, o “Plano de Reconstrução” defende uma 
estratégia de ampliação do papel social-desenvolvimentista do Estado 
e aumento de gastos públicos como meio para dinamizar a economia. 
Propostas “pensadas fora dos estreitos limites da ortodoxia 
neoliberal”.  

No rol de medidas estão:  

1. uma reforma tributária “marcadamente progressiva”,  

2. um alívio da carga tributária sobre as mais pobres famílias e as 
pequenas empresas,  

3. uma reforma bancária para aumentar a competição e a oferta 
de crédito. 

O documento defende a ideia de o aumento da dívida pública, 
com a emissão de moeda, “não ser impeditivo” para o Brasil, porque 
o país tem reservas internacionais na casa dos US$ 340 bilhões. “A 
dívida pública brasileira está em patamares sustentáveis, bem 
inferiores às de muitos países da OCDE (Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico)”. 

A crítica às atuais regras fiscais, chamadas no plano de 
“austericidas”, estão registradas. “Os falsos limites dados pela 
ortodoxia fiscal permanente e pelo absurdo e insustentável Teto de 
Gastos precisam ser eliminados com urgência. Assim como também 
têm de ser revistas as autoimposições de limites de gastos pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal e pela chamada Regra de Ouro”, diz o 
texto. 

Entrevistas recentes de Lula indicam o material não ser levado 
ao pé da letra. Um dos pontos destacados com ênfase é a oposição 
apriorística às privatizações. Isso dependerá das circunstâncias 
futuras. 
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No entorno de Lula há consciência sobre a ansiedade gerada em 
O Mercado ante a possibilidade de uma possível volta do PT ao poder. 
Uma das medidas para tentar arrefecer esse tipo de sentimento é 
exaltar o comportamento e os resultados obtidos durante os 
mandatos do ex-presidente.  

O governo que mais produziu superávit primário foi Lula. Quem 
mais reduziu a dívida foi Lula. Os anos Lula foram de estrita 
responsabi l idade f iscal. Esse passado diz mais sobre a 
responsabilidade de seu governo em vez de qualquer outra coisa. 

O próprio Lula tem sintetizado isso em suas falas. “De quem O 
Mercado tem medo?”, questionou em março de 2021, no primeiro 
discurso após o restabelecimento da elegibilidade. “Não tenham medo 
de mim. Eu sou radical apenas porque quero ir à raiz do problema”, 
acenou. Um líder sindical é habituado a negociar a melhor solução 
para todos aceitarem sua proposta. 
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Parte II – 
Planejamento 
Econômico em 
Longo Prazo 
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4. Inovações Tecnológicas 

No sentido figurado, uma revolução é vista como sinal de uma 
transformação profunda. Indústria 4.0 ou Quarta Revolução Industrial 
engloba algumas tecnologias para automação e troca de dados e 
utiliza conceitos de Sistemas ciber-físicos, Internet das Coisas e 
Computação em Nuvem. Visa a melhoria da eficiência e produtividade 
dos processos. 

Eficiência é uma palavrinha-mágica, usada e abusada em 
retórica pseudo-moderna a ponto de se esvaziar. Eficiência, no caso, 
é empregada como referência à qualidade daquilo ou de quem é 
competente por realizar de maneira correta as suas funções. 

Eficiência e eficácia são erroneamente considerados sinônimos, 
nessa retórica de ladainha neoliberal, porém existem algumas 
diferenças sútis entre uma e outra. A eficiência diz respeito ao ato de 
“fazer certo as coisas”, enquanto a eficácia refere-se a “fazer as 
coisas certas”. A primeira é a execução de uma tarefa de modo 
correto. A segunda seria a conclusão de um objetivo, baseando-se 
em decisões corretas. 

Por exemplo, a eficiência energética determina o nível da 
economia dos recursos das fontes de energia nos aparelhos. Para 
isso, deve-se traçar a quantidade de energia utilizada para a 
execução de uma ativada e aquela disponibilizada para tal.  

O objetivo dela é evitar os desperdícios de energia, valorizando 
os aparelhos e dispositivos de modo a administrar corretamente a 
fonte de energia recebida. As energias renováveis são algumas das 
formas de se obter a eficiência energética, colaborando para a 
manutenção da política do desenvolvimento sustentável. 

Produtividade é outra palavra-chave. Produtividade é o 
resultado daquilo produtivo, ou seja, produzido de modo rentável. É a 
relação entre os meios, recursos utilizados e a produção final. É o 
resultado da capacidade de produzir, de gerar um produto, fruto do 
trabalho, associado à técnica e ao capital empregado. 
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Produtividade é a expressão da eficiência de qualquer negócio 
capitalista. Para uma indústria, por exemplo, a produtividade está 
diretamente ligada à eficiência na produção. 

A produtividade de uma empresa passou a ser medida pelo 
EBITDA (Earnings Before, Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortization). Em português, significa “Lucro antes de juros, 
impostos, depreciação e amortização” (LAJIDA).  

Representa quanto uma empresa gera de recursos, através de 
suas atividades operacionais, sem contar impostos e outros efeitos 
financeiros. Torna-se um indicador da alavancagem financeira quando 
se eleva em relação às despesas financeiras realizadas por tomar 
emprestados recursos de terceiros e alcançar maior economia de 
escala na produção. 

Economia de escala é obtida com a otimização do processo 
produtivo por meio da produção de bens em grandes quantidades, 
reduzindo os custos por unidade produzida. Por exemplo, como 
veremos adiante, a demanda por carros elétricos ainda é fraca, por 
isso não há ainda uma economia de escala e uma redução dos 
preços. 

O destaque mais recente, a ponto de levar a uma nova divisão 
internacional do trabalho, localizando “a fábrica do mundo” lá, 
ocorreu na China e no bloco econômico denominado “Tigres 
Asiáticos”, formado pela Coréia do Sul, Cingapura, Taiwan e Hong 
Kong, localizados no sudeste da Ásia.  

A partir da década de 80, apresentaram uma elevada 
produtividade, com a implantação de produção em grande escala 
para atender à demanda mundial. Obteve eficácia com a atração do 
capital estrangeiro com transferência de tecnologia moderna, isenção 
de impostos e mão de obra barata, visando à exportação. 

Hoje, desponta a Indústria 4.0. facilita a visão e execução de 
“fábricas inteligentes” com estruturas modulares. Os sistemas ciber-
físicos monitoram os processos físicos, criam uma cópia virtual do 
mundo físico e tomam decisões descentralizadas.  

Com a internet das coisas, os sistemas ciber-físicos comunicam 
e cooperam entre si e com os humanos em tempo real. Através da 
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computação em nuvem, ambos os serviços internos e intra-
organizacionais são oferecidos e utilizados pelos participantes da 
cadeia de valor. 

Cadeia de valor é um modelo de estruturação das atividades 
desenvolvidas pelas empresas, visando garantir a máxima qualidade 
do serviço e produto ao cliente final, além de criar vantagem 
competitiva no mercado. O conceito foi criado pelo professor norte-
americano Michael Eugene Porter. 

Consiste na criação de um fluxograma dos conjuntos de 
atividades essenciais para a agregação de valor ao produto ou serviço 
de determinada empresa. Cada etapa do processo de 
desenvolvimento do produto ou serviço é essencial para a sua 
valorização total, desde o modo como é mantida a relação com os 
fornecedores da matéria-prima, até o modo como o produto final é 
entregue aos consumidores. 

Com exame acurado da cadeia de valor a empresa consegue 
identificar quais as etapas de produção responsáveis por agregar 
valor ao produto. Com isso, desenvolve uma estratégia para 
potencializar esses setores. 

Os processos sem agregar valor com elevada produtividade 
podem ser revistos, seja como alvo de reestruturação ou corte, 
evitando desperdício de recursos e tempo de produção. 

De acordo com o esquema proposto por Porter, a cadeia de 
valor pode ser dividida em dois principais grupos de atividades: 

1. atividades primárias: logística interna; operações; logística 
externa; marketing; vendas; e serviço (pós-venda). 

2. atividades de apoio: aquisição; desenvolvimento de 
tecnologias; gerência de recursos humanos; e infraestrutura da 
empresa. 

A novas tecnologias da chamada Indústria 4.0 ou Quarta 
Revolução Industrial trazem oportunidades para a agregação de valor 
e aumento de produtividade de processos. Porém, sem o enfoque 
adequado podem desperdiçar grandes investimentos, com poucos 
resultados. 
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Nesse capítulo, farei um apanhado do noticiário econômico a 
respeito de quatro inovações tecnológicas fundamentais no contexto 
pós-pandemia para a retomada do crescimento da renda e do 
emprego em um processo de desenvolvimento socioeconômico 
sustentável. São elas a Internet das Coisas, o 5G, o Home Office e os 
Meios de Pagamentos Digitais. Talvez por conta do meu viés de maior 
especialização em serviços, em lugar de Indústria 4.0, opto pela 
denominação Quarta Revolução Tecnológica. 

Internet das Coisas 

Internet das Coisas é um conceito referente à tecnologia, onde 
todos os objetos da vida cotidiana estariam conectados à internet, 
agindo de modo inteligente e sensorial. É também conhecida pela 
sigla IoT (Internet of Things, em inglês).  

Consiste na ideia da fusão do “mundo real” com o “mundo 
digital”. A ideia-chave é qualquer indivíduo estar em constante 
comunicação e interação, seja com outras pessoas, seja com objetos. 

Cidades inteligentes, casas inteligentes, eletrodomésticos e 
automóveis sob controles remotos, wearables (dispositivos 
tecnológicos utilizados como roupa), telemedicina, ensino remoto, 
destacam-se entre outras inúmeras possibilidades a serem ainda 
criadas. São inúmeras as possibilidades de anexar a computação em 
coisas pertencentes ao cotidiano das pessoas. 

Mark Weiser, um dos mais importantes estudiosos das Ciências 
da Computação, afirma a internet das coisas concretizar a fase onde 
a informática se consolida de modo onipresente na vida das pessoas. 
No entanto, foi o cientista Kevin Ashton, em 1999, o primeiro a 
utilizar a expressão “internet das coisas” para se referir ao uso de 
tecnologias capazes de interconectar diversos aparelhos e objetos 
diferentes, ajudando a facilitar e organizar a vida das pessoas e das 
empresas. 

Em dezembro de 2016, o MCTIC assinou acordo de cooperação 
com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) para juntos conduzirem um estudo com o objetivo de 
realização de diagnóstico detalhado e proposição de políticas públicas 
no tema Internet das Coisas. A concorrência para o elaborar foi 
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vencida pelo Consórcio formado pela Consultoria McKinsey, pela 
Fundação CPqD e pelo escritório Pereira Neto & Macedo Advogados. 

O Estudo IoT iniciou-se em janeiro de 2017. Foi finalizado em 
outubro do mesmo ano com o lançamento do Plano de Ação. Este 
documento contém as 60 iniciativas propostas pela equipe gestora do 
Estudo, formada pelo MCTIC, BNDES e Consórcio.  

Constituído de quatro fases, na fase 1 do Estudo IoT foi feito 
diagnóstico detalhado do ecossistema brasileiro de IoT, incluindo 
benchmark internacional e roadmap tecnológico. Houve a definição da 
aspiração do país para a Internet das Coisas.  

Neste sentido, para alcançar a aspiração de “acelerar a 
implantação da Internet das Coisas como instrumento de 
desenvolvimento sustentável da sociedade brasileira”, o país focará 
em três desafios, sendo dois deles do lado da demanda 
(competitividade e qualidade de vida) e um do lado da oferta 
(cadeias produtivas nacionais). 

Na fase 2, encerrada em junho de 2017, o objetivo foi priorizar 
ambientes de utilização e casos de uso de soluções de IoT com 
grande impacto no adensamento da cadeia produtiva, na 
competitividade dos setores econômicos do Brasil e na qualidade de 
vida dos cidadãos. 

A partir da delimitação de dez ambientes, foi conduzido o 
processo de priorização em três grandes etapas. Com a aplicação de 
um framework desenhado para capturar as particularidades do 
contexto brasileiro de IoT, os ambientes priorizados foram aqueles 
com destaque em cada um dos macros atributos:  

1. o potencial de demanda de Cidades,  

2. o potencial de oferta para Saúde e  

3. a capacidade de desenvolvimento do Rural. 

Além desses três ambientes, foi incluído também um quarto 
ambiente, de Indústrias, dada a relevância desse segmento para o 
Brasil. Serão inclusos casos práticos de soluções de IoT tanto no 
ambiente de fábricas (com destaque para os setores automotivo e 
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têxtil) como também no ambiente das indústrias de base com 
destaque para os setores de petróleo & gás e mineração. 

A próxima fase do estudo incluiu o aprofundamento dos 
principais desafios referentes às frentes horizontais de trabalho, as 
quais perpassam todos os ambientes. São elas: 

1. Capital Humano; 

2. Inovação e Inserção Internacional 

3. Infraestrutura de Conectividade e Interoperabilidade; 

4. Regulatório, Segurança e Privacidade de Dados. 

Na fase 3, em cada um dos ambientes priorizados, o Estudo IoT 
buscou: 

1. identificar desafios do ambiente e definir metas e objetivos; 

2. priorizar e detalhar casos de uso; 

3. realizar análise de focos tecnológicos por caso de uso 
priorizado; 

4. elaborar plano de ação. 

Na quarta e última fase do Estudo IoT (fase 4), foram definidos 
o suporte à implementação do Plano Nacional de IoT. Estabeleceram-
se as diretrizes gerais e as propostas de ações concretas com metas 
alcançáveis a ser buscadas desde o seu lançamento. 

Instituído pelo Decreto nº 9.854, de 25 de junho de 2019, o 
Plano Nacional de Internet das Coisas tem a finalidade de 
implementar e desenvolver a Internet das Coisas no País. Basea-se 
na livre concorrência e na livre circulação de dados, observadas as 
diretrizes de segurança da informação e de proteção de dados 
pessoais. 

O Plano Nacional de Internet das Coisas deixou de fora a 
redução da tributação sobre os dispositivos, reivindicada pelas 
empresas do setor. Um entrave é a taxação por aparelho. Pode 
dificultar a adoção em larga escala. Existem projetos no Congresso 
propondo regime tributário diferenciado. 
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Um estudo da consultoria IDC (sigla para “International Data 
Corporation”) analisou o direcionamento de verbas para IoT em 14 
categorias de tecnologias, com 81 casos de uso em 20 setores, em 
53 países. No Brasil, alguns grandes projetos foram postergados 
porque parte das companhias reduziu atividades com o 
distanciamento social ou preferiu segurar despesas de tecnologia por 
conta da indefinição na economia. O mercado nacional de IoT deve 
ter finalizado o ano 2020 com 2% do total global estimado ou US$ 
14,8 bilhões em investimentos. 

Apesar da interrupção nas provisões, grupos de médio e grande 
porte de áreas como manufatura, agronegócio, varejo e logística 
continuaram orçando projetos de conexões sem fio no Brasil. Esses 
compradores recorrem a fornecedores de sensores, processadores, 
soluções de comunicação e serviços em nuvem para armazenamento 
de dados associados à IoT. 

O nicho de serviços, incluindo a instalação de equipamentos, 
respondeu por cerca de um terço de todos os gastos globais de IoT 
no ano. As faturas com hardware, dominadas por vendas de 
sensores, acompanham a mesma demanda, enquanto o segmento de 
software obteve o ritmo mais rápido do ramo de tecnologia em 2020, 
apoiado por entregas de aplicativos e sistemas de análise de dados.  

No Brasil, os grandes fornecedores de tecnologia, como IBM, 
Intel e Microsoft, além de Cisco, Oracle, Huawei e American Tower, 
têm planos, em 2021, onde incluem o lançamento de soluções 
combinadas com parceiros, novos centros de pesquisa em 5G e IoT, e 
a compra de empresas para ganhar mercado. As futuras redes 5G 
promovem o arranque da indústria de IoT no mundo. 

A IBM Brasil tem investido no desenvolvimento de ecossistemas 
de inovação aberta com parceiros da cadeia de IoT, como produtores 
de equipamentos e empresas de telecomunicações. Um exemplo 
entre esses parceiros é a dona do Watson, um dos sistemas de 
inteligência artificial (IA) mais populares do mundo. Oferece a 
plataforma Maximo, de gerenciamento de ativos industriais, nas 
áreas de energia e saneamento. 

A onda de adesão à internet das coisas se encaixa na mudança 
de estratégia da marca Intel Brasil: de corporação centrada em 
computadores para companhia com foco em dados. A previsão 
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anterior era, em 2025, 55% de todas as informações produzidas 
serem geradas pela IoT, mas com a pandemia e o impulso à 
transformação digital, a expectativa é esse percentual crescer mais. 

Mais da metade da receita da Intel já está concentrada na cesta 
de dados, incluindo negócios de IoT, IA, datacenters e nuvem. No ano 
2020, a Intel apresentou sua 11ª. geração de processadores, com 
desempenho 23% superior a outras versões, e voltada à aplicações 
de IoT. Os desenvolvedores podem acelerar a criação de projetos na 
indústria, varejo, cidades inteligentes e saúde. 

A Cisco, da área de TI e redes, atua com IoT há mais de dez 
anos. Hoje, mira segmentos como energia, mineração e transportes. 
A principal estratégia no Brasil é ajudar as empresas a resolverem 
problemas de conectividade e segurança, os maiores entraves para a 
implementação de projetos de impacto. 

A lista de clientes inclui, por exemplo, uma indústria de bebidas 
com utilização de soluções de conexão sem fio para aumentar a 
eficiência na linha de produção. Outro exemplo é o de uma 
companhia de óleo e gás: aplica recursos de realidade aumentada a 
fim de reduzir o número de funcionários em campo e minimizar o 
risco de contágio da covid-19.  

O Brasil ainda está um pouco atrás na implementação de 
projetos de larga escala, mas atingirá o mesmo patamar do resto do 
mundo nos próximos cinco anos, caso ocorra um planejamento com 
boa execução. 

Um dos movimentos mais recentes da multinacional americana 
para incrementar a participação no setor foi a aquisição, este ano, da 
Fluidmesh, empresa liderada por um grupo de pesquisadores italianos 
dentro do Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos Estados 
Unidos. Ela é uma tecnologia capaz de prover conectividade sem fio, 
de alta velocidade e sem “soluços”, para trens com velocidade de 300 
quilômetros por hora. Também pode ser usada na operação remota 
de máquinas em terminais portuários ou em caminhões autônomos 
em minas. 

Os projetos de internet das coisas (IoT) no Brasil devem ganhar 
mais escala com:  
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1. a maior disseminação da cultura de transformação digital entre 
as empresas,  

2. o avanço das redes de telecomunicação 5G, e  

3. a capacitação da mão de obra.  

O tratamento de dados estratégicos para suportar as decisões 
de negócios ainda é uma realidade distante do Brasil. O Plano 
Nacional de Internet das Coisas contempla quatro áreas: saúde, 
indústrias, cidades e atividades rurais. 

Alianças entre fornecedores de soluções, centros de pesquisas e 
companhias interessadas em testar soluções no dia a dia podem 
propiciar novos contratos. Um dos principais obstáculos para o 
avanço da IoT é a resistência das empresas em decidir investir no 
“novo”, frente ao modo de fazer “tradicional”.  

Nem sempre os benefícios das novas tecnologias são visíveis 
em curto prazo. Dificilmente todos os conhecimentos necessários 
para realizar um projeto poderão ser encontrados em um único 
provedor. 

Os fornecedores devem investir na composição de comunidades 
técnicas ou ecossistemas de inovação para alavancar parcerias de 
negócios. Em IoT, a palavra “aliança” tem uma conotação ainda mais 
estratégica. 

A segurança das aplicações também perturba os clientes em 
potencial. Segundo a pesquisa IoT Signals da Microsoft, quase todos 
os tomadores de decisão nas companhias têm preocupações sobre o 
risco de conectar ativos. A privacidade dos dados é um dos principais 
receios. 

A American Tower, provedora de infraestrutura para 
telecomunicações com mais de 19 mil torres no país, afirma ser 
preciso fortalecer a cultura de transformação digital nas empresas 
para escalar projetos. A companhia americana, no Brasil desde 2000, 
já investiu US$ 2,7 bilhões e celebrou onze acordos de cooperação 
tecnológica com centros de pesquisa em IoT no país.  

O alcance da rede passou de 112 cidades, em setembro de 
2019, para 265. Anunciou um acordo com o Parque Tecnológico de 
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Belo Horizonte (BH-Tec). Ele vai abrigar o primeiro centro de 
referência em IoT na capital mineira. 

Apesar de não desenvolver ou fornecer aplicações de IoT, a 
Huawei está em fase de construir um ambiente de negócios para 
agilizar as entregas dessa indústria no Brasil. A fornecedora chinesa 
de equipamentos para redes 5G afirma a IoT estar mudando o foco 
de inovação tecnológica para a inovação nas aplicações. 

Os clientes de arquitetura cloud e tecnologias emergentes da 
Oracle na América Latina têm a expectativa de não apenas conectar 
dispositivos, mas extrair “inteligência” dos dados gerados por eles. A 
empresa tem priorizado a entrega de soluções para gestão de ativos 
e de produção em setores como agronegócio e saúde. 

Há três anos, inaugurou o Customer Innovation Labs em São 
Paulo, para estimular a colaboração, em áreas como sensores e 
softwares de inteligência de dados. Projetos de IoT exigem métodos 
de cocriação e experimentação com protótipos para garantir eficiência 
e valor aos negócios dos clientes. 

Com Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês) embarcada 
nos dispositivos e o auxílio de outras tecnologias de ponta, como 
Inteligência Artificial (IA) e sistemas de análises de grandes volumes 
de dados, a agência bancária digital do futuro terá uma abordagem 
em venda consultiva e inteligência de serviços – e não em operações 
transacionais, como ocorre atualmente. 

No Brasil, por exemplo, as agências bancárias funcionam como 
um centro de serviços para atender sobretudo clientes das classes C, 
D e E. Eles, normalmente, precisam de ajuda presencial. Esse modelo 
tem um custo operacional muito alto. 

Projetos relacionados à construção dessa nova agência digital já 
estão sendo implementados em mercados mais avançados. No Brasil, 
o processo de sua adoção foi acelerado com a pandemia. 

Mineração e metalurgia, construção, energia, alimentos e 
indústria química são os setores mais absorvedores de soluções da 
área. 

As grandes empresas estão se transformando em plataformas 
digitais de IoT e buscam parcerias. A recomendação às startups é 
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trabalharem com as plataformas, pois elas irão fazer a gestão do 
ecossistema.  

O processo de avanço da IoT está amadurecendo, 
principalmente, em temas como regulamentação do financiamento 
coletivo de projetos, novos serviços profissionais e inclusão das 
startups em políticas públicas. Governo digital é uma meta social. 

Inovações em IoT para Agronegócio Digital 

Quanto a projetos com recursos de IoT, a Microsoft destaca 
hoje, no Brasil, o convênio com a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa). Ela está utilizando tecnologias em nuvem, 
IoT, IA e análise de dados, a fim de reduzir o estresse, doenças e 
infecções em vacas leiteiras, bem como aumentar a produtividade da 
cadeia do leite.  

A Embrapa recebe mais de cinco mil produtores de leite, ao 
ano, em uma fazenda experimental em Minas Gerais. Inaugurou o 
Compost Barn, espaço onde são utilizadas as inovações baseadas na 
plataforma de nuvem.  

O local é equipado com um sistema de IoT. Ele funciona com 
câmeras e sensores inteligentes. Identificam o movimento dos 
animais, produzem dados para o controle de temperatura, 
luminosidade e o momento ideal de entrega de água e alimentos. 

Baseados em IoT e inteligência artificial (IA), geram 
informações sobre o controle da luz, a temperatura do ambiente e até 
a hora mais adequada para alimentar o rebanho. O objetivo é reduzir 
o estresse e o nível de doenças em vacas leiteiras, além de aumentar 
a produtividade dos animais. 

A Microsoft diz o Brasil ter mais de 1,1 milhão de produtores de 
leite e, somente em 2019, entregou 34,8 bilhões de litros. Está 
dedicando mais recursos para pesquisa e inovação em IoT, um nicho 
cuja evolução encaminha para ser a nova fronteira inteligente dos 
negócios. 

A inovação digital está mais centrada em dados habilitados por 
dispositivos e sensores. Há insights valiosos fornecidos por esses 
registros quando conectados a processos de negócios. 
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Um exemplo é investir na conexão de balanças na nuvem. 
Possibilita o controle e análise das informações entregues nas 
pesagens. Com o uso de IoT e IA, desenvolve-se uma plataforma 
onde os clientes acessam os dados gerados pelas balanças, 
oferecendo recortes capazes de os ajudarem a identificar fraudes e 
erros.  

Também é possível realizar a manutenção preditiva dos 
equipamentos. O sistema lança um aviso sobre o desgaste em peças 
críticas, permitindo as trocas antes de algum problema. 

A falta de conectividade é um dos principais gargalos para a 
digitalização do campo. Mais de 70% das 5,1 milhões de 
propriedades rurais brasileiras ainda não têm como ligar suas 
máquinas na internet, de acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).  

Para mudar esse cenário, um grupo de oito grandes empresas – 
AGCO, Bayer, CNH Industrial, Jacto, Nokia, Solinftec, TIM e Trimble – 
fundou em 2019 a ConectarAgro, focada na promoção de tecnologias 
abertas. Em um ano, a associação já conectou cerca de 5,1 milhões 
de hectares, equivalentes às áreas somadas de Alagoas e Sergipe, 
beneficiando 50 mil propriedades rurais em oito Estados. 

A ConectarAgro avalia a melhor tecnologia para atender a 
demanda ser ainda a rede 4G na frequência 700 MHz. Foi liberada no 
ano passado para uso das operadoras Claro, TIM e Vivo, depois do 
remanejamento dos canais de 347 radiodifusores.  

Presente em 4,7 mil municípios, a 4G permite viabilizar a oferta 
de soluções de internet das coisas, por meio da Narrowband-IoT (NB-
IoT). Essa tecnologia tem melhor penetração em ambientes internos 
e consome pouca energia, permitindo o uso de baterias com vida útil 
de dez anos. 

Esperar o 5G no agronegócio, de imediato, seria perda de 
tempo. Os técnicos alegam a transformação digital ser uma revolução 
possível de se fazer agora com uma tecnologia bastante competitiva, 
a 4G. Ela hoje atende a mais de 95% dos casos de uso. 

Sobre a decisão da Anatel de reservar espectro de 5G para 
redes corporativas, trata-se de um movimento normal as empresas 
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buscarem suas próprias redes. Entretanto, uma operadora pode 
encurtar o caminho entre ideação, implementação e, principalmente, 
manutenção.  

O 5G vai habilitar aplicações hoje ainda dependentes da 
disponibilidade de tecnologias, como latência ultrabaixa. Mas muitas 
aplicações de IoT já podem ser feitas com 4G e 4,5G. 

Como exemplo, a Agrosmart, empresa de agricultura digital, 
instalou sensores e processa informações em tempo real para 
entregar recomendações ao produtor. Presente em nove países, a 
startup monitora 800 mil hectares de lavouras no Brasil. Seu sistema 
permite economizar até 60% de água e 40% de energia elétrica, 
além de aumentar a produtividade em até 20%. 

O Brasil é uma vitrine global de inovações em IoT no 
agronegócio, ao contrário das áreas de indústria e mobilidade, onde é 
periférico. Aqui há implantação de infraestrutura e sistemas de IoT 
com foco principalmente nas lavouras de soja e milho e na 
silvicultura.  

Um dos diferenciais é entregar as informações ao agricultor via 
WhatsApp. Os dados são coletados por sensores, satélites e drones. 
Quanto mais longo for o tempo da coleta, mais impacto as 
informações vão ter sobre a lavoura. 

O agronegócio brasileiro é um dos segmentos entre os mais 
beneficiados da adoção de aplicações de IoT para gestão de seus 
processos de logística. Por exemplo, um dos maiores exportadores 
mundiais de laranja, a Citrosuco, está utilizando soluções de internet 
das coisas (IoT) para fazer a gestão de suas atividades produtivas, 
conectando maquinários e equipamentos agrícolas das 25 fazendas 
produtoras da fruta, localizadas em São Paulo e Minas Gerais. 

O objetivo do projeto é integrar, de forma digital, as fazendas 
de laranja com as quatro plantas de produção da bebida, localizadas 
em Matão (SP), Catanduva (SP), Araras (SP) e Lake Wales (FL, EUA), 
os cinco terminais marítimos, além de caminhões e cinco navios 
dedicados à exportação do suco. 

Uma multinacional norueguesa atua no país com cinco fábricas 
e 24 unidades misturadoras de fertilizantes. Ela também buscou 
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soluções tecnológicas, incluindo aplicações de IoT, para melhorar as 
performances operacionais.  

Já está com um Sistema Integrado de Logística em 
funcionamento nos processos de cadastramento de motoristas, 
chamada para carregamento, pesagem e faturamento. Até o fim do 
projeto, estará com as funcionalidades de apoio de rastreamento, 
otimização dos fluxos e informações de carregamento ativas. 

A nova solução de gerenciamento de logística é sustentada por 
um conjunto de tecnologias emergentes de IoT para lidar com toda a 
logística no controle de carga da fábrica e do caminhão. Entre as 
principais, estão totens de autoatendimento para os motoristas, 
controle de acesso biométrico, sistema de rastreamento com abertura 
automática de cancelas, sistema de chamada de veículos 
automatizado e painéis de informação para os motoristas. 

Uso de Veículo Autônomo em Mineração 

As redes LTE dedicadas estão dando novo impulso aos projetos 
de Internet das Coisas (IoT). O caso mais avançado é a rede LTE 
implantanda pela Vivo com equipamentos Nokia, na Vale em Carajás, 
para apoiar a operação dos caminhões autônomos.  

São projetos de veículos autônomos e manutenção remota com 
recursos de realidade aumentada e inteligência artificial. A 
mineradora conta com 13 caminhões autônomos em Brucutu e 11 
perfuratrizes - seis em Itabira, três em Carajás e duas em Brucutu.  

A expectativa é de um aumento da vida útil de equipamentos 
na ordem de 15% e redução de 10% no consumo de combustíveis e 
dos custos de manutenção, além de um aumento da velocidade 
média dos caminhões. 

A segurança operacional e de pessoas no campo e a inclusão 
digital são os pilares do projeto de IoT e LTE, reduzindo a exposição 
ao risco. Além disso, tem monitoramento geotécnico de mais de cem 
barragens e manutenção remota, aplicações a sere, ampliadas com a 
rede LTE.  
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Tem redes de campo e conexão entre elas no Brasil e também 
internacionalmente. No Canadá, já tem uso de voz sobre LTE em 
minas subterrâneas. 

Disponível em 23 localidades de Brasil, Malásia e Moçambique, 
um aplicativo de assistência para tarefas operacionais começou a ser 
implantado no fim do ano 2019. Em vez de consultar um manual em 
papel, o empregado acessa o aplicativo e pode ver o passo a passo 
para a execução da atividade e assistir a vídeos explicativos, 
reduzindo o risco de cometer algum erro, inclusive os possíveis de 
comprometer sua segurança. 

O aplicativo também possibilita o uso da realidade aumentada. 
Amplia ainda mais a precisão na execução da tarefa e oferece a 
possibilidade de se prestar assistência remota.  

Se o empregado tiver alguma dúvida, ele pode entrar em 
contato, por vídeo, com um especialista. Ele vai orientá-lo do lugar 
onde estiver, inclusive da sua própria casa.  

Com isso, a Vale está retirando as pessoas da área de risco e 
garantindo a operação só ser acessada por quem realmente precisa. 

Os projetos de internet das coisas vêm sendo desenvolvidos 
desde 2016. A partir dos dados extraídos de sensores instalados nos 
equipamentos, a Vale desenvolveu vários projetos para aumentar a 
saúde e a segurança, otimizar a manutenção de ativos, melhorar a 
gestão dos processos nas usinas e aperfeiçoar controles ambientais.  

Sistemas de predição de falhas com uso de IA já estão sendo 
usados em pneus e motores de caminhões fora de estrada, vagões de 
trem e usinas de beneficiamento e pelotização, em total de mais de 
mil ativos. 

Cidades Inteligentes 

Ter e perceber o cidadão como centro da decisão a ser tomada 
é passo fundamental para governos e empresas obterem sucesso no 
processo de tornar as cidades mais inteligentes. Afinal, cidade 
inteligente é um jogo de muitos atores. Prefeituras, população e 
empresas precisam trabalhar em conjunto para oferecer informações 
e trazer maior eficiência às decisões, permitindo a integração de 
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dados e o uso da Internet das Coisas (IoT) levarem a soluções 
inteligentes e inclusivas. 

  

Não adianta olhar o carro, o ônibus, a bicicleta. Tem de olhar o 
cidadão e entender sua jornada e necessidade. A partir daí, saber se 
tem de ter mais ciclovias ou corredor de ônibus.  

Pode parecer óbvio, mas as decisões continuam a ser tomadas 
sem um sistema inteligente de integração e análise de dados. 
Prefeituras defendem ações de longo prazo, mas agem no curto 
prazo.  

Linhas de transporte público são mal conectadas com outros 
modais de transporte e grandes equipamentos comerciais são 
construídos em áreas onde não há oferta de serviços públicos básicos 
e de difícil acesso. O resultado, em caso como esse, é a decisão de 
colocar mais ônibus nas ruas para chegar ao novo centro comercial, 
perpetuando velhos problemas. 

Exemplos de fora poderiam ser analisados por administradores 
das cidades brasileiras. Londres, por exemplo, tem uma única 
autoridade para olhar a questão de todos os modais de mobilidade e 
definir as diretrizes da cidade, integrando dados na hora da decisão.  

Aplicar um conceito para observar capital humano, economia, 
planejamento urbano, tecnologia, meio ambiente e governança, foi 
um dos motivos de ter colocado a capital da Inglaterra como a cidade 
mais inteligente do mundo. Foi registrado em pesquisa lançada em 
2020 pelo IESE Business School, da Espanha. 
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O momento agora é de pensar no longo prazo. A pandemia da 
covid-19 mudou hábitos, exigiu nova postura e tem levado, inclusive, 
a uma nova migração das grandes cidades para pequenas e médias.  

É possível 40% das cidades brasileiras serem consideradas 
cidades inteligentes em 2030, mas para isso é preciso mudar o 
entendimento e olhar mais para o usuário. Sem inclusão social não há 
cidade inteligente.  

Só a tecnologia não trará a solução. É preciso um pensamento 
sistêmico com soluções para todas as pessoas. 

Um dos maiores gargalos para uma cidade se conectar e ter 
inteligência é a falta de integração de redes e dados. No Brasil, 
existem cidades avançadas na digitalização, mas ainda olhando de 
forma desmembrada a conexão de dados. Os chamados silos de 
digitais são um dos principais gargalos do desenvolvimento de redes 
inteligentes, 

Em país continental como o Brasil, repleto de desigualdades, o 
governo federal joga papel importante no estímulo à digitalização. O 
trabalho desenvolvido pelo Plano Nacional de Internet das Coisas e 
pela Secretaria Especial de Modernização do Estado, ambos do 
governo federal, já digitalizou 55% dos seus 3,5 mil serviços e 
estabeleceu a meta de digitalizar 100% até 2022.  

Para além da economia prevista de R$ 2,2 bilhões anuais com a 
digitalização no âmbito federal, o programa é importante instrumento 
para levar estados e municípios à mesma direção, multiplicando a 
economia. 

Com presença de empresas importantes de tecnologia como o 
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD) 
e a centro Informática de Municípios Associados (IMA), além das 
empresas privadas e startups, Campinas-SP tem apostado na 
Internet das Coisas como caminho para reduzir riscos.  

A cidade passou a investir no aperfeiçoamento das estações 
meteorológicas e na inteligência de dados. Tem 12 estações 
meteorológicas trabalhando com até 10 sensores para fornecer 
informações em tempo real sobre riscos de chuvas, velocidade dos 
ventos, nível das águas dos rios, umidade relativa do ar.  
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Toda informação é processada e passada para a população 
durante 24 horas por meio de um site dedicado e informações por 
SMS às pessoas cadastradas no aplicativo da prefeitura. 

Além de mirar nos riscos do clima, a interligação de dados 
permite apontar para riscos colaterais, como a possibilidade de 
aumento de doenças como dengue e leptospirose, permitindo aos 
setores de saúde e defesa civil ações preventivas.  

Outra frente é o combate a incêndios e deslizamentos. Ter 
informações antecipadas permite à cidade reduzir de 74 para 30 as 
áreas de risco de deslizamento e inundação. 

Na área de segurança, a integração das 500 câmeras do 
município, em projeto piloto, é importante para diminuírem os índices 
de latrocínio e de roubos de veículo. Deve expandir o sistema de 
vigilância para o Aeroporto de Viracopos, bem como incentivar a 
integração das imagens das câmeras públicas com as de bancos, 
shopping centers e postos de gasolina, incrementando dados de vídeo 
para um melhor cruzamento de informações. 

Prevê-se geração e consumo eficiente de energia, com campo 
de energia solar e eólica, transporte público elétrico, detecção de 
necessidade de pavimentação de ruas e conhecimento das 
necessidades dos moradores do município para sua instalação.                

O sistema de energia estará ligado a uma rede smart grid e a 
coleta de lixo e consumo de água estarão ligados em plataforma 
única capaz de monitorar o nível de consumo, condição dos 
equipamentos e o destino do lixo.  

A inovação de uma startup, para resolver o problema os atrasos 
dos ônibus fretados, é usar IoT para rastreamento, controle de 
acesso e de escala dos veículos. Isso permite definir as melhores 
rotas com base na origem e destino dos usuários, além de oferecer 
informações em tempo real aos passageiros. Os sócios da startup 
reivindicam a legislação ser flexibilizada, de modo a permitir o 
fretado se tornar uma opção de parceria privada com o sistema de 
transporte público.  
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A IoT vai viabilizar uma manutenção preditiva mais inteligente 
das frotas. Seu equipamento poderá se conectar com a garagem para 
preparar a logística de abastecimento. 

É necessário mensurar os ganhos reais de um local baseado no 
conceito de cidade inteligente, com foco nas necessidades dos 
cidadãos como o ponto central do planejamento. 

IoT para Logística 

A cadeia de suprimentos hospitalares em todo o mundo está 
acostumada a transportar, distribuir e armazenar vacinas entre 2 
graus e 8 graus Celsius, mas, no caso da covid-19, algumas vacinas, 
como a da Pfizer / BioNTech, exigem temperaturas até 80 graus 
Celsius negativos. Para evitar perdas, o setor logístico está investindo 
em soluções de IoT capazes de garantir o monitoramento da 
temperatura em tempo real. Preservarão a integridade das vacinas 
em toda a cadeia de distribuição e armazenamento. 

Não ter a IoT pode ser desastroso pela ausência de 
previsibilidade na cadeia. Desenvolve sensores inteligentes para 
serem usados em embalagens isotérmicas e em veículos. 

A solução, para sensores operarem em até 100 graus Celsius 
negativos, com a PackID utiliza a rede LPWAN do inglês Low Power 
Area Network. A vantagem dessa tecnologia, própria para envios de 
dados em pequenas quantidades, como é o caso das comunicações 
de IoT, é operar em longas distâncias. Além disso, garante baixo 
consumo de energia dos sensores. 

A indústria de medicamentos já trabalhava com tecnologias 
maduras para registrar eletronicamente dados sobre temperatura e 
umidade. A diferença desses equipamentos, como data logger, para 
os sensores do IoT é a ausência de comunicação. 

Eles precisam ser conectados a um equipamento, como 
notebooks, para os dados serem extraídos. Com o IoT, os sensores 
enviam alertas, gerando gráficos com dados como temperatura, 
umidade e pressão em tempo real.  
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Se uma carga de vacinas precisa ser mantida a uma 
determinada temperatura, com IoT há o envio de mensagens sobre 
variações. Assim, pode-se agir rápido e evitar dano à mercadoria. 

A adoção cada vez maior de soluções de Internet das Coisas 
(IoT), no setor de logística, abre novas oportunidades de negócios 
para a indústria de software no país. Há demanda, em especial, para 
gerenciamento de estoque, transporte de mercadorias e análise dos 
dados de toda a cadeia suprimentos. 

É um mercado em plena expansão para uma provedora de 
aplicações de negócios para a nuvem. As aplicações de IoT da 
empresa envolvem o uso de sensores em armazéns, conectados à 
plataforma de WMS (warehouse management), além de sensores de 
movimento, temperatura e umidade nos armazéns.  

Os problemas mais comuns do setor logístico estão 
relacionados à frota de transporte de mercadorias. É crescente o uso 
de IoT para saber a posição exata dos veículos e identificar se estão 
operando, parados ou fazendo rotas planejadas. Também é possível 
mapear níveis de fluído e combustível, além de colaborar com a pauta 
ambiental no controle da emissão de CO2. 

Com o avanço do trabalho remoto por meios digitais, empresas 
e clientes incluirão mais tecnologias de interação usando todos os 
tipos de dispositivos móveis. 

As soluções de IoT alcançam também as pequenas operações 
de entrega de mercadorias. Por exemplo, está em desenvolvimento a 
Box Delivery, plataforma onde se reúnem empresas, clientes e 
colaboradores, possibilitando entregas no modelo de economia 
colaborativa. 

Transformação Digital da Infraestrutura Urbana 

As grandes empresas de soluções em tecnologia e inovação 
estão avançando nos projetos de parceria com governos locais e 
outras companhias para transformação digital e criação de cidades 
inteligentes. A pandemia foi um impulso para alguns setores. Se 
antes havia resistência ao uso de tecnologias digitais, agora é 
necessidade imperativa. 
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Um estudo da Cisco, conduzido pela Deloitte, aponta a 
telemedicina e o ensino a distância são ferramentas já consolidadas, 
assim como o processo de digitalização do Judiciário e de todo o 
Executivo. Mesmo Estados e municípios de maior porte reviram seus 
processos de digitalização.  

Avançou-se uma década em um ano. É um processo sem volta 
porque as pessoas criaram gosto pela tecnologia de acesso remoto 
como resultado do distanciamento social. 

A Internet das Coisas (IoT) é parte importante nesse processo. 
Ela é o sensor ligado a tudo. Permitirá levar a informação do 
equipamento de saúde, da energia, do transporte, da base de dados 
das empresas para processadores capazes de interpretá-los e ajudar 
a transformar dados em decisão.  

Mas IoT não traz sozinha os benefícios. É preciso um sistema 
para cruzar os dados. Daí se faz gestão inteligente da informação. 
Quanto melhor a qualidade da informação, mais segurança na análise 
e melhor uma empresa ou ente público poderá dar a resposta aos 
cidadãos. 

Por exemplo, a conexão de redes de distribuição de energia 
elétrica, ligadas à internet, é um caminho importante para ajudar na 
eficiência do sistema. Muitas vezes isso pode se dar com a criação de 
micro redes inteligentes, mais fáceis, rápidas e baratas de se 
implantar, garantindo maior eficiência ao consumo de energia. 

 Em grandes edificações, ao trabalharem com sistemas 
integrados de monitoramento, a economia de energia varia entre 
15% e 30%. Cálculo semelhante pode ser aplicado às cidades.  

Para as empresas e governos, ser eficiente trará outra 
vantagem ainda pouco percebida. O uso inteligente e redução de 
desperdício reduz a emissão de carbono e as empresas podem usar 
os dados para cumprir metas de emissão no futuro. 

Um dos principais entraves para governos e empresas privadas 
é a falta de conexão de dados. Existem sensores espalhados, mas 
pouco conectados. Cada um faz sua função limitada. Quando for 
possível unir as informações a uma plataforma aberta e colaborativa, 
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com banco de dados robusto e capacidade de análise, os ganhos 
serão exponenciais. 

Um caso seria exemplar no país se for resolvido: o da água. 
Dados do instituto Trata Brasil mostram as perdas na distribuição de 
água, da estação de tratamento ao usuário, chegam a 38%, 
ocasionando perda equivalente a R$ 12 bilhões. Se esse custo for 
reduzido, libera recursos para levar água água com tratamento a uma 
grande parcela da população ainda não beneficiada. 

Dados no Ministério da Integração Regional mostram: 84% da 
população tem acesso a água potável e apenas 54% da população 
tem cobertura de rede de esgoto. Os sensores de IoT, se bem 
empregados, ajudam a monitorar a perda de água e a qualidade de 
tratamento de esgoto.  

Outra ação evitável com uso de IoT é o roubo de energia e 
água. Mapas de calor de áreas de roubo de energia e água permitem 
identificar e agir preventivamente. 

Outro setor no qual as parcerias têm avançado é a mobilidade 
urbana. Além dos projetos em transporte público, empresas 
começam a implantar no mundo projetos piloto de carros e 
caminhões elétricos. Estão trazendo a tecnologia para o Brasil.  

No transporte público, a cidade de São Paulo está definindo 
novos modelos de concessão para ônibus elétrico. Com custos 
menores de fabricação, os ônibus passam a ser canais de conexão, 
coleta de dados e transporte de energia. Isso tem novo valor de 
mercado e muda a lógica da concessão. 

A infraestrutura, segurança, digitalização e big data precisam 
trabalhar como camadas para se ter um bom uso da IoT e se alcançar 
o patamar de cidade inteligente. A conexão 5G e o wi-fi 6 serão elos 
fundamentais nesse processo, permitindo inclusive a cidades de 
menor porte darem um salto na conectividade. 

A digitalização vem ganhando espaço em diversas operações do 
setor elétrico. Esse movimento se intensificará nos próximos anos 
com a potencial abertura do mercado livre, quando as empresas 
terão de atender às demandas específicas de clientes.  
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Uma das maiores comercializadoras independentes tem 
investido em inteligência artificial para obter mais dados de clientes 
interessados em migrar para o ambiente livre. Hoje, é possível baixar 
um aplicativo, para ter informações sobre demanda e preços, e fazer 
a migração em poucos cliques. 

A massa de algoritmos passa a se tornar uma importante forma 
de conhecer os clientes. Com isso se prospecta novos negócios a 
partir de perfis similares de outros potenciais consumidores livres em 
outras regiões.  

Outro exemplo é a entrada em operação do Preço de Liquidação 
de Diferenças (PLD) em base de horário. Antes era mensal. Essa 
alteração deve tornar a energia mais cara durante a tarde – horário 
de pico, pelo acionamento de refrigeração residencial, comercial e 
industrial – e mais barata na madrugada.  

Com a IoT é possível armazenar energia e reduzir o consumo 
no horário quando o insumo é mais caro e aumentar a eficiência 
energética. Muitos serviços se abrem com as informações dadas pela 
internet das coisas. 

Inspirado no ambiente de market place, como o existente no 
varejo comercial, onde grandes empresas passaram a revender 
produtos de pequenos empreendedores ou de outras lojas, as 
empresas no setor de energia podem se adaptar a esses novos 
negócios. Hoje é um mercado atacadista, mas poderá ter outro 
desenho com o avanço da abertura. Estão estudando o contato direto 
com os consumidores menores e a digitalização por meio das 
plataformas. 

Estão sendo validadas soluções de inteligência artificial para 
permitir os clientes da distribuidora poderem fazer eles próprios a 
medição de sua conta de energia a partir de fotografias do leitor 
possíveis de ser transmitidas pelo aplicativo da concessionária. A 
pandemia se tornou um acelerador da transformação digital. 

Um exemplo das inovações está no uso de inteligência artificial 
para observar as árvores existentes nas ruas. Hoje, a queda de 
galhos e troncos é uma das principais razões de interrupção no 
fornecimento de energia elétrica.  
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Com o uso de análise de imagens por computadores, é possível 
detectar anomalias e verificar o melhor momento de poda. O projeto 
dialoga ainda com outras concessionárias, como as de telefonia, 
saneamento e gás. 

Distribuidoras de gás natural estão com projetos de IoT em 
andamento. Deslancharam o processo de instalação de sensores nos 
equipamentos da rede. Dessa forma, será possível, a partir do centro 
de controle, monitorar remotamente parâmetros de temperatura, 
pressão e vazão de gás. 

O projeto é estratégico para a operação da distribuidora. Nos 
locais onde o controle é analógico, é difícil ter previsibilidade de 
consumo de gás.  

A “sensorização”, junto com o uso de modelagem matemática e 
de inteligência artificial, permite simulações mais realistas. Entre 
outros benefícios da sensorização da rede de distribuição há a 
possibilidade de:  

1. fazer estimativas sobre a vida útil do equipamento,  

2. determinar quando será preciso realizar manutenções e  

3. identificar quais clientes serão impactados durante o reparo, 
para informar com antecedência sobre o corte do fornecimento 
de gás 

A medição remota de clientes residenciais e comerciais poderá 
proporcionar redução de custos com o deslocamento do leiturista e 
evitar erros de digitação. Eles podem alterar o valor da fatura paga 
pelo consumidor. 

Para tanto, é preciso obter a certificação dos dispositivos, 
desenvolvidos internamente, porque não existem muitas ofertas no 
mercado. As disponíveis não são certificadas para uso em áreas 
potencialmente explosivas, como a de distribuição de gás. 

Etiquetas Inteligentes: Radio Frequency Identification (RFID) 

No início dos anos 2000, a tecnologia de Radio Frequency 
Identification (RFID) – identificação por radiofrequência – foi a 
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ferramenta mais cobiçada pelas grandes empresas para melhorar a 
eficiência operacional nos centros de distribuição. Duas décadas 
depois, o mercado começa a enxergar o amplo potencial da adoção 
das etiquetas inteligentes, também chamadas etiquetas RFID.  

Graças à internet das coisas (IoT na sigla em inglês), hoje é 
possível, entre outras coisas:  

1. acompanhar desde a fabricação do produto até a venda na loja 
em tempo real;  

2. acelerar processos de envio e recebimento de mercadorias; 
rastrear produtos;  

3. prevenir furtos e avançar no processo de integração de canais. 

A adoção das etiquetas de RFID, há duas décadas, esbarrava no 
custo unitário, o maior entrave para a tecnologia alcançar as 
pequenas e médias empresas. Aos poucos, o custo diminuiu e a 
tecnologia se tornou mais atraente, pelo menos para as grandes 
operações, em vários segmentos, do agronegócio à saúde, passando 
por transportes e operações de varejo. 

O barateamento da tecnologia, a expansão do uso da internet 
das coisas e a necessidade de integrar efetivamente as operações on-
line e off-line levaram nos últimos dois anos e, principalmente em 
2020, à maior adoção do RFID. É aplicado em toda a cadeia logística, 
inclusive dentro da loja. 

A tecnologia oferece oportunidades, tanto a indústria quanto o 
varejo passaram a adotar cada vez mais suas funcionalidades. Os 
dois principais ganhos são:  

1. redução do capital investido, em razão do aumento da 
acuracidade na gestão do estoque, e  

2. aumento das vendas, por diminuir as rupturas no ponto de 
venda. 

A CCRR é uma das dez maiores fabricantes do mundo com 
capacidade de produzir de 2 bilhões de etiquetas de RFID por ano. A 
tecnologia é a forma mais barata de controlar de maneira eficiente e 
segura estoques e ativos das empresas.  
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O custo não é mais um impeditivo. Tem etiquetas com preços 
variando de R$ 0,25 a R$ 0,40 para o varejo de moda e outras 
custando R$ 10, a exemplo das adotadas nas praças de pedágio.  

O maior entrave no Brasil ainda é cultural, é enxergar valor na 
tecnologia para todas as vertentes. As smart tags já respondem por 
mais de 10% das vendas da companhia. 

O inventário de estoque antes era feito a cada semestre e, em 
muitos casos, uma vez ao ano. Agora, precisa ser conferido pelo 
menos a cada semana e, de preferência diariamente, sob pena de 
interferir no resultado das vendas.  

Os clientes tinham perda de um dia inteiro para fazer o 
inventário de uma única loja, mobilizando três pessoas nessa tarefa. 
Com a adoção do RFID, o trabalho ficou restrito a uma hora, 
envolvendo um único funcionário. A tecnologia via etiquetas 
eletrônicas é adotada para resolver problemas do negócio e não por 
modismo. 

É preciso enxergar a tecnologia atuando na cadeia logística 
como um todo, só assim todos os elos serão beneficiados. Em um 
primeiro momento, a indústria e os grandes varejistas terão de 
ajudar os pequenos e médios fornecedores a adotarem a tecnologia, 
seja oferecendo benefícios, seja entregando a própria etiqueta já 
codificada. Como aconteceu com outras tecnologias, também se 
começa a ver esse movimento com relação ao RFID. 

Em grandes hubs de distribuição onde se trabalha com altos 
volumes e para produtos de alto valor agregado a tecnologia é muito 
eficiente. O desafio era aplicar a etiqueta inteligente em cada 
produto, pois achatava demais a margem de venda. 

Ainda hoje usar uma etiqueta inteligente em cada produto é um 
desafio não só das redes de varejo, mas da própria indústria. Evoluiu-
se muito em termos de produtos de alto valor agregado, cujo impacto 
do preço da etiqueta é baixo frente aos benefícios. Mas em produtos 
com baixo valor agregado, o investimento para aplicação por unidade 
fica muito alto, na maioria das vezes inviável para pequenas e médias 
empresas. 



  154

Surgiu uma solução compatível com as necessidades e o porte 
de cada empresa: uma etiqueta inteligente retornável. É capaz de ser 
usada dezenas de vezes, a qual ganha novas informações a partir do 
momento quando a peça sai do estoque para ser vendida.  

Com a alta do dólar, cada unidade custa R$ 1,25, mesmo 
assim, vale a pena, pois permite uma gestão muito mais apurada de 
quais são as peças mais antigas, quais têm maior giro, quais 
categorias têm maior volume de venda. Isso para uma pequena 
empresa faz uma grande diferença.  

Em um momento de transição, as grandes cadeias de varejo já 
começam a exigir seus fornecedores entregarem seus produtos com 
etiquetas inteligentes. O pequeno produtor precisa estar preparado 
para isso. 

Um exemplo de valer a pena investir em internet das coisas 
dentro e fora do armazém é quando, em média, recebe cerca de 40 
mil itens por semana. Eles demoram pelo menos três dias para dar 
entrada no estoque por conta da leitura do código de barras de cada 
um.  

A entrada poderia ser feita em minutos se os clientes 
enviassem os produtos com etiquetas inteligentes. O custo de US$ 
0,07 de cada etiqueta é um valor possível dos clientes dividir com 
empresa especializada em serviços de entrega “porta a porta” de 
pequenas encomendas em nível nacional.  

O e-commerce disputa acirradamente cada frete grátis, 
dificultando esse processo. Quem não adotar o RFID em seus 
despachos estará em atraso tecnológico... 

Capacitação Profissional para IoT 

O desenvolvimento de soluções baseadas em Internet das 
Coisas (IoT) traz, junto, o aumento de cursos voltados para 
capacitação de profissionais nessa nova tecnologia. Cada vez mais se 
precisará de gestores capacitados para conduzir projetos baseados 
em internet das coisas, com conhecimentos técnicos, analíticos e 
comerciais. 
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Os cursos de pós-graduação abordam o conteúdo de IoT em big 
data, aprendizagem de máquina, inteligência artificial, cloud 
computing, tecnologias de software, tecnologia da informação, 
inteligência artificial e transformação digital. Seus conteúdos passam 
a a ser conhecidos como focados em redes de computadores: IoT, 
programação, cloud computing, data center, wireless e segurança 
digital. 

A opção por tecnólogo, formado em curso superior de 
tecnologia, para abordar o tema da IoT se dá pelo fato de esse tipo 
de programa formar um profissional especializado para o mercado de 
trabalho focado em determinado campo do saber. Seu aluno irá se 
preparar mais rapidamente nesse determinado campo específico para 
atuar logo no mercado de trabalho. 

O desenvolvimento de soluções via IoT é complexo por ter 
diversos componentes interativos. Por isso, as empresas estão se 
mobilizando para capacitar profissionais com finalidade de 
desenvolver o mercado. As empresas com tecnologia relacionada à 
IoT estão construindo infraestrutura para fazer a solução de forma 
mais fácil. 

O objetivo dessa especialização da Tecnologia de Informações é 
entregar ao ecossistema – clientes, parceiros e a própria SAP – 
profissionais capacitados para implementar soluções e garantir o 
melhor uso da tecnologia. 

Faltam cientistas de dados no mercado de trabalho. 
Pressionadas pelo avanço da transformação digital nos negócios, as 
companhias não conseguem preencher as vagas disponíveis. Em 
pesquisa da consultoria de recrutamento de executivos ZRG Brasil 
com 63 empresas, foram ouvidas grandes redes de varejo, bancos, 
operadoras de telecom e consultorias de gestão, entre janeiro e 
março. 

Quarenta e um por cento dos especialistas não estão abertos 
para novos projetos, pois fizeram um movimento profissional recente, 
há menos de um ano, ou receberam bônus de retenção do 
empregador. A tendência é de escalada na demanda. 

Somente no Itaú Unibanco, o número de cientistas de dados 
passou de um, em 2017, para mais de 250, em 2021. Apenas no 
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primeiro trimestre do ano 2021 foram admitidos 18 currículos e há 24 
seleções em andamento. Como a ciência de dados é um campo 
recente, o volume de profissionais formados é relativamente baixo e 
deixa a busca por especialistas mais aquecida. 

O cientista ou profissional de estratégia de dados ganhou 
notoriedade nos últimos anos com a disseminação de novas 
tecnologias de armazenamento e de gestão de grande volume de 
informações (big data). No dia a dia, precisa combinar conhecimentos 
matemáticos e de análise para entregar modelos de predição de 
comportamento de consumo, estratégias de relacionamento com 
clientes ou de desenvolvimento de vendas.  

Segundo a ZRG, para ocupar uma cadeira de liderança nesse 
nicho, é necessário um amplo entendimento do negócio da empresa, 
experiência na gestão de pessoas e de projetos. 

Como a ciência de dados é um ramo novo no mercado de 
trabalho, a maioria das empresas não possui um Departamento de 
Estratégia de Dados estruturado. Há poucos profissionais experientes 
com carreira no setor. Por isso, a disputa por talentos está mais 
acirrada. Executivos mais seniores tiveram de migrar de outras áreas. 

As empresas descobriram os benefícios da ciência de dados. Os 
registros gerados nas operações oferecem informações, cuja 
companhia não é capaz de notar sem esse apoio. Com análise e 
modelos de aprendizado de máquina, é possível gerar novos cenários 
de negócios, dificilmente percebidos sem essas técnicas. 

Há demanda em áreas ligadas a marketing digital, estudos de 
perfil de consumidores e assistentes digitais. A demanda por esse 
profissional vai continuar em alta nos próximos anos e os desafios 
para proteger os melhores executivos da concorrência devem ficar 
mais difíceis. 

As empresas vão pesquisar currículos com equilíbrio entre 
conhecimento técnico e senioridade de gestão. Ao mesmo tempo, 
devem se preparar para investir em políticas de remuneração mais 
elevada a fim de atrair e manter as equipes. 

Os poucos profissionais com uma boa combinação de 
habilidades já estão empregados e alavancados em termos de 



  157

remuneração. Como o cargo tem sido preenchido por candidatos de 
outras áreas, os salários variam de acordo com o tempo de 
experiência.  

Levantamento feito pela ZRG, em 2021, indica boa parte (31%) 
dos especialistas na função têm de 15 a 19 anos de experiência, com 
renda média mensal de R$ 33 mil. Quem possui mais de 25 anos de 
atuação (14%) apresentam média salarial de R$ 49 mil. 

O profissional costuma analisar bem as propostas antes de 
assinar um contrato. As avaliações levam em conta o projeto da 
organização em inovação, a infraestrutura de tecnologia à disposição 
do trabalho e o tamanho da autonomia para o desenvolvimento de 
projetos. Por se tratar de candidatos jovens – muitas vezes um líder 
da área tem entre 30 e 40 anos –, eles também querem 
empregadores com maiores desafios e perspectivas de carreira. 

Uma empresa de inteligência artificial, além de praticar salários 
compatíveis com a média do mercado, incentiva seus talentos com 
ações da companhia. Como os fundadores, alguns deles já são sócios. 

O cientista de dados precisa ser curioso para mergulhar no 
negócio da empresa e entender como as coisas realmente funcionam. 
É uma área técnica, exigente de formação em Matemática, 
Engenharia e Ciências da Computação, mas requer interação com 
pares sem essas graduações, ou seja, empatia e capacidade de 
diálogo. 

Muitos cientistas de dados ainda estão mais focados na vida 
acadêmica. Precisam passar por uma adaptação “corporativa”, pois é 
um ambiente onde se exige prazos curtos na execução de projetos e 
aplicações bem definidas. 

Para quem deseja seguir carreira no segmento, o primeiro 
passo é escolher um nicho de atuação. As opções englobam 
programação e banco de dados para criar sistemas de 
armazenamento, processamento em esca la (big data) , 
desenvolvimento de modelos de aprendizado de máquina e novos 
algoritmos.  

Se a vaga almejada exige formação acadêmica, é necessário se 
planejar para estudar em boas Universidades. Tem de aprender ou 
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aperfeiçoar o inglês, para ser proficiente no idioma mais usado na 
área. 

Por isso, o Ciência sem Fronteiras, programa criado em 2011 
pelo governo da Presidenta Dilma Rousseff foi fundamental por 
incentivar a completar a formação acadêmica no exterior. Muitos 
obtiveram assim visão computacional e conhecimento sobre 
aprendizado de máquina. 

O negacionismo do atual governo sem política educacional e 
científica provoca a regressão do país nessa área tecnológica 
estratégica para o desenvolvimento. 

5G 

O Ministério das Comunicações acionará o Ministério da Justiça 
para fazer valer o ofício enviado, em maio de 2021, às operadoras de 
telefonia no qual solicita a retirada da indicação de rede de quinta 
geração (5G) das telas de celulares comercializados no Brasil. O 
ícone, no canto da tela, só deverá ser usado a partir de julho de 
2022, quando serão lançados os novos planos da nova tecnologia 
vinculados às licenças do megaleilão programado para este ano. 

A informação na tela dos celulares está confundindo os 
consumidores, pois se trata, na verdade, de um “4G plus” ou um “4G 
amplificado”. 

A ideia de procurar o Ministério da Justiça é tratar da questão 
pela ótica da defesa do consumidor, da mesma forma como outros 
países tentam coibir a prática. O oferecido pelas teles no Brasil é o 
‘5G DSS’, não é o 5G de verdade. 

O padrão 5G envolve a operação de rede com a aplicação do 
conceito de “compartilhamento dinâmico de espectro” (DSS, na a 
sigla em inglês). Garante um salto de eficiência e desempenho às 
redes dos padrões de 3G e 4G. 

O 5G DSS, por não entregar o que promete o 5G “puro”, tem 
frustrado os usuários. Como o 5G criou uma expectativa muito 
grande, o comprador do celular quando recebe uma ligação, acha 
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estar usando a nova tecnologia, mas aí a ligação cai e frustra a 
imagem da marca 5G. Deve ser alertado ser ‘4.5G’ ou ‘5G teste’. 

A oferta do chamado 5G “puro” - ou “5G standalone” - consta 
como exigência do edital da Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel). Trata-se da mais recente certificação internacional da 
tecnologia. Exige investimento em um núcleo de rede próprio e 
independente da infraestrutura do serviço 4G. 

O 5G standalone, além de ser até “cem vezes mais rápido” se 
comparado ao 4G, tem alta performance dada a baixíssima latência. 
Este é o tempo de resposta aos comandos do usuário ou de um 
sistema de inteligência artificial. Permite, por exemplo, um carro 
autônomo detectar uma situação de risco e evitar um acidente. 

No caso do 5G DSS, sequer são usadas as redes do novo 
padrão tecnológico. É prometer 5G, mas sem a faixa de 
radiofrequência para o usar. Isso não é 5G, porque hoje não tem essa 
‘pista’ para usar. 

As operadoras, com a exceção da TIM, defenderam a tecnologia 
ser inaugurada na versão não standalone. Após o amadurecimento 
das novas funcionalidades, haveria a migração para o 5G “puro”. O 
Brasil deve ser o primeiro a sair, logo de partida, com a versão 
standalone na América Latina. 

A pandemia criou uma dependência global da infraestrutura de 
internet. Ela tem testado a capacidade das operadoras e a paciência 
dos consumidores.  

Nos países com redes comerciais de quinta geração de serviços 
móveis (5G), os usuários conseguem navegar velozmente e sem 
congestionamento. Já os brasileiros vêm trafegando a velocidades de 
10 a 100 vezes mais lentas e têm de enfrentar as turbulência das 
redes 3G e 4G. Além de causar prejuízos no trabalho e nos estudos, a 
lentidão acarreta perdas para a economia do país. 
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Estudo mundial da União Internacional de Telecomunicações 
(UIT) sobre os impactos econômicos da banda larga e digitalização, 
de 2007 até o fim de 2020, mostra a cada aumento de 10% na 
penetração da banda larga fixa haver um crescimento de 0,77% no 
Produto Interno Bruto (PIB) per capita. No caso da banda larga 
móvel, a alta de 10% resulta em elevação de 1,5% no PIB per capita. 

De acordo com dados da Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel), publicados pelo Valor (09/06/21), o Brasil registrou, em 
maio de 2021, 214,2 milhões de acessos em banda larga móvel – 
100,1 acessos por 100 habitantes. Na banda larga fixa, foram 37,4 
milhões – 52,9 acessos por 100 domicílios. A massificação da internet 
no país ocorreu por intermédio das redes celulares de 3G e 4G, e não 
pela infraestrutura fixa. 

A UIT afirma, no estudo, os usuários de smartphones gastarem 
4,2 horas por dia em aplicativos no mundo. É 30% mais se 
comparado a dois anos atrás nos Estados Unidos, no México, na Índia 
e Turquia. No Brasil, na Indonésia e na Coreia, o tempo com o uso de 
apps chega a 5 horas. 

A despeito dos esforços de teles e provedores para garantir 
conexão de internet desde o começo da pandemia, o brasileiro ficou 
em desvantagem na corrida mundial em 2020. 

Além da baixa velocidade na transmissão de dados, os acessos 
à internet por celular, rede fixa e satélite desapontam usuários, 
milhares dos quais expressam isso com denúncias em sites de 
proteção ao consumidor. Queda de sinal, lentidão, indisponibilidade 
do serviço e mau funcionamento do Wi-Fi tornaram-se motivos 
frequentes de irritação, entre outros problemas. 

No site Reclame Aqui há uma longa lista de queixas envolvendo 
empresas do setor. As maiores reclamações são contra Vivo, TIM, Oi, 
Claro /Nextel/Net, Sky, Sercomtel, Algar e HughesNet (serviço da 
Hughes), além de provedores regionais. 

Em maio de 2021, foram registradas 190.592 queixas sobre 
serviços de telecomunicações, informa a Anatel. Apesar de 
expressivo, o volume é 28,4% menor quando comparado a igual 
período de 2020. Em banda larga fixa, as reclamações recuaram 
36,8% e na móvel, 24,9%. 
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Velocidade é crucial para o usuário, independentemente de qual 
tecnologia esteja usando. Segundo dados da Anatel, referentes a 
maio de 2021, existem 37,4 milhões de acessos de banda larga fixa 
no país. A faixa com mais acessos nessa infraestrutura é acima de 34 
Mbps, com 26,9 milhões, 64% mais se comparado a um ano antes. 
As velocidades menores, de 512 kilobits por segundo a 12 Mbps, 
somam 10,5 milhões de acessos, ou 40% menos na mesma base de 
comparação. 

Redes mais velozes e estáveis dependem de fibra óptica. A fibra 
desde a central da operadora até a residência (FTTH, na sigla em 
inglês) representa 53,8% dos acessos fixos, em torno de 20 milhões, 
segundo a Anatel.  

Nessa rede “pura” se consegue garantir a velocidade prometida 
pela operadora. Por cabo coaxial (usado para TV por assinatura) e par 
metálico (o cobre usado na telefonia fixa) há muita instabilidade e 
deterioração da qualidade. 

Dificuldade para instalar infraestrutura, principalmente antenas, 
e roubo de fios de cobre e cabos são citados pela Conexis como as 
principais dificuldades para melhorar o serviço de internet. A 
expectativa ser aprovada uma lei em São Paulo para facilitar esse 
trabalho, o que poderá servir de modelo para o restante do país. 

A baixa renda dos consumidores é outra barreira. A nova lei 
para uso do Fundo de Universal ização dos Serviços de 
Telecomunicações (Fust) e a reforma tributária em debate no 
Congresso dão esperança para uma política pública voltada à 
população de baixa renda. 

Comparado a outros países, o Brasil está mal posicionado no 
mercado mundial de internet por rede móvel. Um ranking por 
consumo médio mensal de dados em smartphones no primeiro 
trimestre de 2021 coloca o Brasil em 62º. lugar, com 3,6 gigabytes 
(GB) por mês, em uma lista de 65 países. Frente a igual período do 
ano passado, houve crescimento de 12,4%.  

O estudo é da Opensignal, empresa global de pesquisa. Ela, 
diariamente, coleta bilhões de medições individuais de smartphones 
no mundo. 
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Mesmo vizinhos da América Latina estão à frente do Brasil, 
informa a Opensignal. É o caso de Equador (3,9 MB), Colômbia (4.0 
MB), Costa Rica (4,4 MB), Uruguai (7 MB), Peru (10,9) e Chile (12,7 
MB). 

A geração da tecnologia também influencia o consumo. 
Usuários de 5G em 20 países consomem 2,7 vezes mais dados 
móveis se comparados a usuários de 4G. Em algumas regiões, o 
consumo é 10 vezes maior, afirma a Opensignal. 

Historicamente, onde os usuários móveis consomem grandes 
quantidades de dados, isso causa congestionamento na rede, 
diminuindo as velocidades. Não há nenhuma indicação de 
desaceleração em mercados com dados 5G elevados. 

Enquanto a nova tecnologia não chega ao Brasil, as operadoras 
lançaram o 5G DSS, uma versão utilizadoras das faixas de 
radiofrequência existentes com algumas funções da futura rede. O 
padrão 5G pleno mesmo só com as frequências a serem vendidas 
pela Anatel.  

O leilão, adiado algumas vezes, depende da aprovação do edital 
com o Tribunal de Contas da União (TCU) para análise do modelo de 
preços. A previsão é o certame só ocorrer no último trimestre do ano. 
Assim, o serviço só estaria disponível aos consumidores no fim de 
2022. 

As operadoras cumpriram sua obrigação ao levar o 4G para 
5.275 municípios. Cobrem 98,3% da população. O resto é 
responsabilidade de política pública. O 5G representará um salto para 
um mundo novo dependente dos nossos investimentos e, 
principalmente, dos setores produtivos. 

O 5G promete muito, mas os investimentos precisam de 
maturação. A tecnologia oferece mais velocidade, mas o foco é nos 
negócios empresariais (B2B, na sigla em inglês). Os negócios para o 
consumidor (B2C) dependerão das aplicações criadas pelas 
empresas. A Anatel prevê um calendário de dez anos para 
implantação e expansão de 5G. 

Downloads mais rápidos, qualidade e estabilidade em vídeos, 
segurança, acesso a redes fixas sem fio e cidades inteligentes estão 
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entre os principais motivos a despertarem a ansiedade dos usuários 
em relação à chegada do 5G, de acordo com pesquisa da fornecedora 
de sistemas Ciena. 

Bit é a energia do futuro. Assim como não se consegue 
imaginar a vida sem geladeira e outros eletroeletrônicos, daqui a 15 
ou 20 anos não será possível imaginar como era viver sem o carro 
conectado, um dos serviços dependentes de 5G. Até lá, haja 
paciência do internauta. 

Consequência Econômica do Atraso em 5G 

O atraso na implantação da tecnologia 5G, a mais recente 
fronteira do desenvolvimento do serviço móvel de telecomunicação, 
começa a gerar prejuízo financeiro para o Brasil. A estimativa, feita 
pela consultoria Telecom Advisory no estudo “O Valor da 
Transformação Digital por meio da Expansão Móvel na América 
Latina”, é de uma perda de US$ 534,79 milhões (cerca de R$ 2,8 
bilhões) por mês. 

Para se ter uma ideia do potencial de retorno econômico do 5G, 
o estudo estima: a implantação das redes 5G resultaria em 
crescimento acumulado de cerca de US$ 104 bilhões no Produto 
Interno Brasileiro (PIB) brasileiro, medido a preços de 2019. 

Além de efeitos associados diretamente ao aumento dos 
investimentos na construção e instalação das redes, o efeito sobre o 
PIB decorreria do aumento da demanda por bens e serviços, de 
ganhos de eficiência das atividades produtivas e da criação de novos 
mercados.  

O ministro das Comunicações diz estar dedicado em tempo 
integral para assegurar o leilão da rede 5G ser realizado antes do fim 
do ano corrente. No entanto, o Tribunal de Contas da União (TCU) 
tem prazo de 90 dias para avalizar o edital do leilão. 
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  O TCU já está nos momentos finais da análise e preparação do 
relatório. Ele não usará o prazo de 90 dias para dar seu parecer. 

O leilão de 5G já deveria ter ocorrido há um bom tempo. 
Segundo a minuta do edital aprovada pela Anatel, as empresas de 
telecomunicação vencedoras terão de iniciar a operação das redes de 
5G em 31 de julho de 2022. Depois, expandi-las gradualmente até 31 
de dezembro de 2029. O cálculo do prejuízo financeiro é feito a partir 
desse prazo. 
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Cada mês de atraso para o início desse cronograma significaria 
diferir no tempo a realização de um ganho econômico substantivo. 
Considerando a estimativa da consultoria [Telecom Advisory] e a taxa 
social de desconto utilizada pelo Ministério da Economia, em análises 
de custo-benefício de projetos de investimento em infraestrutura, 
cada mês de atraso no início da operação do 5G estaria associada a 
uma perda de US$ 534,79 milhões em termos de valor presente de 
crescimento de PIB. 

O 5G é o mais recente padrão tecnológico para o serviço móvel. 
Devido às suas características de altas taxas de transmissão de dados 
e baixa latência (tempo de resposta), oferece ampla gama de 
possibilidades de uso por pessoas e também por máquinas. A 
velocidade de transmissão da tecnologia 5G é 100 vezes superior à 
da 4G. 

Por meio da difusão de aplicações avançadas de Internet das 
Coisas (IoT), a tecnologia 5G propiciará a transformação digital de 
todos os setores produtivos, da agropecuária à indústria, sendo 
determinante para a trajetória futura o desenvolvimento 
socioeconômico dos países. O avanço maior ocorrerá nos processos 
industriais. 

Em 2019 o Brasil tinha 48,5 milhões de pessoas sem internet. 
Então, a estratégia nacional deve ser levar a internet a todos os 
brasileiros. Com a necessidade de trabalhar e estudar de casa, as 
pessoas sem internet têm grande atraso, seja profissional, seja 
educacional.  

Não se trata apenas de inclusão digital, mas também de 
inclusão social. Ninguém está se educando, plenamente, sem 
internet. Então, o leilão é para executar todos os investimentos 
necessários para universalizar seu acesso. 

Logo após o leilão, os investimentos em 5G serão feitos em 
todo lugar. Todas as capitais devem ter o 5G 'stand-alone' [sistema 
autônomo] funcionando até julho de 2022. Isso está na obrigação do 
leilão. 

No dia seguinte ao leilão, no day after, os vencedores já vão 
estar correndo para colocar 5G em diversos setores, como o 
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agronegócio. Ao contrário das tecnologias anteriores, a rede 5G exige 
equipamentos e antenas compactos. 

A competitividade e a perspectiva de crescimento sustentável 
da economia brasileira ficam comprometidas pelo fato de o Brasil, ao 
contrário de outros países, ainda não ter iniciado a implantação das 
redes 5G. Mais de 50 economias já implantaram a nova tecnologia. 

Vai ser o maior leilão de telecomunicação da história do Brasil A 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) calcula o valor total 
do leilão do 5G – frequências mais obrigações – alcançar R$ 44 
bilhões. Deste valor, apenas 10% vai para o Tesouro Nacional a título 
de outorga e R$ 37 bilhões seriam de compromissos de investimento 
na implantação da rede a serem assumidos pelos vencedores da 
licitação. 

Nas condições atuais, dificilmente o leilão de frequências 
disponíveis para o 5G terá uma “fila” de novos entrantes interessados 
em oferecer serviços de quinta geração no país. Em 15 mercados da 
Europa, Ásia e América do Norte, a vitória nas licitações de espectro 
e a implementação da tecnologia coube majoritariamente às 
operadoras legadas, isto é, as “tradicionais” já presentes no mercado, 
segundo levantamento da consultoria internacional Bain & Company. 

As legadas eram operadoras de telefonia móvel ou empresas 
integradas com operações móveis e fixas. Em somente 3 dos 15 
países pesquisados – China, Alemanha e Itália – operadoras fixas 
arremataram frequências para prestar o serviço móvel 5G. 

Há entraves ao ingresso no país de grandes grupos de 
telecomunicações ainda sem atuarem no Brasil. Além das obrigações 
incluídas no edital, um obstáculo é a carga tributária incidente sobre 
o setor alcançar 59,7%. 

Dúvidas Básicas sobre 5G 

Desde o seu lançamento comercial em Estocolmo (Suécia) e 
Oslo (Noruega), em 2009, a tecnologia de telefonia móvel de quarta 
geração (4G) levou dois anos para chegar à América Latina. A 
geração seguinte, 5G, ficou disponível na região um mês depois de 
sua estreia global, graças à Antel, do Uruguai.  



  168

No Brasil, a implantação de 5G está prevista para começar 
pelas capitais e pelo Distrito Federal. Os serviços deverão estar 
disponíveis nessas cidades até julho de 2022. 

Para explicar qual a posição relativa do mercado brasileiro na 
corrida global rumo ao 5G e os benefícios potenciais da tecnologia 
para o consumidor e à indústria, Rodrigo Carro (Valor, 10/03/21) 
preparou uma sequência de perguntas e respostas destinadas a 
esclarecer dúvidas básicas sobre 5G. 

Quais as principais diferenças entre 5G e 4G para o usuário final e as 
empresas? 

O consumidor pode ter a impressão de a velocidade de acesso à 
internet ser a característica mais importante a ser melhorada nas 
tecnologias futuras. Entretanto, 5G não é uma mera evolução de 4G, 
mas sim de inovação tecnológica capaz de reduzir significativamente 
a latência (tempo de resposta) das conexões e de permitir o 
surgimento de serviços exigentes de aplicações em tempo real e de 
tempo de resposta quase imediato.  

É o caso de realidade virtual e presença virtual. Podem ser o 
próximo passo das redes sociais.  

De forma semelhante, espera-se uma revolução no uso dos 
smartphones no universo dos videogames. Para a indústria, as 
possibilidades de ganho de escala e competitividade são ilimitadas, 
especialmente aplicações exigentes da chamada “Comunicação De 
Baixa Latência Ultraconfiável” (URLLC, na sigla em inglês), como 
automações fabris, direção autônoma de veículos e medicina 
aplicada.  

A tecnologia será importante também em mMTC (Comunicação 
do Tipo Máquina Massiva). Exige grande número de dispositivos 
conectados, extensas áreas de cobertura e dispositivos de baixo custo 
com bateria de vida útil muito longa. 

Não se espera o 5G substituir as tecnologias anteriores (4G), 
mas sim trabalharem em conjunto para contribuir aos serviços 
operarem da maneira mais eficiente possível. 
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Por qual razão o modelo escolhido no Brasil foi o de um leilão não 
arrecadatório de frequências a serem utilizadas no 5G? 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) teve o edital 
aprovado pelo seu Conselho Diretor em 25 de fevereiro de 2021. 
Depois disso, enviou o texto final para o Tribunal de Contas da União 
(TCU).  

Caso a expectativa de análise rápida (60 dias) pelo TCU se 
confirme e não haja qualquer atraso na publicação ou na precificação, 
o leilão deverá ser realizado em 150 dias da liberação do edital pela 
Anatel, ou seja, após agosto de 2021. 

Toda vez quando um leilão privilegia o estabelecimento de 
obrigações de investimento das empresas em vez do simples 
levantamento de recursos em favor do Tesouro Nacional, se trata de 
um Leilão Não Arrecadatório. Assim, o valor a ser investido pela 
operadora para cumprir os compromissos de investimento será 
deduzido do valor bruto de cada faixa de frequência leiloada.  

Projeção preliminar da Anatel indica um custo entre R$ 33 
bilhões e R$ 35 bilhões para as faixas de frequência a serem 
leiloadas. Relatório do banco Credit Suisse, divulgado em 1º de 
março de 2021, estima em R$ 23 bilhões o investimento necessário 
para as operadoras vencedoras cumprirem as contrapartidas 
previstas no edital do leilão, o que resultaria – se as estimativas da 
Anatel e do Credit Suisse se confirmarem – em uma arrecadação de 
até R$ 12 bilhões para o governo federal. 

Serão leiloadas as faixas de 700 megahertz (MHz), 2,3 
gigahertz (GHz), 3,5 GHz e 26 GHz. Esse conjunto de faixas de 
frequência, internacionalmente identificadas para 5G, inclui uma 
mistura de bandas de frequência baixas (no caso brasileiro, as sobras 
de outro leilão na faixa de 700 MHz), bandas médias (2,3 GHz e 3,5 
GHz) e bandas altas, acima de 6 GHz (incluindo as ondas milimétricas 
de 26 GHz).  

Essa gama ampla de espectro permite às redes 5G funcionarem 
com melhor capacidade e eficiência. Possibilitam a oferta de 
aplicações e serviços específicos exigentes de muita velocidade e 
baixíssima latência. 
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Os custos relacionados à instalação da infraestrutura de 5G 
englobam tanto os investimentos em equipamentos, rede óptica de 
transmissão, núcleo (core) de rede e infraestrutura de suporte, 
quanto o próprio preço do espectro eletromagnético, um recurso 
limitado. Nos Estados Unidos, por exemplo, o leilão de espectro para 
redes 5G realizado em janeiro de 2020 arrecadou US$ 80,9 bilhões. 

Além do custo alto envolvido na implantação das redes e no 
cumprimento dos compromissos de investimentos fixados pelo edital, 
o prazo considera a necessidade de desocupação da faixa de 
frequência de 3.625 MHz a 3.700 MHz (conhecida como “banda C 
estendida”). Utilizada por operadoras de satélite, essa faixa será 
redirecionada a 5G.  

Além disso, o edital prevê a migração da banda C para a banda 
Ku, para permitir a convivência de 5G com TV aberta via satélite, 
disponível gratuitamente no país para via antena parabólica. As 
operadoras vitoriosas na licitação de 3,5 GHz deverão custear a 
distribuição de kits para a população afetada, pois a mudança implica 
na instalação de uma nova antena parabólica, receptores e cabo 
coaxial. 

A tecnologia 5G vai exigir que as operadoras comecem “do zero” seus 
investimentos? 

A obrigação das operadoras de “investir do zero” é a opção da 
Anatel, via edital, pelo padrão de redes do tipo “standalone”. As 
especificações técnicas do padrão foram definidas pelo projeto 3GPP, 
ao reunir organizações de desenvolvimento de padrões de 
telecomunicações.  

O “standalone” pressupõe a instalação de uma rede dedicada a 
5G, independente da infraestrutura 3G e 4G em operação. Um dos 
argumentos pró “standalone” é o padrão permitir desenvolver todo o 
potencial do 5G. 

A tecnologia 5G demanda cinco vezes mais antenas em lugar 
do 4G. Isso porque, quanto mais alta uma frequência, menor é o seu 
alcance. Será necessário, portanto, aumentar o número de antenas 
para garantir mobilidade e cobertura ampla, especialmente em áreas 
mais adensadas. 
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Algumas operadoras oferecem serviços por meio da tecnologia 
de compartilhamento dinâmico do espectro (DSS, na sigla em inglês). 
Esta permite agrupar virtualmente suas frequências e usar 
alternadamente as menos usadas.  

Os recursos de rede são distribuídos automaticamente para 
atender aos smartphones atuais – conectados à rede 4G, por 
exemplo – e aos novos compatíveis com 5G. Embora seja 
tecnicamente uma rede 5G, não tem espectro dedicado 
exclusivamente para funcionar, compartilhando a atual capacidade de 
4G, 3G e/ou 2G. Nesse modelo, o 5G DSS não entrega todo o 
potencial de uma rede de fato 5G. 

O 5G estreou comercialmente em 2019. Os lançamentos 
comerciais do 5G foram liderados pelos EUA e pela Coreia do Sul, 
seguidos pelo Reino Unido, pela Espanha, Alemanha e China, nessa 
ordem.  

A associação setorial 5G Americas previa 162 redes 5G ativas 
no mundo até o fim de fevereiro de 2020. Do total, 12 estavam na 
América Latina, 79 na Europa e 32 na Ásia. Na América Latina, o 
Brasil é o país com maior número de redes: três, pois a entidade 
inclui na conta as redes 5G DSS.  

Na comparação com outras tecnologias, o 5G chegou muito 
mais rápido à região. O 3G levou cinco anos desde a sua estreia 
mundial para chegar à América Latina. O 4G, dois anos. O 5G estava 
disponível no Uruguai um mês depois do lançamento mundial, mas só 
para banda larga fixa sem fio, e não para telefonia móvel. 

O 5G será uma “destruição criadora”? 

Sim, por exemplo, para utilizar o 5G, será necessário ter um 
novo aparelho compatível com os requisitos dessa tecnologia. Embora 
existam modelos em comercialização com anúncio garantindo o 
funcionamento na banda de 3,5 GHz, nem todos eles suportam ondas 
milimétricas. Não é possível aproveitar os terminais móveis de 
gerações anteriores. 

O advento da tecnologia 5G como padrão mundial prenuncia o 
fim dos aparelhos de videogame. 
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O estudo da Bain & Company traz projeções para a evolução do 
mercado brasileiro de 5G. Até 2025, 35% das conexões móveis no 
país serão baseadas na tecnologia de quinta geração. Até 2030, esse 
percentual alcançaria o patamar de 81%, de acordo com a 
consultoria internacional. 

O ritmo dessa expansão vai depender da velocidade de 
ampliação da cobertura 5G e do quão rapidamente vão cair os preços 
dos aparelhos celulares compatíveis com o serviço. Os dispositivos 5G 
ainda têm preço pouco acessível, mesmo para o público pós- pago. 
Há uma velocidade de queda no preço de aparelho acima de 10% ao 
ano. 

Impactos na Área da Saúde com Adoção da Tecnologia 5G 

Os recursos da rede 5G vão criar uma nova versão da 
telemedicina. Ela vai trabalhar com realidades virtual e aumentada 
nas cirurgias e em outros procedimentos, auxiliando diagnósticos, 
tratamentos e o atendimento em caso de acidentes, desastres 
naturais e epidemias.  

Antes se dizia a telemedicina ser a medicina a distância para 
áreas remotas. Esse conceito agora tem de ser descartado. 

Com a baixa latência – quando o tempo entre a transmissão e a 
imagem na tela é curto, inferior a 10 segundos –, o 5G poderá 
conectar dispositivos com maior velocidade e confiabilidade. Os 
profissionais de saúde poderão usar câmeras de alta resolução para 
monitorar pacientes em qualquer lugar ou mesmo para auxiliar outros 
profissionais.  

Em uma UTI remota, os especialistas poderão ajudar os 
intensivistas de qualquer ponto do país, basta a 5G permitir 
compartilhar dados em tempo real de pressão arterial, volume de 
consumo de oxigênio, temperatura do paciente e a visualização, com 
câmera, do paciente. 

Na prática, a velocidade da transmissão e a baixa latência vão 
permitir tomar decisões de forma rápida e segura. Isso vai nos 
permitir aumentar a telepresença robótica, fazendo o controle a 
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distância, por meio de robôs com câmeras de 360 graus ou de 
realidade virtual, interagindo a distância.  

A reconstrução em 3D, a partir de sequências de exames 
tomográf i cos ou de ressonânc ia , va i aumentar o te le 
acompanhamento de intervenções complexas. 

Com o volume, o custo relativo da conectividade dos 
dispositivos vai baixar. Isso viabiliza, por exemplo, o uso de sensores 
em monitoramento cardíaco, acelerômetros para verificar o 
movimento de idosos – se cai, o dispositivo envia um alarme – ou 
monitorar temperatura e pressão arterial. 

Outra vantagem é a computação em nuvem. Ela vai permitir o 
processamento vetorial de imagens, a análise de dados, o uso de 
inteligência artificial e IoT.  

A infraestrutura do 5G vai possibilitar uma interconexão mais 
veloz e com banda 100 vezes mais rápida se comparada ao 4G, 
viabilizando a análise preditiva. O 5G vai tornar realidade a chamada 
“saúde do futuro”, sintetizada em 4Ps: Preditiva, Preventiva, 
Personalizada e Participativa. 

Na telemedicina, o acesso instantâneo a grande quantidade de 
informações e acompanhamento em tempo real de exames dinâmicos 
facilitará o diagnóstico e tornará o atendimento mais eficiente. 

Uma das possibilidades é a criação de unidades de atendimento 
remoto nos principais centros urbanos, capazes de levar a Medicina a 
áreas periféricas e regiões remotas do país. Esse é o plano para 
tornar o atendimento bem mais democrático.  

Impactos Urbanos com Adoção da Tecnologia 5G 

Além de proporcionar uma gama de serviços mais complexos, 
especialistas observam: a tecnologia 5G vai possibilitar a 
transformação digital das cidades, viabilizando uma série de 
aplicações nas áreas de saúde, educação, segurança pública, 
monitoramento ambiental e mobilidade urbana, entre outras. 

Todas essas aplicações serão impulsionadas pela integração de 
tecnologias como internet das coisas (IoT), big data, Inteligência 
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Artificial (IA) e aprendizagem de máquina. A incorporação de 
inteligência artificial, por exemplo, vai permitir usos como 
reconhecimento facial e processamento de sensores, enquanto a IoT 
poderá servir no controle de semáforos inteligentes para uma melhor 
gestão do tráfego nas cidades, entre diversos outros exemplos. 

Os principais obstáculos até agora são a velocidade e latência 
das redes 4G atuais para lidar com a quantidade de dados gerados 
por dispositivos IoT e processá-los em tempo real. Essas limitações 
fizeram as poucas iniciativas de smart cities no país, como também 
são chamadas, fossem desenvolvidas em silos, ou seja, redes 
próprias dos municípios ou de parceiros. 

A tecnologia 5G vai suportar todas as aplicações de cidade 
inteligente e acabar com os silos, integrando todas as redes. Ela será 
o pilar para a implantação de uma cidade inteligente capilarizada em 
grande escala. Cobrirá do centro das cidades à periferia, atendendo 
desde a iluminação pública, distribuição de água, postos de saúde e 
escolas, de forma única e integrada. 

A possibilidade de ter uma quantidade quase ilimitada de 
dispositivos conectados à rede é justamente uma das principais 
vantagens da 5G, quando comparada à 4G, inclusive sem os 
problemas de atraso. 

Impactos em Drones e Logística com Adoção da Tecnologia 5G 

O uso do padrão de comunicação 5G em veículos aéreos não 
tripulados, os drones, trará grandes avanços para esses dispositivos, 
beneficiando diversas atividades da economia. A expectativa é os 
avanços técnicos trazidos pela 5G incrementarem processos de 
comando e controle das aeronaves e impulsionarem voos capazes de 
dispensarem contato visual do operador com a aeronave. 

Embora serviços envolvendo drones já se beneficiam de redes 
4G, o 5G, por proporcionar comunicações mais confiáveis e mais 
capacidades de transmissão de vídeo e imagens, possibilitará casos 
inéditos de uso. 

Um dos principais benefícios da tecnologia é possibilitar a 
incorporação dos drones a um sistema centralizado de gerenciamento 
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de tráfego. A rede identificará aeronaves e suas permissões e 
verificando o cumprimento de normas de segurança. 

O delivery é uma das atividades da economia onde aplicações 
com drones mostram-se mais promissoras. 

No iFood, capacidades inerentes à 5G e às faixas de frequência 
capazes de a suportarem têm potencial de levar o modal drone para 
um novo patamar. Suportados por redes 4G, é possível realizar voos 
de até cinco quilômetros, enquanto 5G permitiria atingir distância 10 
a 15 vezes maior, para servir mesmo municípios vizinhos, mantendo 
conexão permanente e segura com o equipamento. 

Enquanto a 5G não chega, o IFood avança com o planejamento 
dos voos experimentais, previstos para ter início este ano, em 
Campinas (SP). O objetivo é melhorar a logística de um negócio 
capaz de processar 39 milhões de pedidos por mês, em mais de mil 
cidades. 

A rede 5G solucionará problema enfrentado pela maioria das 
empresas com drones. Envolve a transmissão de imagens e dados 
captadas pelo equipamento para o ponto de armazenamento e 
análise.  

Hoje, o drone coleta a imagem, armazena em seu HD e, ao 
voltar ao condutor, tudo é transferido para o sistema. As redes 4G 
permitem transmissão em tempo real, mas com limitação de banda. 
É um problema quando se trabalha com imagem em alta definição. A 
5G resolverá isso. 

A expectativa do setor de logística é obter um novo impulso nos 
negócios. Pesquisa da DHL Global Forwarding, braço do grupo DHL, 
líder mundial no setor logístico especializado em transporte de cargas 
internacional via modal aéreo, marítimo e rodoviário, feita em junho 
de 2021, com 100 empresas globais, concluiu: 60% dos 
entrevistados do setor não conseguem ter visibilidade suficiente 
sobre toda a cadeia de suprimentos. 

As deficiências incluem a falta de uma plataforma centralizada 
para impulsionar as iniciativas de IoT e a coleta fragmentada de 
dados. Modernizar todos os pontos de contato das cadeias de 
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suprimentos, do atendimento ao cliente ao ponto final de entrega, é o 
novo imperativo para uma vantagem competitiva no mercado. 

Em empresa de locação de caminhões e máquinas pesadas e 
agrícolas, com 80% de participação no mercado, o monitoramento de 
toda a frota é feito pela internet. Aplicativos controlam da gestão de 
14 mil veículos, nas estradas ou nas lavouras, até o check-in na 
oficina. 

Dois vídeo-walls instalados na sede da empresa permitem 
acompanhar os caminhões parados e melhorar a produtividade da 
frota. A tecnologia pode impulsionar muito os negócios. O principal 
gargalo constatado na empresa ainda é o monitoramento das cargas. 

Impactos na Conectividade Rural com Adoção da Tecnologia 5G 

Esta 4ª. Revolução Tecnológica chegou ao campo brasileiro, 
mas está longe de ser para todos. Enquanto nas zonas urbanas do 
país 91,5% da área total tem cobertura para conexão de celulares à 
rede 4G, nas rurais o índice é de 10,72%. 

Ligados ao mundo somente com dispositivos móveis, e ainda 
com dificuldade de sinal nas fazendas, boa parte dos produtores 
pouco consegue aproveitar a onda de inovações criadas para 
melhorar sua atividade. 

Eles reivindicam um ambiente onde pessoas, máquinas e 
“coisas” estejam 100% conectadas para permitir a tomada de 
decisões em tempo real. No Censo Agropecuário de 2017, 1,43 
milhão de produtores declararam ter acesso à internet: 909 mil 
através da internet móvel e 659 mil por meio de banda larga fixa.  

Considerando haver no país 5,073 milhões de estabelecimentos 
rurais, significa apenas 28 em cada 100 propriedades podem estar 
conectadas. 

Mas o número tende a ser menor. Isso porque pode haver 
superávit de conexões em uma fazenda em relação a outra, além de 
sinal de celular débil fora do perímetro das cidades.  

Considerando também a internet via satélite e a rádio, pode-se 
considerar como área contemplada por algum tipo de conexão no país 
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23% da zona rural, percentual estimado em estudo realizado em 
conjunto com a Esalq/USP. 

A minoria de estabelecimentos rurais conectados atualmente é 
formada sobretudo por grandes grupos, com capacidade de realizar 
investimentos elevados. 

Enquanto o 4G lhes permitiu olhar para a operação em tempo 
real, e abandonar os pendrives descarregados com delay na sede da 
fazenda, o 5G virá para dar autonomia a algumas atividades e corrigir 
desvios de rota remotamente. 

Com o 5G, tem a possibilidade de:  

1. usar máquinas autônomas,  

2. mudar a direção da câmera de um drone para identificar um 
problema no campo e  

3. comunicar nossa empresa com outras para gerenciar estoques. 

Por exemplo, a São Martinho já investiu R$ 60 milhões para 
operacionalizar sua rede de banda larga privada, arquitetada pelo 
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD) 
em Campinas-SP. A mesma deverá servir de base para suportar o 5G, 
quando ele for regulamentado.  

A rede própria fez da São Martinho a “operadora de si mesma”. 
Ela não encontrou operadoras interessadas no projeto de 
conectividade da companhia nos idos 2014. 

Hoje, conta com 18 antenas, 33 estações de rádio 
propagadores do sinal de internet e quatro centrais de 
monitoramento das operações. Acompanha 2,1 mil máquinas em 330 
mil hectares de suas quatro unidades produtivas. Para cuidar 
somente da rede, tem quatro profissionais se revezando em turnos. 

Com esse aparato, a empresa projeta seu custo de produção 
cair de R$ 2 a R$ 3 por tonelada de cana colhida. Dentro da 
capacidade de moagem do grupo, de 24 milhões de toneladas, 
representaria uma economia de até R$ 72 milhões por safra.  
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Governo e setor produtivo continuam em busca de alternativas 
para conectar os 195,7 milhões de hectares off line no Brasil. É área 
equivalente a sete países da Europa.  

Uma grande parte nas mãos de produtores familiares. Eles não 
têm acesso nem à conexão básica, muito menos a ferramentas de 
agricultura de precisão e internet das coisas. 

 Nos cálculos do Ministério da Agricultura, é necessário instalar 
4,4 mil antenas país afora para conectar 50% da área rural, usando 
as torres já existentes e o modelo de telefonia móvel por meio de 
sinal de 4G, 3G e 2G. Para chegar a 75% das propriedades, seria 
preciso construir 15,1 mil conjuntos de torres e antenas.  
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Daniele Madureira (Valor, 29/09/20) apresenta uma narrativa 
do problema. Da sede da fazenda, o administrador recebe um alerta 
em seu smartphone: determinado talhão de terra está seco, não foi 
irrigado adequadamente como o resto da plantação. Outro alerta 
indica 5% da sua boiada apresentar altas temperaturas, possível sinal 
de febre maculosa que pode se alastrar para todo o rebanho.  

Rapidamente, o administrador aciona pelo celular o pessoal no 
campo para corrigir os problemas, garantindo assim não ser preciso 
esperar a colheita para descobrir uma irrigação irregular ou a morte 
de um dos animais para barrar a ação dos carrapatos. 

Essa será uma realidade possível com o 5G no Brasil, a partir 
da instalação de milhões de nano sensores em plantas e animais, por 
exemplo. Proporcionar previsibilidade ao agronegócio, a partir da 
conexão de milhares de dispositivos ao mesmo tempo, é um dos 
trunfos trazidos pelo 5G ao campo. 

A partir do 5G, será possível coletar todos esses dados e 
transformá-los em informações seguras, capazes de apoiar as 
tomadas de decisão. 

Outra vantagem da nova tecnologia é a estrutura mais enxuta: 
uma única torre terá o alcance 25 vezes maior em comparação ao 
4G. Além disso, o tempo de resposta será muito mais rápido: até 50 
vezes menor que o do 4G.  

Com isso será possível, por exemplo, transmitir filmagens de 
drones em tempo real ou utilizar veículos autônomos com muito 
maior segurança. Tudo isso com menos equipamento, menos custos 
de energia e de manutenção. 

Um estudo divulgado no final de agosto pela Nokia e pela 
consultoria Omdia apontou um incremento de US$ 77 bilhões (perto 
de R$ 430 bilhões) no PIB do agronegócio brasileiro até 2035, com a 
chegada da tecnologia 5G. De acordo com o levantamento “Why 5G 
in Latin America?”, a conectividade centenas de vezes mais rápida do 
5G vai permitir o tráfego de dados, imagens e voz para a agricultura 
4.0, baseada em tecnologia de ponta e conteúdo digital.  

Com o incremento da internet das coisas [IoT], será possível 
adotar uma agricultura muito mais sustentável, seja aplicando menos 
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defensivos agrícolas, fazendo o uso preciso da água ou aprimorando a 
logística na hora colheita. 

Como exemplos de coleta de dados, estão a conexão com 
coleiras de animais, sistemas de irrigação, sensores de 
equipamentos, câmeras de monitoramento, veículos autônomos e 
drones. A coleta e a interpretação dessas informações, a partir do 
5G, vai gerar um impacto significativo sobre a produtividade do 
agronegócio. 

A nova tecnologia vai aumentar a previsibilidade. Muito feito até 
hoje para lidar com as incertezas no campo foi baseado naquilo feito 
pelo pai do produtor ou pelo vizinho. 

Existe um alto nível de incerteza na atividade rural, onde 
praticamente tudo depende do clima. Mas com a mudança climática, 
não dá para depender de palpite: é preciso corrigir o possível em 
tempo real, a partir de informações confiáveis. Isso só a tecnologia 
pode proporcionar. 

No Brasil, porém, a maioria das fazendas não conta com 
cobertura de celular. Não dá para falar de agricultura 4.0 se não 
houver conectividade. O satélite, muito usado para garantir a 
conexão na sede das propriedades rurais, não cobre a área produtiva. 

Há três anos, a TIM começou a levar redes de fibra ou rádio até 
grandes fazendas, com a instalação de torres de 4G. Hoje, cobre uma 
área de 5 milhões de hectares e atende seis grandes clientes: Maggi, 
Citrosuco, Jalles Machado, SLC Agrícola, Adecoagro e Cambuhy.  

A reboque dessas grandes empresas do campo, são atendidas 
mais de 50 mil propriedades nas proximidades, os “lindeiros”. São 
pequenos e médios produtores beneficiados indiretamente pelo sinal 
contratado pelos grandes Eles às vezes procuram a TIM para 
melhorar a sua conectividade. 

As novas gerações de agricultores querem se manter no campo 
e, para isso, a tecnologia 5G será fundamental, com uma expansão 
significativa do B2B. Será possível impulsionar a mudança no modelo 
de negócio do campo: em vez de comprar drones, por exemplo, os 
agricultores terão mais facilidade em alugar o equipamento. Depois 
do 4G, a conversão para o 5G será fácil. 
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A operadora vai oferecer um serviço de alta precisão na 
previsão do clima a partir de sensores de umidade. Está trabalhando 
parcerias com outras agritechs para mitigar o risco dos produtores. 
No algodão, por exemplo, mais de 20% do custo vem do controle de 
pragas e ervas daninhas. 

Home Office: Inovação Disruptiva na Vida Profissional-Pessoal 

Inovação Disruptiva é a destruição criativa com invenção, 
adoção de uma possibilidade tecnológica ainda não tentada, novos 
produtos ou novas fontes de matérias primas. Os indivíduos 
empreendedores são aqueles capazes de mobilizar capital, avaliar 
projetos, administrar riscos, monitorar a gestão, fazer bons negócios, 
redirecionar os recursos de velhos para novos canais. 

Com crédito farto e barato e um ambiente de negócios com 
direitos de propriedade, livre-comércio e câmbio estável garantidos, 
terá alavancagem financeira de seu negócio. Seu novo lucro 
operacional estará acima das despesas financeiras com o 
endividamento e elevará a rentabilidade patrimonial sobre seu capital 
próprio. 

Essas são as três ideias-chaves do Joseph Schumpeter 
(1883-1950). Explicam o dinamismo sistêmico do capitalismo. 
Possibilitam uma reflexão sobre a vida econômica. 

Outras ideias-guias foram encontradas pela Economia da 
Felicidade. Dinheiro e prestígio ou poder acabam no topo do sistema 
pessoal de valores, à frente da família e dos amigos, de modo 
equivocado. Quem prioriza o dinheiro, para consumir todos os bens, 
faz escolhas equivocadas de modo sistemático.  

Trazem mais felicidade os relacionamentos afetivos com outras 
pessoas. O sentimento de fazer algo de útil ou altruísta (amor ao 
próximo ou ausência de egoísmo) vem em seguida. De acordo com 
circunstâncias penosas, isto é, quando as perdemos, verificamos 
quanto são também cruciais a liberdade e a saúde. 

Os economistas da felicidade só desejam afastar a atitude da 
busca cega de riqueza para a melhoria das condições de vida reais. 
Felicidade se produz com atividades diversas, viver em sociedade 
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com fraternidade, concentração no aqui-e-agora, ter expectativas 
realistas e bons pensamentos, além de não exagerar na busca da 
felicidade. A felicidade cotidiana, na realidade, se encontra no 
trabalho criativo e não alienante. 

É uma argumentação equivocada tratar a felicidade como uma 
simples sensação privada, sem uma ligação intrínseca a viver bem. 
Devemos nos preocupar com a vida boa – e deixar a felicidade surgir 
por si mesma em certos momentos. 

A dependência social continuada do consumo e do trabalho se 
deve, sobretudo, ao desaparecimento da discussão pública sobre a 
vida boa. Os bens básicos não são apenas meios, ou capacidades, 
para alcançar uma vida boa. São a própria vida boa.  

As capacidades humanas fundamentais se apresentam como 
bens primários. Sua lista inclui:  

1.  liberdades cívicas e políticas,  

2.  rendimentos e riquezas suficientes,  

3.  acesso à administração pública e  

4.  acesso às bases sociais da dignidade. 

A sabedoria refuta os gastos destinados a destacar a posição 
social. Os “bens da moda” são desejados porque outros já os 
possuem: é inveja infantil querer ter igual aos outros.  Os “bens 
esnobes” são desejados porque os outros não os possuem: é 
mentalidade juvenil o desejo de ser diferente, exclusivo, de se 
“destacar da multidão” pelo gosto peculiar. Por fim, os “bens de 
consumo de luxo”, facilmente notados, são desejados porque são 
reconhecidos como caros. Seus consumidores têm uma mentalidade 
senil... 

A proteção contra a discriminação com base na raça, sexo, 
orientação sexual, religião, casta, etnia ou origem nacional é uma 
lista progressista, mas não é universal como é a dos bens básicos. 
Estes são universais e indispensáveis, porque são necessidades tais 
de modo a qualquer pessoa, caso não os possua, tem perdas ou 
danos sérios. 
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A vida boa não é totalmente distinta das aspirações da maioria 
das pessoas em todo o mundo e através do tempo. O objetivo da 
Ética, o bem humano, é um bem sobre o qual todos os seres 
humanos têm algo a expressar. 

Esses bens básicos são um objetivo adequado não apenas para 
a ação privada individualista como também para a ação política 
coletiva. Listo-os. A saúde é não ter impedimento do corpo. A 
segurança é não sofrer por violência física ou econômica. A 
personalidade é ter espaço privado para se assumir. O respeito deve 
ser mútuo, tolerante e com civilidade. Todos seres humanos desejam 
harmonia com a natureza. A amizade, isto é, o afeto desinteressado, 
com igualdade e solidariedade, é imprescindível. Por fim, lazer 
significa atividade criativa em lugar de trabalho alienante. 

Quanto dinheiro acumulado é um meio – e não um fim em si – 
para alcançar uma vida boa? Cerca de 46,6 milhões pessoas com 
emprego formal (RAIS out/2019) tinham a seguinte estratificação 
social. Com Ensino Médio Completo eram 22,8 milhões com 
remuneração média de R$ 2,2 mil – a renda nacional média do 
trabalho. Com Ensino Superior Completo eram 10,3 milhões com 
média de R$ R$ 6 mil. Com Mestrado eram 370 mil (0,8%) com R$ 8 
mil e com Doutorado 139 mil (0,3%) com R$ 12,1 mil. 

As faixas salariais dos 10,7 milhões universitários se situavam 
no decil mais rico. O 1% mais rico tinha, em 2019, o rendimento 
médio do trabalho em R$ 28.659. Os 10% mais ricos recebiam 43% 
da massa de rendimentos do trabalho. Os 10% mais pobres, 0,8%. 

O algoritmo 1-3-6-9-12 é uma referência para o trabalhador-
investidor seguir uma regra na estimativa de quanto tem de acumular 
para manter, na fase inativa, um padrão de vida próximo do 
alcançado na fase ativa. Com salário mensal de R$ 5 mil ele deve 
acumular um salário anual (R$ 60 mil) até os 35 anos; com salário de 
R$ 10 mil, três salários anuais (R$ 360 mil) até os 45 anos; com 
salário de R$ 15 mil, seis salários anuais (R$ 1,080 milhão) até os 55 
anos; com salário de R$ 25 mil, nove salários anuais (R$ 2,7 milhões) 
até os 65 anos; enfim, com salário de R$ 35 mil, doze salários anuais 
(R$ 5,040 milhões). Neste topo, ele será milionário em dólares e um 
cliente Private Banking. 
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Os percentuais dos salários mensais a serem investidos todos 
os meses a cada dez anos são, respectivamente, R$ 400 (40%); R$ 
1.530 (31%); R$ 2.600 (26%); R$ 4.500 (30%). A boa notícia é com 
taxa de juro mensal média de 0,5%, na última fase, com R$ 2,7 
milhões acumulados, em 10 anos os juros compostos (“juros sobre 
juros”) fazem sua magia: bastam investimentos mensais de R$ 800 
para alcançar o patamar de R$ 5,040 milhões. Essa meta permite 
saques mensais durante 20 anos em valor próximo da última renda. 

  

Todos os trabalhadores têm expectativa em construir uma vida 
profissional significativa, onde o trabalho seja fonte de felicidade, de 
aprendizagem e integração social. O senso de pertencimento é 
quando um funcionário pode ser “ele mesmo” na empresa, 
expressando livremente preocupações e opiniões, sem receio de ser 
repreendido.  

Sem uma cultura inclusiva, boa parte das pessoas tem o 
sentimento de estar isolada no trabalho. Os problemas ligados à 
saúde mental já eram observados entre os profissionais empregados 
antes da pandemia chegar. A crise sanitária agrava uma impressão de 
definhamento ou “emburrecimento” e intensifica sensações de mal-
estar. 

Grande parcela dos trabalhadores remotos relatam aumento de 
sentimentos como preocupação excessiva, medo, irritação, falta de 
ânimo e dificuldades de concentração na pandemia. Os piores 
sentimentos ligados à ansiedade e à depressão se relacionam ao 
medo de enfrentar problemas financeiros ao ser demitido e ter 
necessidade de auxilio emergencial como única fonte de renda. 

Depois de mais de um ano enfrentando desafios pessoais e de 
gestão, impostos pela pandemia, como o aumento da carga de 
trabalho, a mudança na rotina e muitas vezes a frustração dos 
resultados no negócio, muitos gestores estão repensando a carreira. 



  185

Como essas pessoas tensas já passaram por uma mudança radical na 
rotina, agora não têm medo de mudar de vida e buscar uma nova 
experiência de trabalho criativo. 

Estão mais dispostas a uma troca de emprego ou se adequar a 
ser um freelancer (“frila”). Muitos executivos decidem pedir demissão 
e se conceder a “dar um tempo”. 

Após a covid-19, o trabalho duplicou ou triplicou com a 
demissão de colegas. O corpo funcional restante passou a participar 
de “comitê de crise” com reuniões diárias com decisões importantes a 
serem tomadas envolvendo outras pessoas de multinacional sob 
ordens inconscientes, vindas da direção de fora.  

Isso desgasta e alerta sobre a tarefa deprimente feita por cada 
qual. Coloca a sua energia em demitir gente e trabalhar por ela para 
lucro de acionistas alheios à essa realidade de superexploração em 
horas de trabalho. Estão comuns jornadas de 12 horas contínuas! 

Com o home office, é racional mudar para o interior com 
aluguel muito mais barato em casas muito maiores – e voltadas para 
a harmonia com a natureza. É melhor se envolver com projetos 
voluntários altruístas e acompanhar mais de perto a rotina familiar. 

Ao repensar sua carreira, quando um ciclo profissional se 
completa, o trabalhador intelectual deve se demitir sem pré-
ocupação. Logo, assumirá um novo desafio, por exemplo, em uma 
startup ou em um voluntariado social para compartilhar seu 
conhecimento com pessoas necessitadas dele. 

Esse trabalho não alienante pode até não ser cobrado, porque o 
planejador já acumulou capital financeiro suficiente, para lhe dar os 
rendimentos necessários para viver de maneira simples – mas sábia. 
A maratona de leitura e filmes, além do tempo para pensar, ajudam a 
dar perspectiva para a carreira. No dia a dia do trabalho, não se para 
muito para pensar por qual razão mais profunda está fazendo as 
coisas. 

Regulamentado pela reforma trabalhista de 2017, durante o 
governo golpista, como tele trabalho, a prática do home office 
levantou aspectos jurídicos pouco detalhados no texto legal. Um novo 
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governo social-desenvolvimentista terá de rever os direitos dos 
trabalhadores remotos. 

Por exemplo, em relação ao custo adicional de montagem e 
manutenção da infraestrutura do home office, o reembolso não está 
especificado na lei. Esse custo do novo regime de trabalho, inclusive 
mobiliário, notebook, rede de banda-larga e gasto extra com 
eletricidade, não pode ser atribuído ao empregado. 

O controle da jornada de trabalho também não consta como 
obrigatório. A empresa está dispensada de pagar horas extras. Daí 
impõe ao funcionário cumprir um horário absurdo sem o remunerar 
por isso. A empresa também não assume a responsabilidade sobre 
“acidente de trabalho” como o adoecimento físico e mental do 
empregado. 

Não se atenta sobre a sobrecarga de trabalho fora de hora nem 
estabelece o direito à desconexão, com respeito a intervalos de 
refeição e períodos de descanso. O funcionário sofre com a má 
ergonomia e a postura corporal inadequada durante todo o tempo. A 
companhia tem de disponibilizar serviços de telemedicina e tele 
terapia. 

O home office com trabalho remoto leva à destruição criadora. 
A transição para um novo modo de produção (e de vida) supõe uma 
ação consciente, ao mesmo tempo, no nível da sociedade civil 
organizada (famílias, associações, cooperativas, etc.), do movimento 
dos trabalhadores sindicalizados, das forças políticas e do Estado. 

Com o aumento da produtividade, propiciado pela 4ª. 
Revolução Tecnológica, o home office demonstra ser possível diminuir 
a jornada de trabalho semanal para quatro “dias úteis”. Com a 
elevação do tempo livre, poderíamos adotar uma atividade criativa, 
não viveríamos à espera do tempo vazio do lazer passivo e da 
aposentadoria, mas sim usufruiríamos do tempo liberado para uma 
vida ativa de outra natureza. 
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Meios de Pagamentos Digitais 

O sistema financeiro nacional deu um passo para “re-
evolucionar” as formas de pagamento e de transferência de recursos 
no país, além de aumentar a competição. As instituições financeiras 
iniciaram o cadastramento oficial de seus clientes no Pix, no dia 5 de 
outubro de 2020, e se tornaram aptas a operar o Pix a partir do dia 
16 de novembro, quando foi posto em funcionamento. 

O novo arranjo de pagamentos, regulamentado pelo Banco 
Central, dá caráter instantâneo às operações e reduz o custo de 
transferências de recursos a zero para o consumidor individual. O 
ecossistema de transferências de depósitos à vista autoriza bancos, 
fintechs, adquirentes, varejistas e provedores de serviços a operarem 
de forma direta (bancos e adquirentes) ou indireta na nova 
plataforma, levando mais agentes para um mercado antes restrito a 
poucos. 

As instituições financeiras têm de estar 100% em conformidade 
com as regras operacionais e de segurança, como limite máximo de 
até dez segundos para cada transação ser concluída e disponibilidade 
24x7 (todos os dias da semana e em qualquer horário). Tentativas de 
fraudes devem ser identificadas e analisadas em até 30 minutos nos 
dias úteis e em até 60 minutos nos fins de semana e madrugadas.  

Os pagamentos do Pix podem ser feitos por meio da leitura de 
um QR Code, gerado pelo recebedor, com a câmera do smartphone – 
isso se a pessoa optar por fazer no aplicativo da sua instituição 
financeira ou de pagamento –, ou informando uma chave Pix, por 
meio da opção também oferecida pelo banco no aplicativo instalado 
no celular. 

Portanto, diferentemente de uma operação de TED ou DOC, 
onde é necessário apresentar todos os dados bancários (nome 
completo, números da conta e da agência), no Pix é possível 
apresentar somente a chave. 

De acordo com o Banco Central, responsável pela 
regulamentação, essa chave representa um endereço da conta da 
pessoa física ou jurídica nesse novo sistema de pagamento. É uma 
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espécie de “apelido” utilizado para identificação dos participantes da 
operação. 

São três tipos de dados possíveis de ser vinculados às chaves: 
CPF/CNPJ, e-mail ou número de telefone celular. 

Os clientes pessoa física podem ter cinco chaves para cada 
conta da qual for o titular, enquanto os clientes pessoa jurídica 
podem ter até 20 chaves. Contudo, o mesmo apelido não poderá ser 
utilizado para contas diferentes, por exemplo, uma conta corrente e 
uma poupança. 

Com relação às pessoas jurídicas, a chave principal será o CNPJ 
e, no caso das físicas, o CPF. O cadastro não é obrigatório, mas a 
recomendação do Banco Central é ser feito na instituição de 
preferência do cliente. 

Uma das intenções do Banco Central é abrir maior espaço para 
atuação de agentes como as fintechs. Uma das possibilidades, para 
tanto, está no Saque Pix, previsto para 2021. Permitirá ao usuário 
fazer saques de pequenas quantias em dinheiro em estabelecimentos 
comerciais como farmácias, padarias e supermercados.  

Isso representar um componente adicional de competitividade, 
porque as fintechs poderão atuar no cash out, porque não têm redes 
de ATM. O limite não está totalmente definido, nem regulamentado, 
porque está ainda sendo debatido. 

Um dos desafios será chegar nos ‘desbancarizados’ fora do 
sistema bancário por meio de um processo eletrônico de uso simples, 
barato. Eles teriam a opção QR Code do celular tanto para realizar 
pagamentos como para fazer transferências. 

Com o Pix, transações como TED e DOC tendem a cair em 
desuso, porque têm custo elevado e tempo restrito de uso. Isso 
significava mais papel-moeda no bolso do correntista e menos 
depositado no banco.  

De acordo com relatório do Morgan Stanley, era estimado, em 
2019, os bancos brasileiros terem ganhado cerca de R$ 2,2 bilhões 
em processamento de TED/DOC, R$ 5 bilhões em emissão de boletos 
e em torno de R$ 35 bilhões em taxas de manutenção de conta 
corrente.  
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Com o Pix o mundo das finanças dá um salto evolutivo. A 
compra e o recebimento instantâneo, melhoraria o controle do fluxo 
de caixa e de seus tributos. Para as empresas, poderia representar 
menor demanda por crédito. 

Apesar de ser considerado pelos participantes do mercado 
financeiro a culminância do processo de modernização do sistema 
financeiro nacional, o Pix faz parte de uma agenda mais ampla. O 
BC# vem implementando um conjunto de iniciativas de impacto. 

Seu ápice será o open banking, mas passará por inclusão das 
fintechs à indústria financeira, do sandbox regulatório, da circular 
3952 dos recebíveis de cartões, das carteiras digitais, do pagamento 
por aproximação, do P2P, da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e 
das plataformas de investimentos com estratégias abertas. 

 Nessa agenda, a digitalização do sistema financeiro vem desde 
2006. Passou também pela portabilidade de crédito, pela abertura 
das contas digitais, recebíveis do cartão e a duplicata eletrônica. A 
agenda BC+ foi sucedida pela agenda BC#. 

Para a Autoridade Monetária, diante da mudança de 
comportamento do consumidor, não há outra forma de prestação de 
serviço senão dentro dessa experiência digital. Pix e open banking 
constituiriam uma combinação para alçar esta “indústria financeira” a 
outra dinâmica, colocando o Brasil em linha com o caminho adotado 
por Inglaterra, EUA, Austrália, China, Índia e México. Cada país, no 
entanto, construiu a sua própria regra e arquitetura operacional. 

Outros países já adotaram, mas o modelo implementado aqui, 
tanto para o Pix quanto do open banking, privi legia a 
interoperabilidade. Todos os participantes serão tratados como iguais. 

Se a infraestrutura vai se expandindo, os serviços 
acompanham. A carteira digital é exemplo. Com a combinação de IA 
(inteligência artificial), com os avanços das telecos surgirão mais 
novidades. 

Os adquirentes não adotarão um padrão único. Alguns 
participarão de forma direta e outros, indireta do novo arranjo e 
pagamentos, porque as maquininhas terão a disponibilidade para 
todos os tipos de transação.  
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Terão os diferenciais competitivos tecnológicos. Vai dar para 
disponibilizar e receber nos meios de pagamentos, POS, capturar no 
terminal financeiro (TEF) e no e-commerce. 

A chegada do open banking permitirá ainda novas formas de 
iniciação de pagamentos, como pelo Whatsapp, e tratamento dos 
dados para permitir maior participação e inclusão de fintechs, com 
agilidade de colocação de novas tecnologias para os consumidores. 

O Banco Central, com o open banking e o Pix, coloca o sistema 
financeiro nacional no nível avançado por outros países. Apesar de 
China e Inglaterra já terem há mais tempo, o restante da Europa só 
vem adotando o Pix de quatro anos para cá, e o open banking, há 
uns dois. 

A inovação não é deve ser só mais um ‘drive’ tecnológico. 
Espera-se, nesse processo de inovação disruptiva, surgir outros 
modelos de negócios e parcerias mais fortes com serviços e valores 
agregados. 

Impacto do Pix no E-commerce 

Empresas de e-commerce também estão entre as maiores 
interessadas no Pix. Ele pode substituir os boletos e, principalmente, 
inserir no mercado pessoas sem cartão de crédito. Têm dinheiro? 

Amplamente usado no varejo, o boleto gera uma série de 
custos para os lojistas. Primeiro, quando o cliente faz uma compra e 
escolhe esse meio de pagamento, o produto fica “travado” para ele 
no estoque.  

Se essa pessoa desistir da compra, a loja pode perder, nesse 
meio tempo, a chance de vender o produto para outra pessoa. 
Estimativas do setor indicam 50% dos boletos não serem pagos.  

Com o Pix, não há margem para desistência. Isso tende a 
acelerar as vendas e a entrega. 

Com esse incentivo, o efeito esperado é os varejistas 
oferecerem descontos para quem pagar com o meio instantâneo. O e-
commerce vai ensinar as pessoas a usar o Pix. 
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Uma desvantagem do Pix é a preferência dos consumidores, 
induzidos pelos lojistas, a fazer compras a prestação. O parcelado 
sem juros representa cerca de metade do volume de transações com 
cartões de crédito.  

O Banco Central do Brasil pretende contornar essa questão de 
duas formas. Uma delas é ser possível agendar pagamentos no Pix, 
ou seja, o cliente poderá programar suas parcelas. Mas isso não 
garante ao lojista, no dia do vencimento, haver dinheiro na conta do 
pobre cliente para debitar os recursos... Nesse caso terá de haver um 
crédito. 

Outra forma ser a criação de uma espécie de garantia de 
recebimento para o vendedor. No ato da compra, o cliente poderá 
contratar um “crédito garantido”, onde o banco fará o papel de fiador 
para dar ao lojista a certeza de as parcelas serem pagas.  

Assim, o cliente ao comprar com o preço à vista deveria pagar 
menos. Se pagar uma taxa pela garantia equivalerá ao preço a prazo. 
Essa possibilidade de, finalmente, adotar no varejo brasileiro o 
conceito de “tempo é dinheiro”, entretanto, ainda não está disponível. 

As grandes empresas do varejo poderão fazer parcerias com 
bancos e financeiras para oferecer crédito ao consumo e garantia aos 
vendedores. Essas companhias terão um papel parecido com o das 
bandeiras no mundo dos cartões de crédito, unindo instituições 
financeiras e pequenos empreendedores. 

Ao aceitar o pagamento do pedágio, em estradas de rodagem, 
com carteiras digitais ou pagamentos instantâneos torna-se mais 
rápido e mais seguro porque reduz a utilização de papel moeda, além 
de resolver a falta de troco. O Pix substituirá o papel-moeda e não os 
sistemas de cobrança automática, muitos dos quais já oferecem 
serviços sem mensalidade, mas sim pelo uso efetivo. 

A chegada do Pix mudará relações de custos para empresas e 
de preços para os clientes. Talvez, se conseguir superar o modelo de 
pagamentos com cartões de crédito, resultará na queda das taxas de 
juros no crédito rotativo. Este, por conta da elevada inadimplência 
com recursos de terceiros, é o mais caro no sistema financeiro 
nacional! 
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Virtualização do Dinheiro 

A virtualização do dinheiro, propiciada pelos meios digitais de 
pagamento, estava levando à desintermediação bancária (ou 
“bancarização de tudo”), constatou uma pesquisa da consultoria 
Consumoteca. Metade dos 2 mil brasileiros entrevistados pela 
empresa não pagava mais boletos em banco e mais de um terço já 
utilizava outros canais para transferir valores.  

Essa tendência era reforçada pela transformação de varejistas 
em fintechs para oferecerem serviços financeiros. Não entendendo o 
sistema bancário como emergente de interações entre três 
subsistemas – pagamentos, crédito e gestão de dinheiro – esse 
discurso provocava autoengano ao indicar a diminuição da relevância 
dos bancos como destino final para o dinheiro. 

 Um antropólogo, sócio fundador do Grupo Consumoteca, 
chegou a diagnosticar, com base no individualismo metodológico, isto 
é, sem uma visão holista ou sistêmica: – “O que está acontecendo 
agora é a desmaterialização dos muros do banco”.  

Para ele, o varejo tem um importante papel a desempenhar na 
alfabetização digital, ao oferecer novas formas de pagamento focadas 
nas transações cotidianas. Imaginava o varejo comercial se insurgir 
contra – e desbancar o varejo bancário! 

Haveriam, no Brasil, 60 milhões de desbancarizados, segundo o 
IBGE, ou 45 milhões, segundo o Instituto Locomotiva. Esse 
contingente estimado sem metodologia correta – focalizada na 
população adulta urbana –, movimentava um valor estimado em R$ 
817 bilhões por ano. Era formado em grande parte por mulheres 
(59%), negros (69%) e de baixa renda (86%).  

Entre os motivos alegados para evitar o sistema bancário 
tradicional estavam as experiências negativas [quais?] no passado e 
a percepção da vantagem de usar dinheiro vivo para barganhar 
descontos nas compras à vista. Isso era fruto do equivocado modelo 
de pagamentos com cartões de crédito na economia brasileira e 
poderia ser alterado no futuro, igualando-se aos modelos dos demais 
países no mundo. 
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Na verdade, “o brasileiro” – um arquétipo não representativo da 
média, mas sim da moda (maioria) – é considerado “sub-
bancarizado”, pois não consegue utilizar vários produtos e serviços. 
Notadamente, ele não tem crédito por ser pobre. Por isso, apelam 
para cartões de crédito pré-compromissados até ser excluído do 
crédito rotativo, devido à inadimplência. 

Para este público de clientes pobres, as fintechs dizem oferecer 
serviços como cartão pré-pago (sem risco de calote) e geração 
descomplicada de boletos. Criam marketplace para pequenos 
empreendedores individuais e lançam só para esses um cartão de 
crédito pós-pago. 

Oferecem também conta digital e outros serviços financeiros 
sem cobrança de tarifas, com foco nos microempreendedores. Têm o 
propósito específico de inclusão social das pessoas moradoras em 
áreas remotas sem acesso às agências bancárias, mas com acesso a 
“gatonet”, isto é, a rede clandestina de internet dominada por 
milicianos.  

Acham os desbancarizados terem “medo de lidar com dinheiro”. 
Ora, eles não têm dinheiro! 

Uma startup, por exemplo, negocia parcerias com grandes 
fabricantes para a concessão de microcrédito para viabilizar a compra 
de insumos para pequenos negócios.  

Quem é crítico do modelo de cashback afirma ele menosprezar 
a inteligência do consumidor. “Se diz um produto valer dez e devolver 
dois, por que não cobra logo oito em vez de aumentar o preço?”. 

Em um mundo onde o tempo se tornou um ativo tão 
importante, ter uma conta 100% digital significará controle total de 
suas finanças na palma da mão. Isso só é dito, literalmente, porque 
ela pode ser gerenciada pelo smartphone. Os mendigos não o 
possuem... 

Pix versus Cartões de Crédito 

O impacto do Pix sobre as operadoras de cartão de crédito 
tende a ser pouco expressivo na etapa inicial por alguns motivos, 
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entre eles o benefício do parcelamento das faturas e prazo de 
pagamento de até 40 dias.  

Segundo Mônica Magnavita (Valor, 30/09/20), o Pix 
transformará o varejo brasileiro se puder, em uma segunda etapa, ser 
utilizado para pagamentos agendados. Mas também há avaliações de 
o futuro apontar para a expansão desse mercado com concomitante 
manuteção da estratégia vencedora das bandeiras de cartões de 
crédito. 

O Pix é visto apenas como mais uma das formas de pagamento, 
concorrendo dentro dos meios eletrônicos. Simplesmente, ampliará 
as opções para os consumidores. Cada um tem suas peculiaridades 
para cada perfil de consumidor. 

O Pix é um instrumento de débito, não de crédito. Na prática, 
permitirá uma programação da data de pagamento na conta corrente 
do consumidor e, com isso, o valor relativo ao gasto ficará bloqueado, 
a fim de assegurar a quitação na data prevista. Será preciso ter 
dinheiro na conta ou no limite do cheque especial.  

Em relação ao cartão de pagamento, por se tratar de uma 
operação de crédito, tem a vantagem de dispensar dinheiro em conta 
no momento da compra e o pagamento da fatura pode ser à vista, 
parcelado ou rotativo. Porém, têm juros extorsivos, devido à elevada 
inadimplência (entre 28% a 40%), onde os adimplentes pagam juros 
acima de 300% aa em lugar dos inadimplentes. 

Os beneficiados com o equivocado modelo de cartões de crédito 
afirmam: – “No Brasil há uma questão cultural em relação ao crédito. 
O brasileiro é acostumado com essa modalidade em suas compras”. 
Tá tudo dominado! Os preços à vista são elevados por incorporarem 
os custos de venda a prazo! 

De fato, as estatísticas não dão motivos para otimismo. Em 
2019, o número de cartões de crédito atingiu 123 milhões, volume 
18% superior ao de 2018, conforme o Banco Central, e a quantidade 
de transações aumentou 33%. 

Mas em qual medida o êxito do passado na extorsão dos 
consumidores brasileiros garante um futuro semelhante? Os sócios 
dessa “indústria de pagamentos”, onde se apropria de uma margem 
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em todas as vendas de varejo, argumentam com dados de modo a 
demonstrar a ampliação dos pagamentos digitais com cartão de 
crédito. 

Eles fecharam 2019 representando 43% do consumo das 
famílias brasileiras, bem superior aos 32% do quarto trimestre de 
2016. Países com maior índice de participação dos meios eletrônicos 
atingem 90%.  

Ora, o problema está justamente aí! Quem é racional deseja 
pagar até 40 dias depois sem ser cobrado juros, mas quem é 
imprevidente perde as contas – até de maneira involuntária pelo 
desemprego – e pagará juros extorsivos no crédito rotativo! 

Existe também a oniomania. É o desejo excessivo, incontrolável 
e patológico de comprar coisas sem precisar. Ambiciona “o instante 
de felicidade” ao adquirir o status de possuidor de um objeto do 
desejo até ele ser rapidamente superado pelo processo de 
habituação. 

Os prepotentes afirmam: – “A preferência por pagamentos 
eletrônicos é uma tendência sem volta e os cartões estão investindo 
nesse segmento”.  

A experiência ocorrida em outros países demonstra a 
convivência de instrumentos similares ao Pix com cartões de crédito 
sem “jogo de rouba-monte”. Os cartões oferecem serviços como 
seguro viagem, sala VIP em aeroportos, isenção de anuidade, prazo 
de até 40 dias para pagamento da fatura e pontos para trocar por 
milhas. 

Se fosse um sistema de pagamento justo, não teria dinheiro 
sobrando para gastar com essas ilusões. Agarra gente do tipo “me 
engana pois eu gosto”...  

A visão otimista confiante não é consenso. A concorrência 
aumentará para o mercado de cartão de crédito, mas não de 
imediato.  

Existe uma “cultura do cartão com pagamento a prazo” – e as 
pessoas demoram para incorporar tecnologia nova. Os modelos de 
negócios para substituir o cartão também terão de ser testados pelos 
bancos.  
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Com o tempo, as mudanças serão visíveis. Em vez de poucas 
empresas dando crédito rotativo, haverá muitas outras disputando o 
mercado de vendas a prazo com juros baixos ou à vista sem juros. 

Espera-se o open banking estimular a competição do mercado 
de crédito. Os consumidores brasileiros vão conseguir comparar 
produtos bancários e serviços financeiros – e escolher a melhor 
oferta. Com mais informações sobre o cliente, as instituições 
concorrentes poderão oferecer melhores condições de tarifas e juros, 
ou seja, redução de custos. 

Lançado pelo sistema bancário em 2016, o cartão de crédito 
virtual foi “descoberto” pelos clientes apenas em 2020, em razão das 
medidas emergenciais, decorrentes da pandemia. Dois fatores 
motivaram o crescimento:  

1. as medidas de isolamento social ao gerarem uma busca por 
transações de e-commerce, e  

2. o aumento das fraudes cibernéticas ao resultar em campanhas 
internas das principais instituições financeiras, alardeando a 
segurança da ferramenta na hora de fechar uma operação em 
uma loja virtual. 

Pesquisas internas, segundo Guilherme Meirelles (Valor, 
30/09/20), apontam o uso do cartão virtual no comercio eletrônico 
ser 15 vezes mais seguro se comparado ao cartão físico tradicional. 
Com a adoção do cartão virtual, o volume de operações triplicou nos 
últimos 12 meses até o 3º. trimestre de 2020. 

Por ser um fenômeno relativamente novo, o consumidor 
confunde até mesmo a nomenclatura, associando cartão virtual com 
cartão digital. São produtos distintos.  

O cartão virtual é aquele gerado pelos aplicativos dos bancos, 
no qual o cliente fornece o seu número de cartão físico e recebe um 
novo número e um novo código de segurança (CVV). Eles valem 
exclusivamente para uma única transação no comércio eletrônico.  

Já o cartão digital é aquele emitido digitalmente por um banco 
digital, mas com um número fixo, nos mesmos moldes do tradicional 
cartão de plástico. É usado, corriqueiramente, nas operações 
presenciais. 
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A segurança do cartão virtual é avalizada pela autenticação em 
três etapas. Elas incluem senha, token e código de segurança, além 
do próprio aplicativo do banco.  

A principal recomendação é gerar o cartão virtual apenas no 
momento de concluir a transação para reduzir a janela de exposição, 
caso haja um software malicioso instalado no computador ou no 
dispositivo mobile. 

Reação dos Bancos Centrais contra Moedas Privadas 

Os investimentos especulativos em criptoativos exigirem 
extrema “cautela”. São ativos muito arriscados, não regulados pelo 
Banco Central e usados pelo crime organizado e/ou sonegadores 
fiscais.  

A Autoridade Monetária também fez questão de diferenciar os 
criptoativos das moedas digitais oficiais (CBDC, na sigla em inglês). O 
primeiro grupo não tem “características de uma moeda”, como ser 
meio de troca, reserva de valor e unidade de conta.  

Por sua vez, as moedas digitais oficiais são uma “nova forma de 
representação da moeda já emitida pela Autoridade Monetária 
nacional”. O Banco Central do Brasil vem trabalhando na criação do 
real digital. 

A adoção da Central Bank Digital Currency, ou CBDC, moeda 
digital emitida pelos bancos centrais, levanta questões sobre como 
será regulamentada e seus impactos no mercado financeiro. Um 
grupo de estudos do Banco Central brasileiro acompanha essas 
discussões em diferentes países para nortear o real digital.  

Além da CBDC, as stablecoins lastreadas em dólar e o NFT – 
Non-Fungible Token – compõem a cesta de criptoativos baseados na 
rede blockchain. Promete mudar o modelo de negócio do mercado 
financeiro. Atualmente, 64 instituições e bancos centrais estudam o 
lançamento de CBDCs em todo o mundo. 

As primeiras diretrizes divulgadas pelo Banco Central do Brasil 
informam o real digital será uma extensão da moeda física, com a 
distribuição ao público intermediada por custodiantes do Sistema 
Financeiro Nacional (SFN) e do Sistema de Pagamentos Brasileiro 
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(SPB). A arquitetura da infraestrutura tecnológica deve atender às 
recomendações internacionais e normas legais sobre prevenção à 
lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e proliferação 
de armas de destruição em massa. 

O Banco Central vai aprofundar o diálogo com o setor privado 
para analisar casos possíveis de uso para se beneficiar da emissão da 
CBDC e incentivar o desenvolvimento de novos produtos financeiros. 

A CDBC é isenta de taxa de juros, deve ser aderente à Lei do 
Sigilo Bancário e à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e ter 
mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro. A moeda pode 
impulsionar novos negócios na troca de ativos digitais, diminuindo o 
custo de conciliação bancária.  

Um dos requisitos mais importantes é ser interoperável com 
outros ativos da rede blockchain e contar com uma infraestrutura 
segura. Sendo emitida pela Autoridade Monetária local e aceita 
naquela jurisdição, a CDBC traz mais garantias em relação às 
criptomoedas emitidas por empresas fora desse sistema de 
governança. 

A CBDC será uma extensão da moeda física e faz parte do 
processo digital de desintermediação bancária. Os avanços do 
blockchain viabilizam a criação de CBDCs em plataformas globais 
como a R3, nascida a partir de um consórcio de bancos.  

Para popularizar a moeda na China, por exemplo, a Autoridade 
Monetária está sorteando yuans entre lojistas para testar a adesão e 
funcionalidades. A Suécia criou a iCrona, ainda sem cronograma de 
lançamento. Os reguladores da China, Hong Kong, Tailândia e 
Emirados Árabes começaram a testar a troca de moedas por 
criptoativos. 

Embora seja um pequeno país de apenas 390 mil habitantes, 
segundo a BBC (FSP, 15/07/21), as Bahamas se tornaram um grande 
laboratório ao já usar o “dólar de areia” (sand dollar, em inglês), a 
primeira moeda digital do mundo emitida por um Banco Central. 
Assim como a China tem feito experiências com o yuan digital em 
várias cidades, o governo das Bahamas também embarcou na 
empreitada de massificar o uso do seu dólar em versão digital. 
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Os habitantes do país devem adquirir uma espécie de carteira 
digital para fazer transações pelo celular, sem a obrigação de ter 
conta em banco, nem pagar comissões ou custos de transação. Essa 
carteira virtual está “armazenada”, isto é, escriturada, no Banco 
Central do país e não em bancos comerciais. Nesse caso, em vez de 
imprimir no papel, o organismo cria dólares digitais para circularem 
virtualmente. 

Ao contrário das criptomoedas como o bitcoin, os dólares de 
areia são controlados pela Autoridade Monetária e estão sujeitos a 
todas as regulamentações existentes no país. O arquipélago de mais 
de 700 ilhas decidiu usar logo uma moeda digital por ter poucos 
bancos e ser uma nação duramente atingida por catástrofes naturais, 
como furacões. 

Assim, quando as estradas são fechadas e algumas áreas ficam 
isoladas, pode ser mais fácil para as pessoas enviar e receber 
dinheiro de um telefone celular para outro em questão de segundos. 
Precisam ter uma conexão com a internet. No entanto, também está 
sendo estudada a possibilidade de fazer transações sem acesso à 
internet, usando, por exemplo, conexão bluetooth. 

Como os bancos não têm agências e caixas eletrônicos em ilhas 
remotas, pouco habitadas e expostas a eventos climáticos extremos, 
em muitos casos as transações de notas bancárias em papel-moeda 
são um verdadeiro problema na região. 

Usando a tecnologia blockchain, capaz de registrar transações 
com moedas virtuais, para proteger os usuários, um dólar de areia 
tem o mesmo valor de um dólar das Bahamas (R$ 5). Ele foi 
projetado para operar ao lado da moeda tradicional do país, e o 
objetivo do governo é ele ser usado para pagar salários, impostos e 
comprar todos os tipos de produtos. 

Cerca de 15 países estão desenvolvendo programas piloto para 
criar suas próprias moedas digitais. Até meados de 2021, no entanto, 
Bahamas é a única nação onde qualquer pessoa poderá trocar seu 
papel-moeda pela Moeda Digital do Banco Central. Lançado em 
outubro de 2020, o plano não avançou tão rápido quanto seus 
criadores pensaram por conta de uma mudança de hábito social 
exigir uma longa campanha educativa e experimental. 
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5. Economia Digital 

Luís Eduardo Duque Dutra é professor adjunto da Escola de 
Química da UFRJ e autor do livro Capital Petróleo: a saga da indústria 
entre guerras, crises e ciclos, Editora Garamond. Publicou artigo 
(Valor, 11/06/21), onde relembra:um ciclo longo perfaz 40 a 60 anos. 
Compõe-se de duas fases – montante e descendente – e cabe à crise 
estrutural marcar o fim e início do próximo. 

Identificada por Karl Marx, desenvolvida por Kondatrieff, a 
dinâmica cíclica acabou consolidada por Joseph Schumpeter. Os 
ganhos de produtividade proporcionados pela nova tecnologia e a 
dupla função – criativa e destrutiva – da crise revelaram cinco ciclos 
até agora:  

• o primeiro, iniciado com o tear mecânico (1785),  

• o segundo com a máquina a vapor (1840),  

• o terceiro com a eletricidade e o motor a combustão interna 
(1890),  

• o quarto com a petroquímica, as telecomunicações, o nuclear e 
o espacial (fruto do esforço da Segunda Guerra Mundial) e, 
finalmente,  

• o quinto, com a informática, robótica e automação (1990). 

Na sequência, difícil não ver o crash de 2008 como uma crise 
estrutural. Uma década depois, constata-se: ainda sem solução.  

Normal, diante dos ciclos. Ademais, a pandemia fragilizou o 
mundo e, por isso, esta década em início será decisiva. Ela verá a 
reconstrução da sociedade sobre novas bases quanto a: 

1. a matriz energética,  

2. os problemas ambientais e  

3. a ameaça climática.  
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Talvez até se encontrem soluções para as questões sanitárias e 
sociais. Nada disso transparece da leitura dos documentos 
mencionados. 

Os próximos dez anos provavelmente não serão melhores face 
aos anteriores, o crescimento se manterá moroso, e ainda muito 
capital ficará encalhado e obsoleto, antes de ser abandonado. Assim 
acontece nas fases de baixa do ciclo longo, mas, ao mesmo tempo, é 
quando emergem as inovações “maiores”, segundo Schumpeter.  

A elas correspondem estruturas, indústrias e mercados. Em 
2040, configurarão os negócios no século XXI, nada parecidos com o 
existente. 

Não faltam domínios para avançar e candidatos para ganhos 
econômicos extraordinários: computação quântica, bio e 
nanotecnologia, fusão do plasma, inteligência artificial, internet das 
coisas, moedas digitais, fintechs, etc.  

Buscar e fixar os alicerces das pontes para o futuro ocupará a 
geração a chegar ao mercado de trabalho nesta década. Não é o 
derrotismo dominante capaz de abalar a confiança desses novos 
profissionais. 

Depois de prolongada crise, o momento é oportuno para 
redirecionar esforços, articular as pesquisas em torno de objetivos 
mais audaciosos e, a partir de novas políticas públicas e regulatórias, 
começar a mudar o comportamento das empresas e do consumidor.  

As vacinas demonstraram a rapidez capaz a Ciência de 
responder ao desafio nos tempos de hoje. O quão rápido a sociedade 
dá cabo do problema é outra dimensão da resposta. Diz respeito às 
formas de organização sob novas bases. 

Se globalização e digitalização foram grandes forças disruptivas 
ao longo das últimas três décadas, a covid-19 acelerou uma terceira 
ruptura, na visão de Scott Galloway, professor de marketing da Stern 
School of Business da Universidade de Nova York: a dispersão. 
Galloway é autor de obras como o best-seller “The Four: The Hidden 
DNA of Amazon, Apple, Facebook and Google” e “Post Corona: From 
Crisis to Opportunity”. 
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Surge dispersão quando existe uma fonte criadora de valor, de 
um lado, e um consumidor, de outro. Ao reformular a cadeia de 
suprimentos e os canais de distribuição, o criador aumenta margens 
e o consumidor acessa os produtos por um custo muito menor e uma 
experiência muito melhor.  

A pandemia, segundo Galloway, acelerou o fenômeno da 
dispersão em segmentos-chave da economia, como saúde, 
entretenimento, finanças, educação e hotelaria. 

Se o Airbnb levou à dispersão do mercado de hospitalidade, no 
caso dos serviços de saúde, a telemedicina antes da pandemia 
respondia por menos de 1% dos atendimentos médicos nos Estados 
Unidos. Ela já responde por dois terços das consultas. Serão milhões 
de horas e recursos economizados pelas famílias.                                              

 Outro exemplo de dispersão está na área de entretenimento. 
As medidas de isolamento social e os novos hábitos digitais 
turbinaram o consumo das plataformas de streaming.  

As receitas de gigantes como Netflix e Amazon (82% das 
residências nos Estados Unidos têm conta no Prime) superaram as 
bilheterias de cinema. As plataformas por assinatura embolsaram 
US$ 20,2 bilhões nos Estados Unidos, quase dez vezes mais em 
relação às salas de exibição. 

A dispersão do varejo físico para o e-commerce antecipou o 
crescimento esperado do comércio eletrônico para os próximos 6 ou 
12 anos nos Estados Unidos. Um fenômeno parecido ocorreu no 
Brasil. 

Notório crítico do monopólio das Big Techs, Galloway, conhecido 
globalmente por suas análises de tendências na sociedade e 
economia, observa: a pandemia as tornou ainda mais dominantes. O 
market cap (valor total de mercado) de Apple, Amazon, Google e 
Facebook (US$ 6,37 trilhões) já supera a soma do Produto Interno 
Bruto de economias como Rússia, Espanha, Austrália e México (US$ 
5,95 trilhões).  

Sua crítica a essas empresas se tornarem tão grandes é porque 
elas se tornam predadoras. Não surgem novos negócios nos setores 
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onde elas dominam e ele argumenta os empregos serem criados 
principalmente por pequenos e médios negócios. 

Francisco Gaetani é professor da Ebape/FGV e ex-secretário 
executivo dos Ministérios do Meio Ambiente e Planejamento. Virgilio 
Almeida é professor associado ao Berkman Klein Center da 
Universidade de Harvard, professor emérito da UFMG e ex-secretário 
de Política de Informática do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Ambos são coautores de artigo (Valor, 15/12/20) intitulado 
“O mundo digital não basta”. Compartilho abaixo suas principais 
ideias. 

Depois de levantarem a hipótese de haver “incapacidade das 
relações digitais nos preencherem como pessoas”, passam a levantar 
argumentos em defesa dela como uma tese. 

O mundo digital nos empodera em certas capacidades, mas não 
necessariamente nos humaniza ou nos melhora como pessoas. 
Expande nossas possibilidades, sem dúvida. Produz novas realidades. 
Mas não é a realidade física das pessoas e das coisas, embora 
potencialmente tenha impactado profundamente a todos.  

Enquanto os debates no país sobre vacina, pandemia e suas 
consequências continuam gerando confusão e divergências, 
contrariando os preceitos e recomendações da Ciência, fica evidente 
os “invisíveis’’ digitais continuarem largados à sua própria sorte. Não 
têm celulares, não têm computadores, não têm acesso à internet.  

Nesse mundo online, só vemos aqueles com acesso a internet. 
Ele diferencia quem tem condições de usar as plataformas de 
comunicação.  

Não existem políticas públicas, programas e ações de governos 
para equipar os alunos de grupos vulneráveis para o Ensino à 
Distância (EaD). Essas meninas e meninos, em idade escolar, estão 
longe das escolas, sem acesso à internet.  

Têm cada vez menos chances de terem oportunidades de 
acessar as possibilidades de um futuro melhor. Ele requer educação, 
treinamento e habilidades para os novos trabalhos do mundo digital. 

A tecnologia pode muito, mas não pode tudo. A tecnologia 
mostra haver espaço para um vasto conjunto de ações de 
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solidariedade. Incluem experimentação, formação massiva, inovações 
incrementais e disruptivas, mas a tecnologia não discerne, não 
promove justiça, não julga e não faz política.  

Estas são responsabi l idades humanas, pessoa is e 
intransferíveis.  

Gaetani e Almeida defendem, “na ausência de ações efetivas 
dos governos, a solidariedade no mundo digital deverá vir através da 
filantropia empresarial, movimentos sociais e outras organizações do 
terceiro setor”. Eles têm sido capazes de apoiar ações rápidas e 
descentralizadas, com resultados concretos. 

O Brasil é um país. Ele permanece, enquanto o “governo do 
dia” é passageiro como todos aqueles sem deixar saudades. O país 
está conectado internacionalmente pela tecnologia, pelo comércio, 
pela migração e pela cultura, mas precisa fazer escolhas para superar 
o atual retrocesso socioeconômico e político de dimensão histórica.  

Dentre essas escolhas, Gaetani e Almeida destacam a aposta 
digital brasileira com engajamento no combate às desigualdades 
econômicas e exclusões sociais características do país. Estas opções 
passam pela política e pela democracia, não apenas pela tecnologia. 

As reflexões desses autores citados – um norte-americano, 
outros brasileiros – em defesa de mais generosidade e menos 
egoísmo, maior solidariedade no mundo ingressante na Era Digital, 
parecem ser mais gritos de esperança. Ninguém pode dizer com 
certeza qual comportamento predominante emergirá depois deste 
longo pandemônio da pandemia com distanciamento social dos 
trabalhadores intelectuais. 

Podemos sim acompanhar as principais tendências a 
configurarem a já vivenciada Era da Economia Digital. Talvez, ao 
assim procedermos, estaremos mais conscientes das possibilidades 
do bem e prevenidos contra o mal a brotar destas inovações 
tecnológicas. 
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Debate sobre Big Techs 

A demanda pela internet e pelo comércio eletrônico é cada vez 
maior. A demanda voluntária pelo mecanismo de busca do Google é 
habitual. A fiscalização antitruste não está funcionando por ele ser 
acusado de “abusar do seu domínio do mercado” ao favorecer a 
própria plataforma de comparação de preços em seu mecanismo de 
busca. 

Alarmadas com o crescente poder econômico do setor de 
tecnologia, as agências reguladoras da União Europeia (UE) se 
apressam para agir contra os chamados “porteiros”. Empresas como 
Google, Apple e Amazon administram marketplaces eletrônicos. As 
outras empresas precisam os usar se quiserem vender no e-
commerce. Umas competem com as outras para vender. 

A expectativa é as agências reguladoras da UE apresentarem 
duas propostas importantes. 

1. A Lei de Serviços Digitais procurará esclarecer as 
responsabilidades das empresas de internet sobre a retirada de 
conteúdo ilegal ou sobre produtos falsificados. 

2. A Lei de Mercados Digitais, buscará impor novas restrições às 
“plataformas porteiras”, para elas não usarem o controle sobre 
os marketplaces, onde também vendem produtos e serviços 
próprios, para prejudicar os concorrentes menores. 

As plataformas online se tornaram “grandes demais para não se 
importar com elas”. Paira no ar a ameaça de algumas das grandes 
empresas de tecnologia necessitarem ser desmembradas se 
violassem as novas regras repetidamente. 

No contexto de mercados altamente concentrados e 
caracterizados por fortes efeitos de rede é preferível pecar por 
excesso em vez de por falta ao proibir condutas potencialmente 
anticoncorrenciais. Deve-se impor ao responsável o ônus de provar 
sua conduta ser favorável à competitividade. 

As grandes empresas de tecnologia são acusadas de usar suas 
posições dominantes para minar a concorrência e alavancar lucros de 
forma injusta. Órgãos em defesa de concorrência e livres-mercados 
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desejam as gigantes da tecnologia com “status de mercado 
estratégico” seguirem códigos de conduta adaptados para os setores 
onde são dominantes, assim como em “mercados adjacentes”. 

A UE precisa mudar suas regras para torná-las adequadas à Era 
Digital. Porém, as novas regras não podem controlar e desestimular a 
capacidade de inovação das grandes plataformas. Arriscam-se a 
prejudicar aqueles necessitados de estar nessas plataformas. 

Algumas pequenas empresas estão muito gratas por entrar na 
Apple e na Amazon, porque elas obtêm um Efeito Halo e conseguem 
alcance mundial. Elas só precisam ter cuidado sobre quanto controle 
sobre suas oportunidades de negócios elas cedem às gigantes da 
tecnologia. 

Enquanto muitas empresas no mundo viram seus lucros 
despencarem em meio a pandemia do novo coronavírus, quatro big 
techs tiveram recordes de faturamento: US$ 176,8 bilhões, ou seja, 
aproximadamente R$ 946 bilhões. Amazon, Apple, Google e Microsoft 
hoje são as únicas empresas das Américas avaliadas em mais de US$ 
1 trilhão cada. 

De acordo com um relatório da consultoria Economatica, em 
valor de mercado, juntas, as americanas equivalem a US$ 7,14 
trilhões, o que corresponde a um terço de todo PIB dos Estados 
Unidos e cinco vezes o PIB do Brasil.  

Atual marca mais valiosa do mundo, a Apple viu seu valor de 
mercado crescer em mais de 72%, saltando de US$ 1,3 tri para US$ 
2,2 tri, em 2020. Entretanto, o melhor desempenho veio da Amazon: 
quase dobrou seu valor de mercado, passando de US$ 916 bilhões 
para US$ 1,66 trilhão no período. 

Já o Google e Microsoft tiveram uma valorização conjunta de 
50% no ano. A corporação de Bill Gates no fim de 2020 valia US$ 1,8 
tri, enquanto a gigante de buscas atingiu a marca de US$ 1,3 tri. 

Em outros termos, as big techs podem comprar qualquer 
concorrente incômodo e aproveitar qualquer oportunidade de 
diversificação. Mercado de Capitais e Fusões e Aquisições são “irmãos 
siameses”. 
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Alguma regulação tributária parece agora ser mais viável com a 
proposta do governo Biden de taxação universal das empresas 
multinacionais, refugiadas em paraísos fiscais. Tem a possibilidade de 
quebrar a resistência de alguns países da União Europeia (UE) – 
Irlanda, Hungria e Estônia – com recusa em acusar o acordo 
tributário global anunciado. 

Esse é um acordo histórico e do interesse de todos os países. 
Houve também decisão da UE de adiar a implementação de um 
projeto de imposto digital. As negociações sobre o assunto ocorrem 
em paralelo às discussões sobre o imposto corporativo mínimo para 
as empresas multinacionais. 

Se a UE realmente quiser proteger os valores liberais na era do 
chamado Capitalismo de Vigilância, precisa dos EUA. Se os EUA 
realmente quiserem se descolar da China, economicamente, em 
áreas estratégicas, como as de semicondutores, baterias verdes e 
veículos elétricos, o país precisa de uma demanda além da do próprio 
mercado.  

Os europeus não deveriam confundir com protecionismo a nova 
estratégia industrial dos EUA. Ela meramente alinha os EUA ao feito 
pela maioria dos demais países desenvolvidos e muitos países em 
desenvolvimento como parte normal de seus planejamentos 
econômicos:  

1. promover investimentos estratégicos em tecnologias de alto 
crescimento e  

2. usar o poder das compras governamentais para auxiliar 
empresas e trabalhadores locais. 

Além disso, o plano industrial norte-americano pretende criar 
mais resistência econômica mundial e nacional, em parte criando 
mais redundância geográfica em áreas como a de semicondutores, na 
qual 75% da capacidade produtiva está concentrada na China e no 
Leste da Ásia. Quase toda a capacidade de produção de 
semicondutores mais avançados do mundo (cerca de 92%) está 
localizada em Taiwan. 
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Dada a geopolítica da região, os europeus certamente temem 
isso, daí o plano “Bússola Digital” da UE. Pretende duplicar sua 
própria capacidade de produção de chips até 2030.  

Um bom complemento a esse plano é o projeto de lei de US$ 
52 bilhões no Senado dos EUA para ampliar a produção interna de 
semicondutores. Porém, levará dez anos ou mais para os EUA 
reconstruírem sua base industrial de chips e, mesmo então, o país 
precisará de aliados para ter uma demanda capaz de gerr a economia 
de escala suficiente para uma indústria como a de semicondutores 
funcionar bem. 

Aliados como Japão e Coreia do Sul, mas também países 
europeus, poderiam ter papel crucial na reconfiguração das cadeias 
produtivas de semicondutores. Criar menos concentração, tanto 
regionalmente, quanto dentro de empresas específicas, seria algo 
positivo para os mercados mundiais.  

Em um mundo ideal, EUA, UE e aliados asiáticos trabalhariam 
juntos para criar padrões industriais comuns. Assim, a soma de suas 
inovações e demandas se disseminariam por suas regiões em setores 
como os de chips, baterias verdes, tecnologias limpas e inteligência 
artificial. 

Há preocupação nas democracias liberais com o avanço da 
inteligência artificial (IA). Neste grupo estão os países da União 
Europeia (UE) e principalmente aqueles da OCDE, à qual o Brasil 
encontra-se em processo de acesso. Há poucos meses, a Comissão 
Europeia divulgou uma versão inicial da proposta para regular a 
implantação e uso da inteligência artificial nos territórios e 
ciberespaços dos países da região. 

A inteligência artificial é uma família de tecnologias em rápida 
evolução. Pode contribuir para uma ampla gama de benefícios 
econômicos e sociais em todo o espectro de indústrias e atividades 
sociais, revolucionando medicina, entretenimento, comércio, 
agricultura, educação, transporte, mudando o perfil das ofertas de 
trabalho e criando novos produtos.  

Mas há também razões para preocupações quanto ao futuro 
dirigido por tecnologias de inteligência artificial. A proposta europeia 
de regulação cria um quadro jurídico abrangente com a finalidade de 
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proteger interesses públicos, em particular nas áreas da saúde e 
segurança e os direitos e liberdades fundamentais das pessoas. 

A UE define também uma lista de práticas de inteligência 
artificial a ser banida, por violar os valores e direitos fundamentais 
protegidos pelos países da região. Por exemplo, deverão ser proibidos 
sistemas de IA projetados ou usados para manipular o 
comportamento humano, as opiniões ou as decisões com escolhas 
capazes de levar uma pessoa a se comportar, formar opinião ou 
tomar decisão em seu detrimento.  

Não deverão ser permitidos sistemas de IA voltados para 
vigilância indiscriminada, aplicados de maneira generalizada a todas 
as pessoas físicas, sem diferenciação. Os métodos de vigilância 
baseados em IA incluem os sistemas para monitoramento ou 
rastreamento de pessoas físicas por meio de interceptação direta ou 
obtenção de acesso à comunicação, localização, meta-dados ou 
outros dados pessoais coletados em ambientes digitais e/ou físicos. 

O Brasil, talvez os brasileiros não percebam, está sendo 
mudado de lugar na geopolítica global. Isso é função, dentre outras 
coisas, da dificuldade demonstrada na defesa de sua democracia, 
inclusive, contra a manipulação eleitoral com uso da inteligência 
artificial. 

Dilema Emprego versus Tecnologia 

Jorge Arbache é vice-presidente de setor privado do Banco de 
Desenvolvimento da América Latina (CAF). Analisou em sua coluna 
(Valor, 11/03/21) o dilema entre atualização técnica e desemprego 
tecnológico. Resumo suas ideias-chave. 

O maior desafio do desenvolvimento é criar empregos 
produtivos. A globalização da produção teria desviado postos de 
trabalho para países em desenvolvimento abundantes em mão de 
obra barata, gerando desemprego e estagnando salários. 

O problema de ocupação de toda a população economicamente 
ativa se agravou com a crescente automação de atividades 
repetitivas. Supostamente, apesar de aumentar a produtividade, 
destrói postos de trabalho.  
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Pior ainda será, em nova fase em gestação, com o surgimento 
de tecnologias como inteligência artificial e machine learning. 
Permitirão automatizar também tarefas não repetitivas. 

A destruição de postos de trabalho tem sido contrabalançada, 
ao menos em parte, pela criação de empregos em atividades 
emergentes como desenvolvimento, gestão e distribuição de 
tecnologias sofisticadas de gestão e produção, serviços e plataformas 
digitais, e-commerce e tantas outras inovações fornecidas de forma 
remota em nível global. Fazem parte do dia a dia das pessoas e das 
empresas. 

A despeito da abundância de mão de obra e da já relativamente 
baixa participação dos custos laborais nos custos totais de muitos 
setores de atividade, aquelas tecnologias “poupadoras de mão-de-
obra” também têm sido paulatinamente introduzidas na América 
Latina. Nesta região subdesenvolvida, a força do trabalho é 
abundante e inclusive há ainda países passando pelo bônus 
demográfico. 

Novos modelos de negócios dos desenvolvedores, gestores e 
distribuidores de tecnologias dão acesso a tecnologias sofisticadas. 
Porém, há exigências de atendimento a padrões técnicos e 
regulatórios. Constituem precondição para adentrar e participar de 
mercados internacionais  

A transformação de tecnologias em bens essenciais afeta os 
mercados de trabalho da região por vários canais. Um deles está 
associado à tecnologias provocadoras de aumento da informalidade e 
da precarização do emprego, como é o caso de plataformas digitais 
de serviços de transporte individual.  

O mundo da economia compartilhada ficou mais acessível com 
a chegada do Uber e outros tantos aplicativos. Tornou comum adotar 
para a vida cotidiana o chamado serviço peer-to-peer, isto é, pessoas 
colaborando umas com as outras, como alternativa às grandes 
corporações antes dominantes desses serviços.  
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Essa mudança de comportamento também fez consolidar de 
vez um novo modelo de negócio. O fenômeno da uberização 
consolidou empresas agora intermediárias da demanda de 
trabalhadores cada vez mais informais.  
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Se, por um lado, isso fomenta o surgimento de novas 
ocupações, por outro, há também um processo de precarização da 
mão de obra — afinal, esses trabalhadores passam a não ter mais 
vínculos empregatícios. Quando se formalizam, viram “pejotizados” 
com CNPJ. 

Um outro problema é a substituição de pessoas por tecnologias 
mesmo em atividades voltadas para mercados internos. O 
desemprego tecnológico de pessoas com baixa capacitação está em 
elevação com call centers robotizados.  

Um terceiro problema é o reshoring: o emprego de tecnologias 
sofisticadas para viabilizar economicamente o retorno para países 
avançados de p l an tas an tes ope rando em pa í ses em 
desenvolvimento, como a indústria automotiva do México ou a 
indústria têxtil de El Salvador. Reshoring significa deslocalização 
industrial. 

Esse é o modelo de realocação de processos de negócio de um 
país para outro. Ele inclui qualquer processo de negócio como 
produção, manufatura e serviços. Processos intensamente suportados 
por tecnologia da informação são candidatos naturais ao offshoring. 

Desse modo, os trabalhadores latino-americanos estão 
competindo tanto com “robôs” em países avançados quanto aqui 
mesmo na região. Além disso, a pandemia também tem contribuído 
para acelerar a substituição de pessoas por tecnologias.  

Está, portanto, havendo uma alteração das vantagens 
comparativas da região em desfavor do trabalho. Haverá queda do 
emprego gerado por cada ponto percentual de aumento do PIB.  

Vale a pena, de fato, fazer substituição de pessoas por 
tecnologias? Segundo Jorge Arbache, há evidências empíricas para os 
Estados Unidos, demostrando a adoção em larga escala de 
automação não teria tido os efeitos esperados de aumento da 
produtividade.  

Dentre as possíveis causas desse fenômeno inesperado 
estariam:  

1. a automação excessiva não necessariamente leva à redução 
esperada de custos empresariais;  
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2. os custos sociais da automação poderiam ser excessivos e 
contraproducentes; e  

3. a excessiva automação levaria ao enrijecimento de tarefas e à 
perda de oportunidades de interação, desestimulando o 
aumento da produtividade do trabalho. 

Um olhar local considera os diminutos espaços de manobra para 
uma região atrasada na agenda tecnológica. Para integrar-se mais à 
economia mundial parece restar ao Brasil e demais vizinhos latino-
americanos e africanos apenas a exportação de produtos primários 
agropecuários e/ou extrativos minerais e hidrocarbonetos.  

Para transformar ameaças em oportunidades, é possível usar 
conhecimentos já disponíveis para desenvolver ou adaptar 
tecnologias e inovações de modo ela valorizarem a importância do 
trabalho, ao invés de substituí-lo. Isso ocorrerá, em especial, em 
setores onde será possível criar mais e melhores oportunidades de 
emprego e/ou ocupação – e beneficiar a muitas pessoas.  

Entre outras oportunidades incluem-se as tecnologias para 
melhorar a qualidade e a disponibilidade de serviços de educação, 
saúde e transporte público, habitação popular e tecnologias para o 
trabalho remoto. 

Há, também, possibilidade de uso de tecnologias para viabilizar 
a industrialização das vantagens comparativas. Elas agregarão valor à 
agricultura, mineração, óleo e gás, biodiversidade, águas e florestas, 
novas energias, mudanças climáticas e tantos outros setores onde a 
região tem enorme potencial de negócios e empregos.  

Paradoxalmente, a região abaixo do Equador tem a maior 
população urbana do mundo, devido nunca ter feito uma ampla 
reforma agrária e ter feito uma mecanização do campo precoce, 
provocando a migração campo-cidade. Por conta da amplitude dos 
serviços urbanos, cabe a adoção de tecnologias para viabilizar:  

1. a expansão dos mercados internos de consumo,  

2. a integração de mercados regionais e  

3. a digitalização de pequenas e médias empresas. 
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Conclui Jorge Arbache: “em razão da urgência e da natureza 
dos desafios, as políticas públicas terão papel determinante na 
transformação de ameaças em oportunidades. Temas regulatórios, de 
investimentos em ciência e tecnologia, capacitação, compras públicas 
e colaborações internacionais e público-privadas, bem como comércio 
internacional e taxação, em especial de bigtechs, deverão fazer parte 
das agendas de emprego dos governos da região”. 

Tecnologia Bancária: Inovações Financeiras 

Bancos na Nuvem 

Desde a década de 1970, a palavra “nuvem” era utilizada como 
uma metáfora para representar a internet em fluxogramas e 
diagramas, indicando não importar o caminho pelo qual a informação 
seguiria até chegar no ponto final. Antes disso, era utilizado em 
desenhos e diagramas de telefonia. 

Basicamente, o armazenamento em nuvem consiste no ato de 
armazenar um ou mais arquivos em um HD fora da própria máquina, 
através da internet. Estes arquivos armazenados podem nem estar 
fisicamente no mesmo país onde reside. 

Isso é possível porque os serviços em nuvem contam com um 
servidor para a comunicação dos dispositivos pessoais com data 
centers. Estes centros de dados são locais físicos com alto nível de 
segurança digital e física. Estão espalhados pelo mundo. 

Quando um usuário acessa um serviço de armazenamento em 
nuvem através de seus dispositivos, ele está acessando os servidores 
diponibilizados pelas empresas. Com uma conta, é possível acessar, 
compartilhar, editar e até mesmo excluir os arquivos armazenados na 
nuvem. 

Os bancos perderam o temor da nuvem e não só já investem 
até em cloud pública, como alguns estão revendo a estratégia com 
planos de migração total de seus sistemas. O principal motivador é a 
necessária transformação digital para enfrentar a competição dos 
nativos digitais.  
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Ficou claro a cloud ser muito mais interessante em lugar da 
infraestrutura tecnológica interna. Porém, a migração para a nuvem 
não é trivial, por não se tratar só de infraestrutura mas, acima de 
tudo, de arquitetura. 

É preciso reescrever as aplicações para ter os benefícios da 
cloud – crescimento e recuperação automáticos – e para contar com 
componentes multisserviços. Eles dão mais velocidade ao “time to 
market”.  

Hoje, em geral, os bancos têm dois datacenters espelhados 
para um fazer a contingência do outro. Há um terceiro, de disaster 
recovery, em outro local distante para diversificação de risco de 
desastre calamitoso no lugar de centralização operacional. 

A nuvem também tem features como motores de Inteligência 
Artificial. Permitem entender os problemas do cliente em escala e 
construir produtos personalizados e com melhor experiência. 

Cada grande banco terá de decidir o que fazer com o parque de 
equipamentos montado ao longo dos anos. Vai avaliar se deve, ao 
terminar a migração, disponibilizar o datacenter para o mercado 
corporativo. 

A tecnologia de cloud amadureceu certos diferenciais 
competitivos. Os bancos digitais trouxeram agilidade e inovação. Eles 
necessitavam de dois componentes da nuvem: compliance e 
segurança.  

Os tradicionais passaram a desenvolver novos produtos 
combinando o legado com a nuvem, especialmente quando até 
fintech decidiu criar banco de varejo. 

Todo banco tradicional está avaliando a ida para a nuvem, 
embora a urgência para um banco de atacado seja menor se 
comparado a um banco de varejo completo. 

Não vale a pena fazer um grande investimento em um 
datacenter. Ele requer atualizações constantes, quando poderia usar 
a nuvem escalável.  

É provável coexistir um mundo híbrido por muito tempo. 
Bancos públicos implementam, por exemplo, soluções de combate à 
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fraude do Pix na nuvem e pequenas aplicações de negócio, mas não 
colocam no pipeline ir totalmente para nuvem. 

Pipeline é a segmentação de instruções como técnica de 
hardware. Permite a CPU (Unidade Central de Processamento) 
realizar a busca de uma ou mais instruções além da próxima a ser 
executada. 

Tudo muito variante, como canais digitais, tende a ir para cloud 
pública, mas há carga onde a cloud pública é mais cara. Nenhum 
banco irá, imediata e totalmente, para cloud, pois há equipamentos e 
pacotes ainda não adaptados. 

Segurança Bancária frente a Ataques Cibernéticos 

O aumento dos ataques cibernéticos tem levado a uma alta dos 
investimentos em segurança pelas instituições financeiras. De acordo 
com o Relatório da Pesquisa de Tecnologia Bancária da Federação 
Brasileira de Bancos (Febraban), no total dos gastos pelos bancos em 
tecnologia, 10% foram destinados a sistemas de cibersegurança. 

O dispêndio em segurança digital deve manter o viés de alta, 
devido à intensificação dos ataques em razão do aumento do uso dos 
meios digitais durante a quarentena e da transferência de parte dos 
funcionários dos bancos para trabalho em casa. A tendência de alta é 
também porque os ataques estão ficando cada vez mais sofisticados 
e constantes. 

Levantamento preliminar feito pela Febraban aponta o volume 
de ocorrências do golpe da falsa central telefônica e do falso 
funcionário aumentou cerca de três vezes. Já os ataques de phishing, 
usando técnicas de Engenharia Social para enganar a vítima e fazer 
ela fornecer informações confidenciais, como senhas e números de 
cartões, dobraram de um ano para o outro. 

Outros fatores impulsionam o investimento dos bancos em 
segurança cibernética, apontados por fornecedores de soluções de 
proteção, são a migração de suas infraestruturas e sistemas para a 
nuvem, além da entrada em operação do open banking e do Pix, 
meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central.  
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A nuvem e os novos serviços e aplicativos bancários 
expandiram a superfície de ataque, isto é, os diferentes meios pelos 
quais o fraudador pode entrar em um sistema para extrair dados, 
obrigando os bancos a buscar tecnologias e ferramentas de 
cibersegurança. 

O arsenal para fazer frente às novas ameaças inclui desde 
Inteligência Artificial, biometria por voz e facial, algoritmos de análise 
de dados, soluções de gestão de identidade e acesso inteligentes a 
sistemas de gerenciamento de vulnerabilidades. Dentre estas, há 
forte demanda por ferramentas de gestão de vulnerabilidades. 

Elas proporcionam uma visão de toda a superfície de ataque e 
possibilitam priorizar as falhas mais críticas. Ninguém dispõe de 
recursos para cuidar de tudo ao mesmo tempo. Essas soluções 
permitem focar naquela possível de trazer maior risco à segurança 
para ser corrigida primeiro. 

Os bancos têm dado ênfase também à proteção de “endpoints”. 
Estes dispositivos estão nas extremidades da rede.  

Diante das novas ameaças, as tecnologias de antivírus 
tradicionais já não conseguem mais proteger o dispositivo na ponta. 
Esses antivírus estão sendo substituídos por sistemas de detecção e 
resposta em endpoints [EDR] e sistemas de detecção e resposta 
estendida [XDR]. Usam Inteligência Artificial e machine learnig para 
monitorar e detectar ameaças. 

A Inteligência Artificial vem sendo empregada ainda na 
segurança dos processos internos. As instituições financeiras vêm 
aplicando a inteligência artificial com intensidade para evitar a 
exposição interna.  

A tecnologia tem sido usada para entender como os milhares de 
colaboradores se comportam. Percebe, entre outras operações:  

• de onde o funcionário acessa o dado,  

• qual é o tipo de acesso que faz,  

• quais são as rotinas. 



  218

Os bancos brasileiros estão entre os mais avançados do mundo 
em relação ao chamado onboarding digital. É a captura dos dados, 
formalização e aprovação do cliente por meio da internet ou de um 
aplicativo. 

Varejo Comercial disputa Subsistemas de Pagamentos e Crédito 

Redes varejistas consolidam-se como fornecedoras de serviços 
financeiros digitais para explorar a experiência de compra dos seus 
consumidores. Com sua amplitude, podem impulsionar a inclusão 
financeira e digital da população.  

Permitem a milhões de novos usuários obterem, pela primeira 
vez, acesso a uma conta digital gratuita, acessando diversos serviços 
via computador ou aplicativo. Passam a oferecer soluções de 
pagamento para outros comércios eletrônicos. 

Investimentos massivos em tecnologia de ponta, como 
analytics, big data e aprendizado de máquina, ajudam a empresa a 
entender com mais profundidade o perfil de públicos tão 
diversificados. Milhares de variáveis no ritmo de uso possibilita 
ofertar soluções de crédito e de pagamento de forma mais assertiva, 
seja para consumidor ou vendedor. 

Serviços disponíveis incluem pagamentos e parcelamento de 
contas, cartão de débito e crédito, pagamento com código QR e 
saques sem cartão, usando essa tecnologia, e seguros de celulares. 
Os usuários também podem pedir empréstimo de pequenos valores. 
Para virar banco, necessitariam operar também com o subsistema de 
gestão de dinheiro, ou seja, oferecer segurança e confiança 
suficientes captar recursos de terceiros. 

Podem sim realizar milhões de operações no subsistema de 
pagamentos, tais como emissão e pagamento de boletos, 
transferências bancárias, transferências de pessoa para pessoa, PIX e 
captura de transações de cartões de crédito em dispositivos móveis 
de ponto de venda (mPOS), entre outras. No fim e ao cabo, enquanto 
não houver CBDC (Central Bank Digital Currencies), estarão apenas 
transferindo depósitos à vista de um para outro cliente bancário. 
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O mercado de pagamentos no Brasil está passando por uma 
profunda transformação. O processo de disrupção nesse subsistema é 
puxado por seis grandes forças:  

• aumento da competição;  

• novos entrantes, como fintechs e empresas de tecnologia;  

• surgimento de novas tecnologias;  

• o papel liberalizante do Banco Central;  

• a evolução do comércio; e  

• o avanço das novas gerações de consumidores. 

É uma inovação disruptivas o investimento feito por varejistas e 
empresas de diversos setores para capturar uma nova linha de 
receita a partir de plataformas digitais capazes de ofertarem produtos 
e serviços financeiros. Espera-se entrada de novos concorrentes no 
subsistema de pagamentos.  

O crescimento dos pagamentos por aproximação e o uso dos 
cartões na internet refletiram a política de isolamento social durante 
a pandemia. Aceleraram a transformação digital e as mudanças nas 
relações de consumo por meio da tecnologia. 

O meio digital entrega uma jornada de pagamento mais prática 
e segurança, sem contar a conveniência para os usuários. Entre as 
inovações no setor, destacam-se as transações por aplicativos, 
carteiras digitais (wallets) e o uso de dispositivos sem contato 
(contacless), como cartões, relógios ou o próprio smartphone.  

A evolução da tecnologia exige também novas soluções de 
segurança, como a tokenização e o protocolo 3DS 2.0. Ambas 
mitigam a fraude nas compras on-line e já estão sendo desenvolvidas 
e implantadas há alguns anos. 
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Outro movimento é a integração entre o comércio físico e as 
operações on-line. Há também uma tendência de transações por 
redes sociais. No fim de março de 2021, o Banco Central liberou as 
transferências entre pessoas pelo WhatsApp – a possibilidade de 
fazer compras pelo aplicativo segue em análise pela Autoridade 
Monetária. 

As novas tecnologias e regulações estão transformando o 
mercado financeiro e de pagamentos. Em países como Índia e China 
os meios de pagamentos digitais levaram à inclusão digital e 
financeira.  

No Brasil, as transações em papel-moeda ainda são a maioria. 
Porém, sua utilidade está diminuindo e, ao mesmo tempo, têm 
surgido novas formas para pagar por produtos e serviços. 

As últimas edições da pesquisa de tecnologia bancária, da 
Federação Brasileira de Bancos (Febraban), indicam essas mudanças 
de comportamento do consumidor. Desde 2016, o mobile banking é o 
canal preferido dos brasileiros para suas transações financeiras. As 
operações bancárias feitas por pessoas físicas pelos canais digitais – 
internet e mobile – foram responsáveis por 74% das operações em 
abril de 2020. 

A interoperabilidade, hoje ocorrendo entre as bandeiras 
comerciais de cartões de crédito, é imaginado ser algo possível de 
acontecer com moedas no futuro. Para tanto, teria de se superar a 
moeda como instituição nacional, necessária de aceitação oficial (e 
legal) para saldar débitos. 

Com o avanço de novos entrantes no setor financeiro, como 
varejistas e operadoras de telecom, começa a ganhar força o 
chamado “Banking as a Service” (BaaS). É um modelo de negócio 
capaz de permitir diferentes setores construírem soluções financeiras 
digitais, seguindo uma tendência global conhecida como “embedded 
finance”, ou finanças embarcadas. Por trás desse movimento aqui e 
em outros países está o open banking. 

O mercado financeiro está passando por um grande momento 
de mudança ao transformar empresas não financeiras em provedores 
de serviços financeiros digitais e acelerar a demanda pelas conexões 
e integrações via APIs. A Interface de Programação de Aplicação, cuja 
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sigla API provém do inglês Application Programming Interface, é um 
conjunto de rotinas e padrões estabelecidos por um software para a 
utilização das suas funcionalidades por aplicativos.  

Os usuários não pretendem envolver-se em detalhes da 
implementação do software, mas apenas usar seus serviços. De 
modo geral, a API é composta por uma série de funções acessíveis 
somente por programação. Permitem utilizar características do 
software menos evidentes ao utilizador final. 

As fintechs “invisíveis” ganham espaço em novas frentes como 
back-office de fundos de investimento, registro e gestão de 
recebíveis. Fazem emissão de cédulas de crédito bancário (CCBs), 
emissão, controle e gestão de recebíveis, mas necessitam de licença 
do Banco Central do Brasil para operar como registradora de 
duplicatas eletrônicas em parceria com o Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil). 

Desenvolvem sistema de ‘clearing’. Daí pretendem ter também 
serviço de depositária de ativos financeiros. 

Todos “inovadores” sonham em virar bancos. Só falta combinar 
com a massa de clientes. 

Disputa por Acesso a Clientes Bancários 

Inovações tecnológicas colocam as instituições financeiras para 
enfrentar não apenas fintechs, mas também empresas de diversos 
setores na disputa pelos clientes. A competição se dará no ponto de 
contato com o consumidor. Levará vantagem quem oferecer a ele a 
experiência mais natural e integrada a seu dia a dia. 

A competição já acontece por serviços de pagamentos. No 
entanto, necesitam se estender para outros serviços, inclusive 
crédito, um desafio adicional para os bancos tradicionais não 
perderem receita. 

Existe interesse e vontade de varejistas, empresas de diversos 
setores e até de fabricantes de bens de consumo de entrar nessas 
cadeias para atender seus clientes. 
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Os bancos convencionais vão concorrer não só com fintechs e 
bancos digitais, mas também com empresas de diversos setores. 
Para essas companhias, fazer dinheiro com pagamentos e serviços 
financeiros não é o objetivo.  

A principal preocupação desse grupo de inovadores é reduzir 
seus custos internos e de seus parceiros, melhorar a experiência do 
cliente e ter maior controle da cadeia e das informações de 
comportamento. Em algumas situações haverá espaço para 
colaboração entre instituições tradicionais e novos competidores, mas 
a disputa pelo contato com o cliente será acirrada. 

Inicialmente, a oferta de serviços de varejistas ou indústrias 
tende a ser mais atrativa para consumidores jovens de classes média 
e baixa, pouco bancarizados. Esse público vai preferir se relacionar 
com uma plataforma na qual já confia. 

Enquanto isso, os nativos digitais de renda mais elevada vão 
buscar serviços financeiros agregadores de funções. Por exemplo, os 
“superapps” oferecem de crédito a viagens. Porém, não vão querer 
ficar presos ao modelo de uma conta bancária tradicional. 

Aos bancos convencionais, caberá desenvolver uma oferta 
adequada a esse público, sem deixar de ter produtos tradicionais para 
clientes de menor renda ou de maior idade. 

Há sete fatores capazes de levar à transformação dos setores 
financeiro e de pagamentos:  

1. mudanças regulatórias;  

2. maior expectativa dos consumidores sobre seus provedores de 
serviços;  

3. uso de inteligência artificial e “machine learning”;  

4. open banking;  

5. pagamentos 100% em tempo real;  

6. interoperabilidade entre plataformas; e  

7. pagamentos a “invisíveis”. 
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A Inteligência Artificial e os assistentes virtuais são capazes de 
prever e antecipar o comportamento do consumidor sem haver a 
intermediação de transações. Como resultado, a maioria dos produtos 
de consumo será comoditizada e a face do varejo e os meios de 
pagamento mudarão.  

Comoditização é a transformação de bens e serviços em um 
commodity. Este corresponde a produtos de qualidade e 
características uniformes. Não são diferenciados de acordo com quem 
os produziu ou de sua origem, sendo seu preço uniformemente 
determinado pela oferta e procura internacional. 

Os pagamentos instantâneos têm grande potencial de mudar o 
mercado, pois a experiência de passar as compras no caixa, seja ele 
físico, seja virtual, ainda é cheia de atritos. Pagar não é agradável, 
ninguém gosta de “tirar papel-moeda do bolso”, mas “pagamento 
virtual diminui a dor”, constata a Neuroeconomia. 

Por isso mesmo, tornar os pagamentos “imperceptíveis” é uma 
grande tendência para bancos, fintechs e outros provedores de 
serviços. Incluirá, por exemplo, usar a internet das coisas (IoT) ou 
criar sistemas de pagamentos habilitados por voz. 

Isso leva a outro desafio para as instituições tradicionais. 
Quando os pagamentos são invisíveis, manter uma marca forte é 
mais difícil para os bancos. Para se manter competitivo, é necessário 
espelhar a inovação das fintechs rivais por meio de parcerias com 
quem apresenta diferenciais no mercado de pagamentos. 

O caminho para os bancos é reagir ao “ataque” superador de 
“barreiras à entrada”. Isto implica absorver as mudanças, rever 
processos e, em alguns casos, oferecer serviços menos massificados 
a um público endinheirado mais restrito. Em outros casos, copiar a 
inovação. 

Acesso à Internet versus Inclusão Bancária 

A crise sanitária tem sido um dos motores do crescimento dos 
meios de pagamentos eletrônicos no Brasil, assim como da inclusão 
bancária de pessoas antes sem nenhum tipo de relação com os 
bancos. Os dois movimentos devem ganhar ainda mais força, nos 
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próximos anos, contribuindo para reduzir o uso dinheiro em espécie 
no mercado. 

A velocidade de adesão aos meios eletrônicos de pagamento 
aumenta a responsabilidade da “indústria financeira” de oferecer as 
opções proporcionadoras da melhor experiência ao consumidor final. 
A decisão sobre qual instrumento será usado para pagar, em última 
análise, será do consumidor. 

A rapidez e a simplicidade contam muito para uma boa 
experiência. Apesar do aumento da penetração dos cartões, aguarda-
se a preferência dos consumidores em realizações pagamentos por 
mídias sociais, como o WhatsApp, por exemplo. Obteve autorização 
do Banco Central para realizar operações do tipo entre pessoas físicas 
ou empresas. 

Embora reconheça o crescimento dos meios eletrônicos de 
pagamento no mercado, há desafios necessários de ser superados. 
Um deles diz respeito ao acesso à internet de boa qualidade, uma 
realidade ainda distante do público de baixa renda. 

Por outro lado, o dinheiro em espécie continua sendo utilizado 
por um número muito grande de pessoas. Em uma pesquisa realizada 
pela Locomotiva, no início do ano 2021, a preferência pelo dinheiro 
em espécie para pagar contas foi citada por 50% dos participantes 
(contra 19% usuários da internet banking e de aplicativos), enquanto 
44% disseram usar o papel-moeda para pagar compras ante 36% 
com uso do cartão de débito. 

Praticidade, controle dos gastos, ausência de taxas e segurança 
foram alguns dos motivos alegados pelos participantes da pesquisa. 
Com o pagamento em papel-moeda, o consumidor de baixa renda 
consegue descontos. Muitas vezes representam mais se comparadas 
às taxas de aplicação financeira acessível. Enquanto os serviços 
financeiros não estiverem à disposição da baixa renda, a circulação 
de dinheiro em espécie será grande. 

O levantamento da Locomotiva aponta: 10% dos brasileiros são 
desbancarizados. Desse universo, 44% afirmaram não quererem ou 
não precisarem ter conta em banco. Cerca de 40% informou não 
fazerem parte do sistema bancário porque não dispõem de dinheiro 
por falta de renda e/ou porque têm restrições no nome. 
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O incremento da bancarização por causa da pandemia acelerou 
a inclusão digital, mas trouxe alta de ataques cibernéticos. 
Principalmente, são golpes com uso da engenharia social, técnica 
para enganar usuários para clicar em links falsos e acessar dados 
sigilosos. 

Nem todos novos clientes vieram com a cultura de segurança 
digital. Assim como as instituições financeiras, o crime organizado 
investe em tecnologias para explorar a fragilidade do usuário incauto. 

Com os investimentos para proteger toda a infraestrutura e os 
aplicativos feito pelos bancos, os fraudadores colocam o foco direto 
no cliente. Este é o elo mais fraco nas transações. 

Isso tem a ver com comportamento das pessoas. Acreditam em 
nada acontecer com elas – e os golpistas se valem disso. 

Além da falta de cultura de segurança digital, o mundo digital 
traz a “falsa sensação de segurança”. Isso torna o usuário final o alvo 
perfeito para esses criminosos. Embora as instituições financeiras já 
tenham uma forte infraestrutura de segurança, há sempre espaço 
para melhorar. 

Os dados catalogados mostram mais de 70% dos golpes no 
mundo digital estão relacionados à Engenharia Social. Cada vez mais 
os cibercriminosos buscam, através de uma manipulação psicológica, 
levar sua vítima a entregar seus dados bancários, suas senhas e 
realizar transações financeiras. 

São comuns os golpes do falso bilhete de loteria, do falso 
sequestro, da falsa central telefônica, entre outros. É preciso parar, 
pensar, desconfiar e reagir.  

Em maio de 2021, foi sancionada a Lei 14.155. Altera o Código 
Penal, agravando as punições para crimes cibernéticos. A nova lei 
traz penas condizentes com os danos causados à sociedade e leva em 
consideração até danos emocionais para o cidadão. 
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Segurança com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 

O mercado de cartões de crédito envolve um ecossistema, sem 
considerar lojistas e clientes consumidores, onde se reúne, de um 
lado, as marcas – bandeiras como American Express, Visa, Elo e 
Mastercard –, de outro as adquirentes fornecedoras das maquininhas 
e, por último, a instituição financeira emissora dos cartões, isto sem 
considerar os lojistas e os consumidores. Em tese, os emissores são 
os principais responsáveis pelos dados pessoais coletados dos 
usuários de cartões. 

A complexidade do setor vem aumentando com o volume de 
dados gerado pelas transações. Em 2020, foram realizadas 10,9 
bilhões de transações no país somente com cartão de crédito. 
Incluindo débito e pré-pago, os brasileiros fizeram 23,3 bilhões de 
transações com cartões no ano 2020. 

Garantir a segurança de tantos dados e evitar conflitos com a 
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) em vigor no país impôs às 
empresas a necessidade de reforçar investimentos em sistemas de 
segurança. Adotaram também medidas para assegurar a 
anonimização de dados exigida pela Lei. 

Novos conceitos, como o privacy by design, levam em conta a 
privacidade durante todo o processo de construção do software. 
Passaram a fazer parte do leque de tecnologias já adotadas, como as 
de “tokenização” e criptografia.  

No mundo contemporâneo, no entanto, o vazamento de dados 
se transformou em uma preocupação constante e o cruzamento de 
dados pode se tonar perigoso, se usado para fins não idôneos. 

O sistema de segurança da informação da bandeira envolve não 
só o mundo virtual, mas também o físico. O acesso a determinados 
dados é restrito por chaves de acesso e os cuidados com as 
informações necessitam ser foco constante de treinamentos globais e 
localmente. Com a LGPD, reforçou-se a importância da segurança de 
dados para todos os funcionários com acesso aos dados dos clientes. 

O processo de adequação à LGPD coloca o indivíduo no centro 
da manipulação de dados. Soluções como o conceito de privacy by 
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design, tokenização e criptografia buscam garantir o máximo de 
anonimização de dados utilizados. 

A LGPD trouxe questões relacionadas ao uso de dados como o 
consentimento do cliente. Cada banco necessita adaptar alguns 
processos e incorporar as salvaguardas de privacidade e dados 
pessoais em todos os projetos tecnológicos desenvolvidos. Desde a 
concepção de qualquer produto ou serviço, a questão da privacidade 
tem de estar inserida na análise, considerando:  

• como o dado é protegido e  

• quais os consentimentos necessários para uso das informações. 

Troca de Agências Bancárias por Mobile Banking 

A pandemia intensificou a implementação da agenda de 
digitalização dos grandes bancos. As medidas de isolamento social e 
as restrições de horário de funcionamento das agências aceleralam a 
abertura de contas por aplicativos.  

Em paralelo, um grande contingente de correntistas trocou as 
agências pelo mobile banking. Os bancos apostaram em novas 
funcionalidades, como centrais de atendimento nos apps e o uso do 
WhatsApp para renegociar dívidas e facilitar operações como consulta 
a saldo e extrato. 

O crescimento das transações nos canais digitais é motivado 
por três fatores.  

O primeiro é a digitalização do “legado” dos bancos, ou seja, da 
base de correntistas sem nunca ter acessado a conta por app.  

O segundo é a ampliação da base, com novos clientes já 
abrindo suas contas pelo celular ou notebook.  

Por último, o crescimento do número de transações dos clientes 
já digitais passando a acessar os apps mais vezes e para operações 
cada vez mais complexas. 

A pandemia acelerou a agenda de digitalização do banco entre 
três e cinco anos. Houve a adesão até de um novo perfil de cliente a 
se digitalizar durante a pandemia: o público com mais de 60 anos.  
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Via de regra, são usuários já correntistas, mas antes cultivavam 
o hábito de ir à agência para pagar contas ou conversar com o 
gerente. Essas pessoas tinham medo de acessar o banco pelo celular 
por receio de serem vítimas de fraude.  

Com campanhas massivas de segurança, agora fica um legado. 
Dos clientes com acesso às plataformas digitais pela primeira vez, 
80% continuarão as usando. 

As operações pelos canais digitais já representam 98% das 
transações de banco. O ritmo de digitalização de clientes foi intenso 
no início da pandemia. No segundo trimestre, milhões de pessoas 
passaram a usar o app. O ritmo de abertura de contas pelos canais 
digitais também se acelerou. 

Um dos grupos a puxar esse crescimento é o de “pejotinhas”, 
micro e pequenos empreendedores (MPE), sobretudo varejistas. Eles 
tiveram de digitalizar seus negócios.  

Esse público MPE teve de correr para vender on-line. Era uma 
questão de sobrevivência. O lançamento de carteira digital facilita as 
operações de pagamento e recebimento desse público. 

Para facilitar o acesso desse novo público no app, o grande 
banco de varejo eliminou a necessidade de visita a uma agência ou 
ATM para validação de identidade. Usou ferramentas de 
geolocalização e outros mecanismos de autenticação para fazer 
habilitações massivas de forma remota. O processo de identificação 
automatizado fica como legado no pós-pandemia. 

O banco de varejo também “migrou” a central de atendimento 
ao cliente para dentro do app, com a antecipação do processo 
previsto antes. Uma assistente virtual auxilia os clientes em tarefas 
como consulta de saldo e extrato e contestação de compras não 
reconhecidas.  

A inteligência artificial interage com os usuários. A expectativa 
é o ponto central da jornada de atendimento ser o app, com 
assistentes virtuais conectados à interação humana. 

Esse tipo de banco também intensificou o uso do WhatsApp 
para interagir com os clientes. Pelo mensageiro, o correntista 
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conversa com um chatbot para pagar contas, renegociar dívidas e 
cadastrar o Pix por voz.  

Novas tecnologias, como inteligência artificial (IA) e analytics 
(análise de dados) estão sendo usadas para aprimorar plataformas de 
relacionamento com o cliente. Fornecedores do setor querem 
conquistar as empresas com alternativas capazes de monitorar, em 
tempo real, equipes de atendimento para trabalhar de qualquer lugar. 

Uma multinacional da área de software verificou, em pesquisa 
com contact centers, mais da metade ter sistemas desatualizados. 
Passou a vender no Brasil uma solução de contact center 
omnichannel (múltiplos canais) em nuvem.  

Inclui atendimento por voz e mais de 30 canais digitais, para 
operadores baseados em centrais ou no home office. É possível fazer 
ajustes de acordo com o aumento das equipes. 

Historicamente, a qualidade das soluções de relacionamento era 
avaliada de duas formas. Os atendentes recebiam scripts (roteiros 
prontos) com orientações sobre as chamadas, enquanto os 
supervisores ficavam entre as baias, ouvindo as conversas. 
Alternativamente, analisavam interações gravadas para fins de 
treinamento e conformidade. 

Quando os agentes passaram a trabalhar remotamente, 
abordagens tradicionais de gerenciamento ficaram inviáveis. As 
chefias não podiam mais dar diretrizes para as turmas e a experiência 
do cliente corria o risco de ficar comprometida. 

Com recursos de IA e análise de dados, as lideranças passaram 
a determinar os agentes mais eficazes em determinadas situações ou 
direcionar analistas adequados para cada perfil de cliente. No caso de 
probabilidade de cancelamento de serviços em uma ligação, é 
possível escalar atendentes especializados em retenção de usuários. 

Além da IA, as tendências no setor apontam para a difusão de 
recursos de analytics, a fim de entender melhor as preferências dos 
consumidores e recomendar padrões de operação, como a adoção de 
canais digitais. Vive-se a migração dos atendimentos por voz para 
novas formas de suporte como serviços de assistência aos usuários 
feitos em canais on-line. 
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Na área de IA, analisa-se melhor a interação dos clientes com a 
equipe técnica. A ideia é usar softwares capazes de capturar palavras 
escritas nos canais de atendimento e passarem “insights” do nível de 
satisfação da carteira, como “o cliente está irritado”. Os usuários 
querem soluções para cuidar dos seus ativos via TI (Tecnologia de 
Informações), para se concentrarem apenas nos negócios ou estudos. 

Empresas investem em plataformas de experiência do cliente, 
vendidas em lotes, no modelo de assinatura mensal. Elas podem 
começar com os módulos essenciais e ir escalando, conforme a 
necessidade. 

Inteligência Artificial de Assistentes Virtuais  

O uso intensivo e a análise de grandes quantidades de dados, 
inclusive em tempo real, está permitindo personalizar a experiência 
do usuário das instituições financeiras. Esse movimento de 
digitalização permite coletar pistas para antecipar até desejos futuros 
dos clientes. 

Mensagens de voz também podem ser empregadas para buscar 
funcionalidades em aplicativos dos bancos. A aceleração digital 
reforça iniciativas para identificar os passos do cliente para finalizar 
seus objetivos ou “jornadas”. Visam reduzir fontes de atrito, oferecer 
soluções onde, quando e como for melhor para ele e aumentar seu 
nível de satisfação.  

O uso de análises profundas de dados se soma à inteligência 
artificial em iniciativas desde visão computacional para garantir 
distanciamento de funcionários nas agências até transcrição de todas 
as ligações de áudio e biometria facial. Permite instalação de token 
em aplicativo de celular e evita a ida do cliente à agência.  

Houve mudança de paradigma para o desenvolvimento de 
produtos, com a substituição das tradicionais pesquisas de mercado e 
desenvolvimento interno por coleta, experimentação e analytics. Traz, 
de fato, o cliente para o processo completo de ideação, do design ao 
lançamento. 

Para suprir a necessidade de personalização suficiente para 
agradar o cliente frente aos movimentos de digitalização, open 
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banking e até Pix, bancos apostam em plataformas digitais para 
melhorar a inteligência de assistentes virtuais. O cliente se ambienta 
em contexto baseado em informações geradas pelas interações com o 
banco e até em análise de seu sentimento durante a interação. 

A troca de canal de atendimento é fluida, sem necessidade de 
retomar uma operação do início caso se verifique estar no 
atendimento inadequado. Modelos preditivos permitem antecipar o 
comportamento dos clientes. Cada passo da experiência é 
acompanhado para verificar o possível de ser melhorado. 

Isso inclui dados gerados desde a navegação em ambiente 
digital até o trajeto feito em uma agência física, processados e 
correlacionados para identificar o esforço para consumir um produto 
ou motivos de desistência. Ao cadastrar cartões para pagamento por 
aproximação em um celular novo, sem saber ao certo onde ativar os 
cartões no aplicativo do banco como solicitado, o cliente vê surgir um 
pop up com link para ativação logo ao abrir o app. 

Outro exemplo é o produto de assessoramento financeiro já 
desenhado para open banking. Além de transações financeiras 
habituais, como pagamento de contas, permite agregar informações 
de outras instituições até para movimentar valores entre elas ou 
gerenciar objetivos, como viajar ou adquirir bens.  

Em contextos de navegação personalizada, o emprego de 
análises avançadas ajuda a prevenir conflitos, evitando a repetição de 
ofertas para as quais o cliente não tem interesse naquele momento. 
Chama-se essa postura segmentada ou personalizada de “ter um 
banco para cada cliente”. 

Open Banking 

O open banking estreiou, no dia 1º. de fevereiro de 2021, no 
Brasil, com a promessa de ampliar e baratear a oferta de crédito e 
produtos financeiros para consumidores e empresas. Mas não se 
deveria esperar uma “revolução” do dia para a noite. Seria um 
processo gradual e de alcance ainda desconhecido. 

Nele, os maiores bancos do país serão obrigados a abrir aos 
concorrentes informações sobre canais de atendimentos, catálogos de 
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produtos e taxas praticadas. O cronograma de implantação prevê 
mais três fases, quando começarão a ser compartilhados os dados 
mais valiosos:  

1. compartilhamento de dados cadastrais de clientes (15 de julho 
de 2021),  

2. iniciação de pagamentos (agosto de 2021) e  

3. transações de câmbio, investimentos, seguros e previdência 
(dezembro de 2021). 

Uma das grandes vantagens do open banking é ele resolver as 
assimetrias de informação e de conveniência existentes no sistema 
financeiro, permitindo uma maior competição. Se o cliente tem um 
relacionamento de dez anos com o Banco A, neste período, foi 
passando de fase, o banco foi lhe conhecendo cada vez mais – e 
“crescendo junto com o cliente”.  

Mas se ele quer abrir uma conta no Banco B, este 
relacionamento começa do zero e pode ser burocrático percorrer esse 
longo caminho novamente. No open banking, o Banco B poderá lhe 
tratar como o Banco A, porque ele vai ter todas suas informações 
compartilhadas. 

O open banking é, acima de tudo, uma ideia. Não é um produto 
para chegar ao mercado nem uma tecnologia, embora seja viabilizado 
por ela. Trata-se do conceito de as informações sobre a vida 
financeira de um determinado cliente lhe pertencem e podem ser 
compartilhadas com quem ele autorizar. Como tal, será desenvolvido 
pouco a pouco. 

O iniciado em fevereiro de 2021 foi, portanto, o primeiro passo 
de uma jornada longa. Informações sobre produtos e taxas já são 
públicas. A partir de então, poderiam ser acessadas de forma mais 
organizada.  

Como não seriam divulgados dados de clientes específicos, por 
enquanto nem seria necessária a autorização deles neste momento. 
Essa etapa representaria apenas 1% do impacto possível do open 
banking alcançar. 
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Mesmo assim, a primeira fase era considerada muito 
importante, porque padronizaria as informações e serviria como um 
teste prático para as etapas seguintes. Com seu início, a expectativa 
dos desenvolvedores era ser mais fácil aperfeiçoar o mecanismo. 

O desafio é criar um sistema extremamente complexo, 
emergente de múltiplos componentes interconectados. Então, seria 
natural ser necessários ajustes ao longo do proecesso. Há quase um 
ano já se trabalhava na padronização de formato dos APIs. 

 AP Is são as i n te r faces a se rem usadas pa ra o 
compartilhamento das informações. São o idioma por meio do qual 
bancos e fintechs irão “conversar” e trocar informações.  

No Brasil, haverá um padrão para as APIs a partir de uma 
evolução do modelo usado no Reino Unido. Na experiência britânica, 
ainda a maior referência em open banking, optou-se inicialmente por 
deixar cada participante escolher seu formato ou protocolo, mas isso 
acabou sendo um entrave à competição. 

O open banking brasileiro foi inspirado pelo desenho do Reino 
Unido, mas tenta evitar os erros de lá e vai muito além no escopo. O 
país pode se tornar o novo parâmetro mundial no assunto. 

A construção do open banking no Brasil é um trabalho sendo 
feito pelo órgão público e pelo setor privado desde 2018. O Banco 
Central tem sido o indutor do processo ao estabelecer as regras e o 
cronograma.  

Porém, o regulador deixou o próprio sistema bancário se 
acertar para o compartilhamento de dados funcionar. Isso tem sido 
feito por meio de uma convenção reunindo representantes de todos 
os segmentos do mercado. 

Não há uma central unificada de dados e todas as 
comunicações via API serão criptografadas, duas decisões tomadas 
para mitigar riscos. Só podem participar do open banking agentes 
regulados pelo Banco Central.  

O compartilhamento de dados é obrigatório para os 
classificados como S1 e S2, na prática, os maiores bancos do país. 
Para as demais instituições financeiras, de pagamentos e fintechs 
reguladas pelo Banco Central, a adesão é facultativa, mas quem 
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quiser acessar informações de concorrentes também terá de 
disponibilizar as suas. São 713 as instituições aptas a participar. 

Fintechs não reguladas terão de firmar contratos bilaterais com 
os bancos, cujos dados querem acessar. Por isso, um efeito esperado 
do open banking é aumentar o número de companhias em busca de 
licença do Banco Central do Brasil.  

Um exemplo é o Guiabolso. Solicitou autorização para atuar 
como iniciador de pagamentos. Quer atuar como um organizador da 
vida financeira das pessoas. Com autorização do cliente, por 
exemplo, poderá lembrar ele ter uma conta vencendo e executar a 
transação. 

A iniciação de pagamentos começa na fase três, assim como o 
encaminhamento de propostas de crédito. É a partir daí quando deve 
haver um interesse maior de novos participantes. Da base de 
clientes, de 60% a 70% com certeza entrarão na fase três. 

A terceira fase abre oportunidades para novos modelos de 
negócios e para o desenvolvimento dos chamados agregadores, 
empresas para organizar a vida financeira dos clientes. O open 
banking, de maneira pressuposta por muitos incautos, “tiraria a 
assimetria de poderes competitivos no sistema financeiro”. 

O impacto do open banking chegaria antes se houver logo 
aprovações de pedidos de crédito, incluindo pessoas hoje com 
solicitações negadas por avaliação de risco. Fintechs pressupõem 
haver um retorno muito grande em ser o primeiro por criar um 
modelo de análise de crédito com os dados novos. Mas terá impacto, 
de fato, se for o primeiro a conceder crédito de fato usando esse 
modelo – e sem registrar posterior inadimplência. 

Os grandes bancos têm as maiores bases de dados para ceder, 
mas também conhecerão melhor as fintechs. Elas vêm levando parte 
de sua clientela potencial e poderão distribuir seus produtos em 
novos canais. Para os grandes, existem também oportunidades. 

Imagina-se, por conta de eles deterem a maioria das 
informações sobre os clientes, os grandes bancos serão os maiores 
perdedores com a introdução do open banking. Embora isso não seja 
necessariamente verdade, eles terão de ajustar seus modelos de 
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negócios e, se não o fizerem, poderão enfrentar uma perda de 
receitas. 

Hoje, quando se abre uma conta em um banco, o cliente se 
fideliza a todos seus produtos. Com o open banking, não precisa mais 
ser assim. 

Há duas estratégias com mais chance de sucesso para os 
participantes do setor:  

1. se especializar na qualidade do relacionamento com os clientes, 
prestando serviços plenamente satisfatórios, ou  

2. atuar como “fábricas de produtos”, de modo a ter uma oferta 
diversificada e distribuí-la em canais de terceiros. 

Terá de se provar as fintechs, as big techs e as grandes redes 
comerciais varejistas terem todos a mesma vocação natural para se 
encaixar no primeiro grupo. Todas costumam propagandear o 
oferecimento uma boa experiência para seus usuários, caso esses 
não as comparem em experiências concretas. Os grandes bancos, por 
sua vez, são os mais bem posicionados para se encaixar no segundo 
grupo pela diversidade. 

 Será grande a tentação para as instituições tradicionais 
quererem se posicionar nas duas pontas, pois estão acostumadas a 
atuar dessa forma hoje. Esse não será um modelo impossível, mas 
quem optar por ele terá de escolher muito bem seu público-alvo. 

Os grandes bancos têm grandes chances de ser muito 
competitivos na interface com o Varejo de Alta Renda, pois esse 
público representa a clientela mais representativa de algumas dessas 
instituições. A competição está muito concentrada na Alta Renda, 
porque as plataformas de investimentos passaram a atender bem 
com oferta de produtos de terceiros.  

O Varejo Tradicional, composto por depositantes de poupança 
com baixa renda, ganhou foco quando as carteiras digitais foram 
anunciados com imenso número de clientes. Mas atender gente pobre 
nunca importou para os grandes bancos privados.  

A média renda é um segmento com menos ofertas específicas e 
talvez seja onde os bancos digitais e as fintechs podem se diferenciar. 
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O impacto do open banking será gradual, segundo seus 
entusiastas, e se tornará mais perceptível de três a cinco anos, após 
sua implementação, iniciada em fevereiro de 2021, e se estender até 
dezembro. Diferentemente do Pix, muito mais fácil de acomodar nos 
modelos de negócio atuais, o conceito de compartilhamento de dados 
dos clientes atuará mais como uma turbulência talvez passageira no 
sistema financeiro emergente de interações entre três subsistemas: 
de pagamentos, de gestão de dinheiro e de crédito. 

Para mitigar esse impacto turbulento, as instituições financeiras 
necessitam se redefinir e deixar de se estruturar como “silos de 
produtos”. Em vez disso, precisarão se organizar como “silos de 
clientes”. Não faz nenhum sentido, por exemplo, o cliente precisar 
passar por mais de um call center para resolver um problema. 

Outra dimensão dessa abertura à competição se dará dentro 
dos próprios bancos. Está relacionada à capacidade de digitalização 
de processos e reorganização das estruturas internas e da geração de 
novas fontes de receitas. Os bancos digitais, por exemplo, exploram 
marketplaces de produtos financeiros e não financeiros. 

O Banco Central busca fomentar a expansão das fintechs como 
forma de trazer preços de serviços financeiros para baixo e aumentar 
a inclusão financeira. Existe, por exemplo, um grande potencial de 
crescimento para o mercado das agrotechs – fintechs voltadas para a 
agropecuária. 

O Brasil é uma grande potência agrícola. Se tem uma coisa 
certa, nos próximos anos, é o crescimento do mercado das agrotechs. 

A Autoridade Monetária poderá ampliar o escopo de instituições 
participantes do open banking se julgar conveniente. Atualmente, 
apenas instituições reguladas e supervisionadas pelo Banco Central 
do Brasil podem participar. 

Além de todas as dificuldades operacionais trazidas pela adoção 
do sistema bancário aberto (open banking/open finance), os bancos 
devem agora enfrentar outro desafio: mostrar aos correntistas o 
sistema ser seguro e informá-los adequadamente sobre a sua 
utilização.  
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Para garantir a adesão à novidade, será necessário realizar um 
amplo trabalho de comunicação com os clientes, evidenciando a 
segurança envolvida por trás da troca de dados proporcionada pelo 
open banking. Segurança e comunicação são tidas como fatores-
chave para o sucesso da iniciativa. 

A tarefa se mostra delicada porque envolve, em certa medida, a 
desconstrução de uma mensagem passada para os clientes durante 
muitos anos: não se deve compartilhar dados pessoais. A jornada do 
open finance se choca com a mensagem recebida sempre pelo 
cliente: não é para compartilhar dados.  

O cliente terá de se sentir confortável e apoiado quando tiver 
dúvidas não só relacionadas ao open finance, mas em todo o seu 
relacionamento com a instituição na qual ele vai concentrar os seus 
dados. A agenda de comunicação sobre o open banking é muito 
importante e, ao lado da segurança, será determinante para a adesão 
da população.  

A comunicação tem de ser transparente para o cliente ter 
consciência do feito com seus dados. Além de tudo, há 
desconhecimento sobre o tema e preocupações relativas à segurança.  

O open banking aumentará a segurança. Os agregadores 
financeiros funcionam hoje com base no “scraping”, ou seja, utilizam 
senhas e credenciais dos clientes para coletar suas informações em 
bancos e consolidá-las. Passarão a rodar com base nos APIs (rotinas 
de intercâmbio de informações dos softwares) mais seguros. 

Superados esses desafios, a expectativa de profissionais é a 
adesão dos clientes ser grande para se beneficiarem de produtos e 
serviços mais personalizados. O open finance vai permitir ter acesso 
a mais informações e se pensar não só em ofertas de produtos e 
serviços. O estrategista vai conhecer a essência do cliente e o 
momento de vida dele, e aí sim falar de soluções personalizadas. 

Haverá a possibilidade de expandir fortemente a oferta de 
serviços ao se investir em plataformas de decisão em tempo real. 
Como os dados compartilhados pelo open banking serão muitos, o 
diferencial virá da forma como serão trabalhados e transformados em 
soluções. 
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Com o open banking, os produtos passarão a ser construídos 
juntos, por não dizer respeito apenas ao cliente em si, mas à visão de 
ecossistema e cadeia. As interrelações entre empresas e pessoas 
físicas geram contexto de informações importantes para a 
compreensão das necessidades de cada um. 

A oferta completa de produtos e serviços era uma necessidade 
dos tempos quando as apenas agências físicas proporcionavam 
capilaridade ao sistema bancário. Agora, a tecnologia permite a 
distribuição de serviços em diferentes canais, e por meio de 
diferentes parceiros.  

Poderá haver maior inclusão financeira e surgimento de 
soluções para pessoas sem acesso ao sistema bancário, voltadas para 
nichos ainda não atendidos. 

A inovação é o grande vetor de concorrência no sistema 
financeiro. O papel do Banco Central é o de a estrutura regulatória 
permitir as tecnologias e inovações com potenciais benefícios para 
clientes e a economia.  

A instituição tem duas iniciativas para promover a inovação:  

1. o Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas (Lift) e  

2. o sandbox regulatório. 

O primeiro é voltado para o desenvolvimento de produtos e 
serviços tecnológicos, em sistema de colaboração, mas não há 
testagem no ambiente real. Ele é voltado para projetos ainda em 
maturação. Até o momento, 30 iniciativas já passaram pelo 
programa, criado em 2018.  

O segundo é um ambiente de testes no qual instituições com 
soluções inovadoras já maduras, mas cujos modelos de negócio ainda 
precisam passar por validação, começam a operar e são avaliadas 
pelo regulador. Este ambiente permite a inovação, mas controla seus 
efeitos sobre o sistema. 
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Neobanks: Bancários Autônomos 

Um bancário já somava quase 30 anos trabalhando em grandes 
instituições financeiras quando resolveu mudar de vida. Pensou em 
trocar de profissão, mas as notícias de colegas com perda do 
emprego eram contínuas.  

Ao mesmo tempo, amigos o procuravam para pedir dicas de 
investimento ou de qual linha de crédito tomar. Foi quando surgiu a 
ideia de criar uma plataforma de bancários autônomos. 

São profissionais com pelo menos cinco anos de experiência no 
setor e uma boa carteira de clientes. Eles agora atuam não como 
gerentes de um banco, mas como consultores para distribuírem 
produtos de vários deles. 

Os bancários cada vez mais vão ser autônomos, mas, em 
arquitetura aberta, vão continuar sendo necessários para aconselhar 
os clientes. Assim como existe o médico de família, a ideia é oferecer 
“o bancário de família”. 

A plataforma já soma 1,2 mil autônomos e tem acordo para 
oferecer um ou mais produtos de 32 instituições financeiras, inclusive 
de bancos com grandes redes de agências. A ideia é esses 
profissionais atuarem como consultores para seus clientes e 
venderem os produtos com mais sentido para o portfólio de cada 
cliente. A comissão recebida é a mesma para o mesmo produto. 

Essa plataforma é um exemplo de como a lógica dos agentes 
autônomos, depois de ter impulsionado outras plataformas de 
investimentos, está agora chegando aos bancos. Instituições 
financeiras de pequeno e médio portes há anos utilizam 
correspondentes bancários.  

Está surgindo agora um modelo mais baseado na carteira de 
relacionamentos, construídos por esses bancários em suas carreiras. 
Eles têm foco em assessoria financeira e não na venda de um produto 
específico. 

Por trás desse fenômeno estão novas tecnologias para 
distribuição de produtos e os milhares de postos de trabalho fechados 
nos últimos anos. Houve uma diminuição de 60 mil vagas de 
bancários entre 2013 e 2018, segundo o CAGED, e pelo menos outros 
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20 mil em 2019 e 2020, de acordo com estimativas de sindicatos do 
setor.  

Há um excesso de gente saindo do sistema. A plataforma de 
assessoria financeira recebe currículos de bancários todos os dias. 

Porém, atuar como bancário autônomo não é um caminho 
trilhado apenas por quem perdeu o emprego. Alguns ex-bancários 
veem no modelo uma oportunidade de crescer na profissão. 

O escritório de bancários autônomos é remunerado conforme os 
negócios gerados. Cada agente não tem pressão de metas, não é 
preciso empurrar produtos e pode atender os clientes como gostaria. 
Dá para ganhar muito mais dinheiro em comparação a trabalhar em 
banco. 

Sem presença física no país e novo no segmento de pessoas 
jurídicas, a inovação viu nos consultores um caminho de ganhar 
capilaridade. Além disso, é necessário estreitar o relacionamento com 
PJ.  

No mercado de micro e pequenas empresas, é preciso visitar, 
presencialmente, esses clientes, por exemplo, ver a imagem física da 
loja ou oficina, verificar se contratou ou demitiu empregados, para 
fazer a distribuição de produtos financeiros adequados à pessoa 
jurídica. Isso é difícil de captar só no trabalho remoto digital. 

Há acordo entre escritórios para acelerar o crescimento no 
chamado “middle market”.  Com isso, podem ter presença em todos 
os municípios do Brasil. Isso é impossível de acontecer no modelo 
tradicional de agências bancárias físicas. 

Outro fenômeno observado é a penetração de contas em todas 
as classes sociais e faixas etárias. Os produtos digitais ou serviços 
bancários digitais atraem todos os tipos de perfis, de alta ou média 
renda, pequenos ou grandes investidores. 

Uma crença está sendo derrubada aos poucos: o modelo digital 
se chocar com o modelo bancário tradicional e, portanto, mais 
“humanizado”. Isso não é verdade.  

O banco digital, evidentemente, tem um modelo self-service, 
mais rápido, dinâmico e responsivo, mas também oferece 
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atendimento, proximidade e calor humano. Muitos clientes ainda 
querem falar com alguém, via chat, fone ou vídeo, para uma 
assessoria de investimentos, por exemplo. Esses modelos não 
competem entre si, mas se complementam. 

A afirmação dos neobanks se deve a três forças a ocorrerem 
simultaneamente:  

1. a evolução das tecnologias,  

2. uma nova estrutura regulatória pró-inovação e fomentadora da 
competitividade no mercado, e  

3. a chegada de um novo perfil de consumidor mais aberto a 
experiências digitais.  

Essas forças favoreceram o surgimento dos neobanks e 
permitiram os bancos reformularem seus processos com a oferta de 
uma experiência vencedora ao consumidor. 

Plataformas nativas digitais ou novas marcas criadas por 
bancos já consolidados, os neobanks se proliferaram no Brasil em 
anos recentes. Ganharam maior ritmo de crescimento na pandemia, 
com as medidas de isolamento social estimulando os hábitos digitais 
dos consumidores.  

Além disso, os bancos digitais têm diversificado cada vez mais o 
perfil de correntistas e embarcado em seus apps soluções capazes de 
ir além dos serviços financeiros. Incluem parcerias com plataformas 
de streaming e oferta de marketplaces. 

A oferta de um super app – aplicativos populares em países 
como a China por reunirem em apenas um lugar serviços tão diversos 
como financeiros, transportes e compras – ainda não está no 
horizonte dos neobanks. Mas a oferta de serviços não apenas 
financeiros já é uma realidade. 

A fronteira a separar finanças e varejo comercial está cada vez 
mais tênue. Buscam ter um e-commerce integrado como 
marketplace.  

Quem busca experiência digital quer conveniência e os 
melhores players irão atrás de uma experiência parecida com o super 
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app. Usa analytics, Inteligência Artificial (IA) e machine learning para 
entender o desejado pelo cliente e oferecer produtos e serviços não 
apenas do sistema financeiro. 

Competição Aberta e Assimetria Regulatória 

“Assimetria regulatória é um termo cunhado pelos grandes 
bancos. Mas o Banco Central adotou na lei das instituições de 
pagamento, em 2013, o critério de regulação proporcional. Isso foi 
acertado. Essas instituições não podem fazer alavancagem, então, 
não há razão para se exigir delas o mesmo capital de um grande 
banco. 

Antes da regulamentação ser segmentada por nível de risco, 
não existia espaço para a inovação no sistema financeiro. Com o 
destravamento não foi criada uma ‘assimetria regulatória’, mas sim 
fomentada a inovação, o desenvolvimento dos mercados de capitais, 
do crédito, alinhado com as melhores práticas do mundo. 

Não se deve falar em assimetria regulatória porque a regulação 
do sistema financeiro precisa ser proporcional, de acordo com o risco 
e o tamanho da empresa. Tem de tratar os desiguais como desiguais. 

Se os “bancões” entendem as regulamentações estarem em 
demasia, não deveria nivelar o jogo por baixo para não trazer 
competição para o negócio bancário. 

A discussão sobre as regras serem as mesmas para todas as 
instituições é reflexo da mudança trazida pela tecnologia. A inovação 
tecnológica sempre vem antes da regulamentação da inovação 
financeira.  

Toda “a indústria financeira” está se “plataformizando”. Quando 
são criadas soluções, surgem novos questionamentos.  

As parcerias com fintechs serão inevitáveis para amparar o 
crescimento de qualquer instituição. Vai ser impossível qualquer 
banco ser excelente em tudo, de acordo a imaginação de “os novos 
banqueiros”. 

A quebra de barreiras à entrada acaba com o protecionismo em 
relação ao mercado bancário nacional. O rápido crescimento das 
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fintechs brasileiras tem chamado a atenção de investidores 
estrangeiros dispostos a capitalizá-las para se arriscar em obter parte 
do lucro bancário brasileiro. 

O diagnóstico de muitos analistas incautos não era a 
rentabilidade patrimonial aqui ser maior por ausência de 
concorrência? Se isso for verdade, o aumento da competição bancário 
diminuirá os lucros de cada participante no mercado: a conferir. 

As instituições estrangeiras, antes, precisavam ter uma 
participação de mercado muito maior para ser rentáveis. Com o 
surgimento dos bancos digitais, a questão do gasto com 
infraestrutura ficou muito diferente. Mesmo com uma participação 
pequena, conseguem sobreviver, porque a base de custo é muito 
menor. 

Até algum tempo atrás existiam várias barreiras de entrada 
para competidores estrangeiros. Os incumbentes, com ampla base de 
depositantes, tinham custo de captação muito baixo e conseguiam 
um mix de crédito melhor ao emprestar para a pessoa física. Os 
estrangeiros, em geral, acompanhavam seus clientes PJ no Brasil.  

Agora, em princípio, com um aplicativo se pode captar 
depósitos no Brasil inteiro. A agenda regulatória liberalizou muito e 
cria oportunidades. 

Para um estrangeiro avançar no varejo bancário brasileiro 
sozinho é muito difícil, mesmo com o componente tecnológico. 
Bancos digitais da Alemanha e do Reino Unido até tentaram, mas 
ainda não se destacaram no Brasil.  

Algumas grandes fintechs queimam caixa de forma acelerada. 
Então, o desafio é, depois de construir escala, conseguir rentabilizar 
essa base. Isso ainda precisa ser provado ser possível. 

Quando se tem um parceiro local é mais fácil, mas ainda não se 
sabe como será o resultado dessa integração. Não avaliam com 
profundidade os perfis de riscos dos clientes PF e PJ já cativos dos 
grandes bancos. A velha geração mais enriquecida se disporá à 
mudança de guarda do seu dinheiro? 

Ter uma administração local é essencial. Querer trazer um 
modelo de fora e replicar aqui, achando ser possível funcionar tal 
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como lá fora, é um problema. É difícil saber o que “o brasileiro” quer, 
como pensa. O fato de não precisar mais de uma rede de agência 
ajuda. 

O primeiro erro é generalizar comportamento para “o 
brasileiro”. Quem o conhece? Quem viu um representante típico? É 
pobre ou rico? 

O Brasil tem um mercado consumidor potencial em quantidade, 
mas reduzido em valor. Tem clientes com baixa utilização de serviços 
financeiros, embora com boa aceitação de novas tecnologias. Para 
qualquer multinacional atuante no varejo, com desconhecimento de 
causa, essa mitificação tecnológica aparenta ser muito atraente.  

Por soberania nacional, o mercado bancário brasileiro ainda era 
protegido contra a concorrência estrangeira. Mas o governo 
neoliberal, sem controle de entrada e saída de capital, provocou o 
interesse dos estrangeiros. 

Tecnologia Corporativa 

Transformação Digital das Empresas Não-Financeiras 

A consultoria IDC estima 65% do PIB global ser digitalizado até 
2022. No próximo ano, sete de cada dez organizações intensificarão a 
inovação para aumentar o engajamento dos clientes, a produtividade 
dos empregados e a resistência contra novas crises (Valor, 25/11/20).  

Os próximos anos serão marcados por inovações impulsionadas 
pelas experiências vivenciadas pelas empresas durante a pandemia. 
A Embratel incrementou a capacidade de seus datacenters para 
atender à explosiva demanda por nuvem e montou soluções 
integradas de TI (Tecnologia de Informações) e telecomunicações 
para ajudar clientes a implementar modelos de trabalho flexíveis. 

Os investimentos constantes em soluções para o mercado 
empresarial tornaram a fornecedora apta a atender à demanda de 
empresas em qualquer estágio de digitalização no contexto 
desafiador da covid-19. As tecnologias emergentes continuam no foco 
dos investimentos da fornecedora, com destaque para:  
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1. redes virtualizadas,  

2. internet das coisas (IoT),  

3. inteligência artificial (IA),  

4. softwares de análise avançada,  

5. atendimento multicanal (omnichannel) e  

6. automação robótica de processos. 

O aquecimento do mercado de nuvem acontece pela agilidade 
da implementação, simplificação de processos, upgrade contínuo das 
soluções e menos investimentos em infraestrutura. Valendo-se de 
interfaces abertas de programação (APIs, na sigla em inglês), a 
estratégia, em geral, visa oferecer aplicativos focados nos processos 
e necessidades de cada um dos setores produtivos. 

Na área de vendas, por exemplo, projetos de digitalização, 
antes adiados, foram implementados com reflexos nos investimentos 
futuros. Todo o sistema logístico precisará ser revisto para 
acompanhar as tendências de automação nos processos de venda, 
pois a rastreabilidade da informação e dos produtos é cada vez mais 
vital para os negócios. 

A oferta já disponível permite empresas consumirem hardware 
e serviços de datacenter no modelo de assinatura. Elas economizam 
em hardware, software e treinamento e ganham a facilidade de 
ajustar a infraestrutura conforme suas necessidades.  

Haverá crescimento em longo prazo dos mercados de PCs e 
datacenters como resultado das tendências de trabalho e ensino 
remotos. A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 
(Abinee) destaca a importância desse setor como indutor de 
transformação.  

O crescimento de IoT e 5G coloca em marcha uma verdadeira 
revolução tecnológica. Ela demandará muito as soluções, serviços e 
equipamentos de conectividade fornecidos pelo setor eletroeletrônico 
para impulsionar a transformação digital dos demais setores da 
economia. 
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Por exemplo, a modernização ocorre na área da saúde por meio 
de automação, robótica e IoT integradas ao uso de dispositivos 
conectados. Softwares e robôs contribuem para o monitoramento 
remoto de sinais da saúde das pessoas e para otimizar os processos 
de rotina, desde registros clínicos até a localização rápida de produtos 
no estoque. 

Um cardápio diversificado oferece quase duas centenas de 
serviços, entre outros, analytics, aprendizado de máquina, IA, IoT, 
mobilidade, aplicativos baseados em análises preditivas. Quem tem 
de possuir datacenter é a multinacional oferecedora de infraestrutura 
de nuvem.  

A tecnologia digital tem potencial para se tornar um dos 
principais impulsionadores da recuperação, após a covid-19, e do 
desenvolvimento social e econômico do Brasil. Pode capacitar 
pessoas, comunidades e organizações para garantir uma recuperação 
econômica inclusiva. 

Nuvens híbridas, isto é, uso combinado de nuvem pública e 
privada, se apresentam como a grande tendência. Ela se fortalecerá 
ainda mais com a chegada das redes 5G.  

Entretanto, há risco de se enxergar nuvem como panaceia para 
todas as dores do parto da economia digital. Cloud resolve uma série 
de problemas, mas não todos. 

Deficiências na Infraestrutura Tecnológica e na Gestão do Trabalho 
Remoto 

O trabalho remoto ingressou na rotina da maioria das empresas 
brasileiras de forma apressada, como alternativa para manter a 
operação funcionando durante a pandemia. O modelo foi aprovado 
por muitas empresas, conforme apontam pesquisas. Seu sucesso no 
futuro, no entanto, requer ajustes para uma inteira transformação 
digital. 

Achar ponto de equilíbrio em um modelo de trabalho mais 
flexível será o maior desafio. A grande flexibilidade caracterizou o 
home office no início da pandemia, mas deu lugar a contexto de 
dificuldades, em decorrência, em grande parte, de deficiências na 
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infraestrutura tecnológica de suporte ao modelo, incluindo internet 
instável e quedas de energia no domicílio do colaborador.  

Novas preocupações com segurança de dados corporativos e de 
clientes também se tornaram mais frequentes. As empresas 
passaram a buscar mecanismos de proteção extra para quem 
trabalha de casa.  

A rede doméstica não apresenta tantas camadas de proteção 
como o ambiente corporativo, deixando dados sensíveis mais 
expostos a ciberataques. As empresas devem estabelecer regras 
claras para o uso de informações confidenciais e para 
compartilhamento de dados corporativos, além de lançar mão de 
todos os recursos disponíveis para barrar ataques, como logins com 
usuário e senha, tokens de segurança, verificações em duas etapas e 
sistemas criptografados. 

Entre tendências firmes, surgiu o consumo combinado de 
hardware, software e serviços mediante pagamento de tarifas 
mensais, modelo conhecido como DaaS (sigla em inglês para 
Dispositivos Como Serviço). O maior apelo desse tipo de oferta é 
reduzir gastos de capital e tornar mais robustos os sistemas de 
tecnologia de informações.  

Também se destaca a evolução das ferramentas à disposição 
das empresas, como tecnologias embarcadas em softwares de 
videoconferência. Por exemplo, elas alteram ou desfocam a imagem 
de fundo, liberando o usuário de se preocupar com cenário. 

O número crescente de empresas percebe a vantagem de 
terceirizar equipamentos, em vez de comprá-los. Repassa ao 
fornecedor a gestão das máquinas e a assistência in loco para cada 
profissional.  

Elas precisam disso para implementar home office ou modelo 
híbrido. Contratações, para “usar em lugar de ter”, tendem a se 
aplicar a impressoras, PCs, notebooks, celulares e outros 
equipamentos. 

A necessidade de as empresas adotarem o conceito de 
mobilidade corporativa, em seu sentido mais amplo, inclui adoção de 
um conjunto de aplicativos possíveis de ser acessados de qualquer 
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lugar, via nuvem. As empresas brasileiras estão bem posicionadas em 
mobilidade quando esta se refere a uso de dispositivos móveis para 
acesso a contas de e-mail, aplicativos de videoconferência e de 
mensageria, como WhatsApp.  

Porém, é insuficiente. Mobilidade significa dar aos empregados 
capacidade de realizar, via smartphone ou outro dispositivo, qualquer 
tarefa feita no escritório, como acessar informações dos clientes, 
aprovar pedido de compra e assinar contrato eletronicamente. 

Destaca-se a importância de tecnologias para suporte e 
monitoramento remoto com finalidade de otimizar a produtividade 
dos funcionários, além da capacitação e engajamento dos 
profissionais envolvidos com home office. As empresas têm de contar 
com ferramentas capazes de permitirem a realização de treinamentos 
virtuais e de aplicativos, para fomentar o diálogo constante entre a 
empresa e o funcionário. 

Um papel da nuvem é ser facilitadora do monitoramento da 
jornada diária de trabalhadores remotos. Na gestão da crise, 
empresas usaram solução SAP em nuvem para avaliar desde 
infraestrutura de tecnologia de informações, acesso à rede até temas 
relacionados à saúde mental e gestão de relacionamento. 

A experiência bem-sucedida do trabalho remoto durante a 
pandemia, com aumento de produtividade e redução de custos, levou 
muitas empresas a repensar suas operações e incorporar na rotina o 
aprendizado desse período. Algumas decidiram manter funcionários 
em “home office” e outras optaram pelo sistema híbrido, parte da 
equipe no escritório e parte em casa, com revezamentos e 
flexibilidade para escolher o espaço. 

O desafio de acompanhar os fluxos de trabalho de forma 
remota é enfrentado com o uso de softwares auxiliares desse 
gerenciamento. Como o processo de gestão de pessoas é um ciclo 
contínuo, utiliza-se um sistema próprio para avaliar competências dos 
colaboradores, coletar percepções de colegas e lideranças e obter 
feedbacks das equipes.  

No modelo de integração virtual, os contratos e documentos 
são feitos eletronicamente. Os novos colaboradores recebem seus 
equipamentos em casa. Têm até uma semana de antecedência para 
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fazerem a integração virtual e conversar com os futuros colegas nos 
dias seguintes.  

Para garantir a produtividade, os gestores estabelecem metas 
individuais, no início do ano, alinhados com as estratégias da área e 
da companhia – e vão acompanhando o progresso das vendas.  

Durante a pandemia, muitos gestores mantiveram contato 
virtual mais constante com as equipes para eventual realinhamento 
de atividades e para suprir a necessidade de maior interação. Um dos 
aprendizados do período foi a quebra de paradigmas com relação ao 
possível de ser feito ou não, de maneira remota, como 
demonstrações de soluções e negociações de contratos, mantendo a 
qualidade de entrega também na forma virtual. 

Com o alongamento da pandemia, as organizações deixaram a 
fase de adaptação rápida ao expediente remoto, iniciada em março 
de 2020, para ingressarem em nova etapa, de definição de rotinas. 
Elas poderão durar mais tempo. 

Com esse movimento, a utilização de ferramentas tecnológicas 
ajudam as chefias a gerenciar as equipes à distância. São soluções 
como medidores de performance, p lani lhas d ig i ta is de 
acompanhamento de tarefas e até indicadores do nível de ansiedade 
e estresse dos funcionários. 

Um dos fatores positivos da gestão remota é o aumento da 
autonomia das equipes para a realização de tarefas. Isso gera um 
maior compromisso com resultados e a percepção de não ser preciso 
estar fisicamente ao lado do chefe para apresentar entregas 
consistentes. 

Na prevenção para o bem-estar, a companhia deve oferecer 
atendimento médico e psicológico via telemedicina e disparar 
pesquisas para acompanhar a saúde mental dos colaboradores. Os 
dados dos relatórios são cruzados com registros dos convênios 
médicos e embasam o desenvolvimento de campanhas de 
comunicação, lives informativas e parcerias com startups focadas em 
RH. 

Na área de cuidado com os funcionários, a empresa pode 
desenvolver grupos de conversas e podcasts semanais com o apoio 
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de uma psicóloga. Também é um apoio criar um canal voltado à 
assistência do colaborador para assuntos financeiros e jurídicos. O 
recurso pode ser acessado via site ou telefone, de forma gratuita e 
confidencial. 

Flexibilidade e inclusão são fundamentais no gerenciamento a 
distância. É preciso entender os colegas terem necessidades 
diferentes em função de condições familiares ou preferências de 
trabalho. 

Além do investimento em novas tecnologias de apoio à gestão, 
é fundamental orientar as lideranças. Nesse novo contexto de 
produção, deve-se ouvir os colaboradores e compartilhar o dia a dia 
com mais empatia. 

Diretores de RH de grandes empresas e especialistas em 
formação de lideranças afirmam a gestão mais empática e 
humanizada ter ganhado corpo com a pandemia e deve continuar 
quando o regresso aos escritórios for possível. Além de gerar 
benefícios para os liderados, com maior atenção às preferências 
pessoais e suporte às rotinas de trabalho, esse tipo de gerenciamento 
é associado ao avanço nos resultados das companhias. 

Alinhar os interesses dos colaboradores com necessidades 
organizacionais pode melhorar o desempenho corporativo. A 
qualidade das relações de trabalho tem influência na performance das 
organizações. 

Há dois movimentos a favor de uma gerência mais 
compreensiva:  

1. um envolve o uso de indicadores de satisfação, engajamento e 
felicidade para apoiar tomadas de decisão; 

2. outro movimento marca a proximidade entre lideranças e 
colaboradores.  

Uma das estratégias das corporações é incentivar as lideranças 
para os bons exemplos de compreensão partirem “de cima”. Com 
isso, os colaboradores percebem a empatia não diz respeito só a um 
discurso corporativo, mas ser um ativo essencial da cultura da 
empresa. 



  252

A empatia só acontecerá no ambiente de trabalho se a chefia 
praticar a escuta atenta e o respeito à diversidade. Precisa construir 
relações de confiança. Laços superficiais geram desconexão no 
trabalho. 

Outro ponto essencial é normalizar eventos domésticos nas 
agendas virtuais. Os funcionários não precisam sentir vergonha do 
gato a passar na frente da câmera, do cachorro latir ou do barulho de 
panela ao fundo. As pessoas não podem ficar desconfortáveis nas 
próprias casas! 

O momento, para avaliação da administração correta, não é 
mais sobre mandar, ser agressivo ou controlar horários, mas sim de 
incentivar a equipe a dar seu melhor nas condições existentes. 

Um dos aprendizados do home office para a gestão de pessoas 
foi trabalhar de casa não supõe estar disponível dia e noite para a 
empresa. Igualmente importante é a tecnologia não ser usada como 
uma espiã para invadir o espaço do colaborador para controlar, por 
exemplo, a carga de trabalho. 

Depois de a pandemia ter impossibilitado o convívio presencial 
nos escritórios, novas regras tiveram de ser criadas para nortear as 
relações de trabalho. Além de suscitar escaramuças e queixas, os 
excessos de vigilância e demandas abusivas passaram a desmotivar e 
ameaçar a produtividade. 

Muitas empresas se preocuparam em dar orientações de boas 
práticas no teletrabalho. Mas nem todas resgataram limites 
importantes como horário de almoço, férias e fim de semana livre. 

O atributo confiança deve substituir a autoridade no trabalho 
remoto. As lideranças precisam se preocupar em manter uma 
conexão emocional empática com as equipes, estabelecer contato 
diário para expressar sentimentos e focar no resultado, não na 
jornada de trabalho. Para tanto, a mudança de atitude requer 
habilidades de soft skills.                               

Embora as ferramentas digitais facilitem o trabalho remoto, 
algumas dão a sensação à pessoa de estar sendo vigiada. É o caso 
das câmeras abertas, recurso com mais reclamações no meio. Por 
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isso, ela não é obrigatória e, em seu lugar, orienta-se trabalhar por 
entrega, dentro de um clima de sinergia. 

Robôs 

Dados da Federação Internacional de Robótica (IFR) apontam 
que o mercado global de robôs é de 2,7 milhões de unidades. Com 
mais de 15,3 mil robôs em operação, o Brasil lidera o parque de 
robôs industriais da América do Sul. Esta tem outros 3,5 mil 
equipamentos.  

Na América Latina, o país só perde para o México, próximo do 
mercado americano. Mesmo assim, a robotização no país está longe 
da adotada nos países desenvolvidos. O Brasil tem de 12 a 13 robôs a 
cada 10 mil trabalhadores, ante 1,3 mil dos EUA, 938 da China, 1,2 
mil do Japão e 2,7 mil da Coreia. 

A aquisição no país de 1,8 mil a 2 mil unidades, em média, por 
ano é pequena. Pelo porte, o Brasil deveria comprar 7 mil a 8 mil 
robôs/ano.  

Há campo para desenvolver o mercado e aumentar a 
competitividade. São vários desafios: câmbio, falta de financiamento 
barato, economia oscilante, desatualização tecnológica. Com juros 
altos, a única fonte de financiamento é o BNDES, e há dificuldade 
para projetar o retorno. 

Empresas multinacionais de robótica dominam o mercado 
brasileiro. Uma de origem alemã foi pioneira na fabricação de robôs 
elétricos. Seu portfólio abrange todo tipo de robô industrial: 
articulados (verticais), Scara (horizontais), Delta (suspensos) e 
colaborativos. 

Uma de origem japonesa fornece robôs de pequeno e médio 
portes para manipulação e movimentação. Outra, de início 
dinamarquesa, depois adquirida por uma americana, vendeu ainda 
como startup o primeiro robô industrial colaborativo. Permite a 
interação com humanos.  

O mercado de robôs colaborativos, apesar de menor, é o mais 
crescente. No ano 2019, foi concluída a desoneração com o fim do 
imposto de importação para robôs, mas o câmbio desfavorável 
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anulou o ganho. As vendas passaram de 700 unidades em 2008 para 
2,1 mil em 2018, devido, principalmente, a projetos das montadoras 
automobilísticas. 

A GM mantém o mesmo contrato global, fechado com uma 
americana, desde os anos 1980. A empresa iniciou a robotização 
pelos processos mais impactantes na saúde dos funcionários, como 
solda e pintura. Mais tarde, implantou na movimentação de placas na 
estamparia.  

Os robôs trabalham em células isoladas. Também usa-se robôs 
colaborativos para a movimentação de peças menores, aliviando o 
esforço do operário. Mas leva anos para prepará-los. A montadora 
utiliza robôs em todas as plantas e se prepara para a indústria 4.0. 

Na primeira etapa de automação, atingiu alto nível de 
produtividade, qualidade e repetibilidade, reduzindo custos. Agora, na 
indústria 4.0, tem a integração entre robôs, máquinas e escritórios, 
obtendo mais flexibilidade. 

Na indústria automobilística, a robotização é mais comum entre 
empresas no elo da cadeia mais perto das montadoras. Quem fornece 
peças de reposição acredita não valer a pena usar robôs mas, 
dependendo da configuração da célula, o robô atender a um mix 
diverso. 

A robotização não é privilégio de grande empresa. O robô gasta 
em torno de 30 segundos na usinagem para fechaduras, dobradiças e 
puxadores, ante 20 minutos usados com humanos. A precisão e a 
economia de escala são brutais. 

As vendas globais dos robôs de serviços passou de US$ 11,2 
bilhões em 2019 para US$ 13,9 bilhões em 2020. O salto no volume 
de unidades vendidas será de quase 40%, de 173 mil para 240 mil, 
segundo previsão da Federação Internacional de Robótica (IFR, na 
sigla em inglês), realizadora de pesquisas no setor. O avanço de 
novos sistemas de inteligência artificial (IA) embarcados nas 
máquinas e o aumento da demanda em áreas como varejo, saúde e 
indústria devem alavancar as entregas. 

Os robôs de serviços, apesar de também atenderem o mercado 
industrial, são mais conhecidos por ajudarem pessoas em tarefas, ao 
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invés de substituí-las. Podem apresentar formas humanoides, com 
aparências configuradas como pessoas, operar como braços 
mecânicos ou pequenos veículos autônomos. 

  O estudo da IFR indica, nos próximos anos, as compras desses 
dispositivos virão, principalmente, de segmentos como logística, 
construção pesada ou para fazer companhia a doentes de covid-19 
em hospitais. Pelo menos 30 novos tipos de robôs de desinfecção de 
ambientes foram criados em 2020, no mundo, por causa da 
pandemia. 

No Brasil, os exemplares mais comuns têm a forma de braços 
robóticos e são utilizados em linhas de montagem ou vistoria na 
indústria de energia, óleo e gás. Muitos são pequenos submarinos ou 
drones autônomos que fazem inspeção visual ou coletam amostras de 
materiais. 

Sobre os exemplares de forma humana, a complexidade dos 
sistemas e o custo ainda são entraves para a utilização em larga 
escala no Brasil. Eles aparecem nos filmes e nos remetem ao 
esperado de uma IA ‘real’. Apesar do apelo estético, devem demorar 
alguns anos para entrarem definitivamente no mercado. 

Apesar da adoção ainda restrita dos humanoides no país, o 
segmento deu um salto de qualidade nos últimos cinco anos. Há 
novos softwares de aprendizado de máquina, com perspectivas 
promissoras. 

Há fabricante catarinense com foco em entregar robôs 
industriais. Oferece modelos colaborativos, para operações repetitivas 
com pessoas, além de autônomos móveis (AMRs, da sigla em inglês), 
capazes de traçar rotas próprias, dentro de fábricas ou galpões. 

Os principais compradores são multinacionais dos segmentos de 
bens de consumo, automotivo, farmacêutico e aeroespacial em países 
como Argentina, Canadá e Estados Unidos. 

A companhia oferece contratos de “robô como serviço” (RaaS, 
na siga em inglês). Dispensam a necessidade de aquisição da 
máquina pelo cliente. Com um pagamento fixo mensal, o 
equipamento é fornecido com os recursos necessários e não requer 
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grande investimento inicial. Há soluções a partir de R$ 12 mil 
mensais. 

A modalidade encontrou aceitação nas empresas de alimentos, 
mas há tendência de alta entre grupos de logística e do agronegócio. 
Os robôs são empregados na montagem, embalagem, inspeção e 
transporte de produtos. A pandemia acelerou a necessidade de 
reduzir aglomerações de funcionários nas linhas de produção. 

Desinformação sobre Transformação Digital 

Processos produtivos digitais e integrados, que caracterizam a 
indústria 4.0, ainda são raros no Brasil. A Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) decidiu investigar os motivos da lentidão do país 
rumo a transformação digital nas fábricas.  

O documento Difusão das Tecnologias da Indústria 4.0 em 
Empresas Brasileiras, divulgado em outubro de 2020, relaciona entre 
os principais fatores a retardar o avanço as restrições financeiras ao 
investimento, a conjuntura econômica desfavorável do país, problema 
acentuado com o impacto da Covid-19, e a baixa oferta de crédito. 

O principal problema percebido, porém, é a falta de informação. 
É comum entre dirigentes de empresas, pequenas ou grandes, a 
avaliação de muitas das tecnologias da indústria 4.0 – como 
inteligência artificial, big data, analytics, internet das coisas, 
realidade aumentada, robótica e computação em nuvem – são 
modismos, são caras e não apresentam um claro retorno do 
investimento. 

O empresário brasileiro ainda não está sensibilizado para a 
necessidade da transformação digital. Muitos não entenderam a 
manufatura inteligente se impor como nova realidade produtiva e não 
se adaptar pode ser fatal para o negócio. 

O baixo interesse dos empresários pode ser medido pela baixa 
procura por uma linha de crédito criada pela Financiadora de Estudos 
e Projetos (Finep) em 2019 para incentivar a implantação de 
tecnologias habilitadoras da indústria 4.0 em empresas com receita 
anual de até R$ 300 milhões. A Finep Inovacred 4.0 é uma das linhas 
de crédito mais baratas, com Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) de 
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4,5% ao ano mais 1%, mas até novembro de 2020 apenas 18 
projetos foram contratados, com demanda de R$ 12,5 milhões. Há R$ 
200 milhões disponíveis. 

A baixa demanda pelo crédito facilitado também é resultado da 
desinformação. O empresário está convencido de a transformação 
digital ser cara, mas muito pode ser feito com investimentos 
relativamente baixos capazes de gerar retorno em prazo curto. 

A CNI desenvolveu um projeto para ajudar a indústria a fazer 
um diagnóstico de maturidade tecnológica e criar uma estratégia de 
digitalização. O parque fabril brasileiro é antigo, com máquinas de 16 
a 17 anos em média. Isso leva o empresário a se retrair por julgar 
ser preciso investir pesado em máquinas inteligentes.  

No entanto, pode fazer um smart retrofit, instalar sensores 
capazes de coletarem dados e agregam inteligência à produção. É um 
primeiro passo, muito acessível, rumo a digitalização. 

Para a ABDI, é preciso sensibilizar os indústrias com exemplos 
reais. A agência iniciou em 2019 o programa Fábrica do Futuro com a 
instalação de dez testbeds no país para simulação de tecnologias 4.0 
em colaboração com empresas, universidades, startups e institutos 
de inovação. Neste ano, iniciou um processo de seleção para a 
transformação digital de 14 agroindústrias e quatro fabricantes de 
autopeças. 

Papel da Tecnologia Digital nos Negócios das Pequenas Empresas 

O papel da tecnologia nos negócios das pequenas empresas é 
vital, mas são muitos os gargalos ainda a impedirem-nas de avançar 
nessa direção. Começa pelar fa l ta de fami l iar idade de 
empreendedores com as ferramentas ou soluções capazes de auxiliá-
los em suas tarefas.  

Pesquisa do Sebrae, por exemplo, identificou, indagadas sobre 
como faziam a gestão financeira, 43% das empresas ouvidas 
responderam “em um caderno ou em folha de papel”. Outros 8% não 
faziam ou nem souberam responder. Apenas 27% disseram usar 
planilha Excel. 
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O maior gargalo para adoção de tecnologia ainda é cultural. 
Mesmo quando eles reconhecem a necessidade de adotar novas 
ferramentas, mantêm aquela ideia de o custo ser inviável, de eles 
não saberem muito bem quem vai cuidar disso. Mas há também o 
fator desconhecimento.  

Muitos empresários não têm conhecimento sobre como e por 
que aplicar tecnologias já disponíveis. É aquela história do ‘sempre 
fizemos desse jeito’, ou ‘a vida tá corrida’ ou ainda aquela de ‘tudo 
está muito difícil’. O preço é outro fator inibidor, embora existam 
soluções baratas e até gratuitas para esse segmento.  

A mão de obra especializada também não é barata, mas, com 
conhecimento, é possível encontrar alternativas. A verdade é, para 
empresas criadas há um ou dois anos, não é possível imaginar uma 
gestão eficiente sem um sistema integrado na internet.  

As limitações orçamentárias podem impedir a adoção de 
tecnologia, mas as empresas precisam sair da zona de conforto. Para 
uma empresa minimamente organizada, o ponto de partida são os 
softwares corporativos ERP (Enterprise Resource Planning) e/ou o 
CRM (Customer Relationship Management). Este último é considerado 
essencial para cuidar da carteira de clientes atuais e potenciais. 

Ferramentas de gestão financeira, de vendas, contábil e canais 
de acesso a crédito mais eficientes também são importantes, de 
acordo com uma empresa de tecnologia desenvolvedora de soluções 
baseadas em análise de dados, algoritmos e inteligência artificial.  

Apesar da baixa maturidade tecnológica de muitas empresas, o 
ritmo de transformação impressiona. Isso se deve tanto à 
necessidade de inovar para não quebrar quanto à oferta cada vez 
maior de ferramentas de gestão de baixo custo ou até gratuitas. 

Depois da primeira onda de transformação, com ferramentas 
mais voltadas a controle e gerenciamento, as pequenas empresas 
estarão aptas a consumir e se beneficiar de ferramentas de 
inteligência de negócios. São voltadas, por exemplo, para previsão de 
demanda, otimização de preços e inteligência geográfica, entre 
outros.  
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São essas as fronteiras tecnológicas exploradas pelas grandes 
corporações. Como a adesão é cada vez mais simples e barata, o gap 
competitivo entre quem adota e quem não adota vai aumentar 
demais dentro do próprio mercado de pequenas e médias empresas, 
até se tornar insustentável para empresas resistentes à 
transformação. 

Outra pesquisa, sobre o impacto da Covid-19 nos pequenos 
negócios, realizada no período da pandemia, o Sebrae identificou a 
inovação ser de vital importância para a sobrevivência do negócio. 
Isso inclui a adoção de ferramentas de TI e presença digital. Os 
pequenos negócios com práticas inovadoras tiveram melhores 
resultados na recuperação do faturamento. 

Empreendedores de qualquer porte devem se manter 
atualizados. O consumidor brasileiro é o segundo no mundo com mais 
interações com canais de atendimento digital baseados em sistemas 
de inteligência artificial.  

O resultado é de um estudo com consumidores de doze países, 
feito pela consultoria Capgemini. Estão em contato com canais 
digitais de comércio eletrônico ou serviços utilizadores de IA 64% dos 
brasileiros. Na Suécia são sete em cada dez suecos. Nos Estados 
Unidos, seis. Os usos mais frequentes são nas compras e em buscas 
on-line. 

Os clientes brasileiros estão aumentando as interações 
exclusivas com IA, sem envolvimento humano, nos estágios iniciais 
da jornada de consumo. Ao fazer uma compra, 40% preferem 
interações com inteligência artificial. A média mundial está em 26%. 

Com a pandemia, o crescimento das interações on-line foi 
rápido e intenso: 84% das empresas – dos setores automotivo, de 
varejo, bancário e de seguros – aplicam algum sistema de IA nas 
interações com clientes. 

Os brasileiros estão entre os maiores usuários de redes sociais 
e agora também são um dos maiores usuários de plataformas de 
inteligência artificial. Necessitam... 
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Antecipação de Demanda por Inteligência Artificial 

Empresas oferecedoras de soluções baseadas em Inteligência 
Artificial (IA) estão conquistando grandes clientes em áreas como 
varejo, agronegócio e recursos humanos. Alguns negócios recebem 
ajuda de investidores para ampliar a cartela de produtos e chegar ao 
mercado externo.  

A tendência é de aumento no volume de contratos, por causa 
do interesse de corporações em adotar a tecnologia para:  

1. antecipar demandas de produção,  

2. cruzar informações entre o desempenho dos funcionários e os 
resultados financeiros, ou  

3. prever a qualidade de sementes a serem usadas nas próximas 
safras. 

A estimativa da demanda é o estratégico das operações do 
varejo. Os gestores estão aprendendo a ter uma previsão integrada à 
IA os ajudar a obter melhores resultados baseados em dados. 

Em soluções de inteligência de marketing, os recursos de IA são 
usados para gerar análises de negócios em campanhas de incentivo e 
promoções. Por exemplo, a Rappi do setor de entregas encomendou 
sites de treinamento para a rede de parceiros.  

 Há plataforma de IA para automatizar desde a seleção até a 
gestão de performance de funcionários. A integração da IA com 
chatbots permite o agendamento de entrevistas com candidatos ou a 
solicitação de férias dos colaboradores. A solução também cruza 
informações entre o desempenho dos profissionais e os resultados 
financeiros dos negócios. 

Uma das novas diretrizes é expandir as soluções para os 
empregados dos clientes. Este modelo é conhecido como B2B2C. 

Há uma maior procura de ferramentas de gerenciamento de 
atividades. Em uma plataforma dedicada à indústria, para a gestão 
de equipamentos, consegue-se reduz i r em até 50% o 
“downtime” (tempo de operação parada) de uma fábrica, auxiliando a 
redução de acidentes com operadores. 
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Por exemplo, uma empresa de soluções preditivas com IA, com 
foco em crédito, cobrança e produção, acertou uma parceria com um 
grupo do agronegócio interessado em prever a qualidade das 
sementes a serem utilizadas nas próximas safras. Uma tarefa 
realizada de maneira repetitiva é uma ótima candidata a ser 
automatizada com a IA. 

A operação com uso de IA ganha ritmo de crescimento com 
pacotes sob medida, como aplicações integradas a chatbots. 
Permitem vendedores receberem o “rating” do consumidor em tempo 
real. O recurso já conseguiu diminuir as taxas de inadimplência de 
uma indústria em 35%. 

Conseguir fechar um contrato com um grande grupo é sempre 
um desafio para startups ou negócios em crescimento. A dificuldade 
fica ainda maior quando o serviço oferecido envolve novas soluções 
de inteligência artificial. 

Precisam provar corte de custos e ganhos de produção. Para 
convencer os compradores, empresas de IA fazem apresentações das 
ferramentas, oferecem períodos de teste ou fixam bonificações 
baseadas em metas. Têm uma equipe comercial para captar 
oportunidades, mas os negócios acontecem muito por indicação e 
referências de casos de sucesso. 

Há empresa com costume montar contratos anuais, no modelo 
de Software como Serviço (SaaS, na sigla em inglês). Já aconteceu 
de clientes solicitarem contratos com retorno sobre o investimento 
(ROI, na sigla em inglês). Também oferece um modelo de “try and 
buy” (testar e comprar). Permite a utilização da solução por um 
período de tempo a preço de custo. 

A atuação no Brasil exigiu de uma companhia multinacional de 
IA uma organização diferente, em comparação a outros países. Aqui, 
os clientes exigem uma atenção maior. Isto demanda mais serviços 
profissionais. Por sua vez, garante também a ampliação de projetos, 
de maneira recorrente.                                           

 Uma das habilidades da marca é desenvolver recursos de IA e 
machine learning (aprendizado de máquina), para buscadores e 
assistentes virtuais. Para uma companhia aérea, desenvolveu um 
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chatbot. Ajuda a concentrar o atendimento humano em questões 
mais complexas de vendas.  

A ferramenta é essencial para manter o nível de atendimento 
em épocas de muitas remarcações de passagens e cancelamentos. A 
empresa aérea lançou a possibilidade de fazer o check-in via 
WhatsApp, com a ajuda da assistente virtual. 

Hoje, a maioria dos acordos é anual ou trimestral. Parte da 
bonificação pode ser baseada nas metas dos parceiros. Dessa forma, 
viram uma espécie de sócios, onde o sucesso da ação também é 
importante para si. 

A visão dos novos usuários sobre a IA é sempre diferente. Há 
quem pede ‘algo jamais visto’. 

O início do relacionamento comercial pode exigir comprovação 
de funcionamento da ferramenta, custo mínimo para um projeto 
piloto ou até a garantia de 0% de erro na execução da ideia.  

Para contornar situações como essas, há uma facilidade 
chamada de “lab as a service” (laboratório como serviço), onde o 
contratante paga por um prazo determinado (três, seis ou 12 meses). 
Daí ganha acesso ao time de desenvolvimento da empresa.  

Assim, constrói uma solução assertiva. O cliente recebe algo 
concreto, pronto para evoluções mais ousadas. 

AgTech: Tecnologia do Agronegócio 

Nos últimos dez anos, a economia como um todo sofreu recuo 
de 1,2%, mas o Produto Interno Bruto (PIB) da agropecuária 
acumulou salto de 25,4%, demonstrando não apenas a resiliência do 
setor em períodos de crise, mas sua relevância para a atividade 
econômica. A tecnologia tem sido um fator importante para explicar 
esse desempenho. O setor vem criando oportunidades de 
crescimento a partir de tecnologias desenvolvidas pelo próprio 
agronegócio. 

O estudo “Agronegócio: Exportação, Emprego e Produtividade”, 
feito pelo Instituto Millenium e publicado no início de junho de 2021, 
mostra 55,5% dos estabelecimentos rurais, algo em torno de 734 mil 
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propriedades, utilizam tratores, em grande parte com tecnologia 
embarcada, somando mais de 1,2 milhão de máquinas. As 
semeadoras estão presentes em 19,3% das fazendas.  

A frota de tratores está em franco crescimento e, em 45 anos, 
experimentou um avanço de 391%. Eram apenas 250 mil unidades 
em 1975. 

Os avanços acumulados pe lo agronegóc io acabam 
transbordando para os demais setores da economia brasileira, 
estimulando o crescimento no interior do país ou, pelo menos, 
evitando um mergulho mais drástico do PIB como um todo. 

Sob a ótica da produção, a agropecuária precisa consumir 
insumos em escala crescente de forma a produzir mais. Para essa 
produção chegar no consumidor final, seja para a exportação, seja 
para as famílias brasileiras, uma diversidade de serviços de 
transporte, comércio, armazenamento e outros são utilizados.  

Então, o bom desempenho do campo puxa consigo outros 
setores econômicos. Por isso, em lugar da denominação 
agroindústria, seria mais adequado o rótulo agroinduserviço, mas 
optaram por agronegócio. 

Nesse sentido mais amplo, mais de um quinto de toda a 
população ocupada está hoje no agronegócio. Nesse caso, o salto de 
24,31%, registrado pelo PIB do setor em 2020, sob o conceito de 
renda, considerando preços recebidos e volumes produzidos, reflete 
diretamente na renda daqueles trabalhadores e de suas famílias.  

Uma parte disso se transforma em novos investimentos na 
agropecuária. Outra parte vira consumo dessas famílias relacionadas 
ao agronegócio. Elas estão espalhadas por todo o Brasil e movimenta 
as economias locais. Há, portanto, um efeito multiplicador via 
demanda, muito importante por essa perspectiva também. 
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Em avaliação de mais longo prazo, o ex-ministro e coordenador 
do FGV Agro, Roberto Rodrigues, segundo Lauro Veiga Filho (Valor, 
29/06/21), considera o ponto de inflexão ter ocorrido no início dos 
anos 1990, especialmente após o Plano Collor, quando congelou a 
poupança e derrubou os rendimentos pagos pelo overnight. Até ali, 
metade da renda dos produtores vinha do over e não havia estímulos 
para investimentos em tecnologia.  

A virada, apenas iniciada àquela altura foi possível porque o 
país conseguiu desenvolver uma “tecnologia tropical sustentável”, 
dispunha de terras e principalmente de gente. 

Europa e Ásia, segundo Rodrigues, estão às voltas com os 
desafios gerados pelo envelhecimento do pessoal no campo, ao 
cont rár io do processo ocor r ido no Bras i l . “Houve um 
rejuvenescimento das lideranças rurais mais recentemente, com o 
retorno dos jovens ao campo, com melhor formação técnica e em 
gestão”.  

Um quarto fator, agora externo, ajudou a alavancar os 
resultados do setor e permitiu ao país multiplicar suas vendas 
externas por cinco em duas décadas, período quando as exportações, 
em grandes números, saltaram de US$ 20 bilhões para mais de US$ 
100 bilhões. 
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O salto foi puxado principalmente pela demanda asiática, sob 
liderança do mercado chinês, com destaque para a soja e igualmente 
para as proteínas animais. Em 2000, a União Europeia e os Estados 
Unidos respondiam por 59% de toda a exportação do setor e tiveram 
sua participação reduzida para 29% no ano passado. A China 
representava apenas 2,7% do total, aproximadamente US$ 540,0 
milhões. Assumiu uma participação de quase 34% no ano passado. 

O país asiático tornou-se, ao longo do tempo, o principal 
suporte para os resultados apresentados pelo agronegócio brasileiro. 

A sofisticação tecnológica alcançada pelo setor não tem sido 
capitalizada como deveria e poderia contribuir para a abertura de 
espaços em novos mercados, a partir da exportação de produtos mais 
sofisticados e de alta tecnologia gerada no país. Falta uma articulação 
no sentido de colocar o país não apenas como grande produtor e 
exportador de commodities, mas também de tecnologia, de 
softwares, drones e outros equipamentos. 

Há um elevado potencial para o agronegócio conquistar 
mercados e ampliar vendas ao exterior, mas terá de estar atento às 
crescentes exigências ambientais e sanitárias nos principais mercados 
de maior valor agregado. A pandemia abriu duas janelas 
emergenciais no mundo. São os dois temas centrais para humanidade 
hoje:  

1. o retorno à agenda global do tema da segurança alimentar e  

2. a demanda por sustentabilidade. 

Os dois casos, analisa Rodrigues, envolvem diretamente o 
agronegócio. “Mas qual agronegócio?”, questiona, para responder na 
sequência: “Estamos falando do agronegócio tropical, o único ainda 
dispondo de condições para crescer em área e em produtividade no 
mundo – e o Brasil é líder nisso”.  

Segundo dados da Embrapa, o país é o quarto maior produtor 
mundial de grãos, com uma fatia de 7,8% da produção global no ano 
passado. É o segundo maior exportador, com participação de 19% no 
mercado internacional, considerando-se os volumes exportados. 

No entanto, as atividades ligadas ao setor exportador têm 
apresentado melhores resultados, estimulados pela demanda 
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aquecida e pelo dólar mais alto. As cadeias domésticas, 
representadas pelos setores de produção de leite e derivados, ovos, 
hortaliças e algumas frutas, não exportadas pelo país, enfrentam 
uma realidade diversa.  

Nessas, o desemprego muito elevado e a perda de renda das 
famílias têm limitado o consumo e a economia ainda tenta engrenar 
alguma reação. Essas cadeias produtivas enfrentam ainda a alta nos 
custos de produção, ao mesmo tempo quando as receitas não 
crescem na velocidade desejada, agravando os contrastes dentro do 
setor: a agricultura de exportação e a agricultura familiar de 
alimentos. 

Brasil como Fornecedor Global de Alimentos 

Em relatório publicado no dia 05/07/21, a Agência das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e a Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) mostram: o Brasil 
continuará a aumentar seu papel como um dos principais 
fornecedores globais de alimentos, incluindo em produtos como carne 
bovina, e mesmo com um ritmo menor de crescimento da demanda 
chinesa. 

A China continuará com enorme influência nos mercados 
agrícolas. O deficit chinês no comércio agrícola cresceu de US$ 2,6 
bilhões em 2000 para US$ 86 bilhões em 2020.  

Para os próximos dez anos, Pequim continuará a expandir as 
importações, mas em ritmo menor em razão da desaceleração do 
crescimento da população, da saturação no consumo de algumas 
commodities e de ganhos de eficiência em sua própria produção. 

Além disso, o mercado chinês terá concorrência mais dura se a 
tensão comercial com os Estados Unidos diminuir. A China poderá 
voltar a ser o principal mercado para exportações agrícolas dos EUA. 

Nesse cenário, e com o Brasil como o produtor dominante, a 
América Latina como um todo verá sua produção agrícola crescer 
14% nos próximos dez anos. O valor líquido das exportações da 
região crescerá 31%, segundo o relatório, mas representa só pouco 
mais da metade da taxa alcançada entre 2011-2020.                                          
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 Até 2030, a região continuará ampliando sua participação no 
comércio das principais commodities. Poderá ter 63% das 
exportações mundiais de soja, 56% das exportações de açúcar, 44% 
de pescado, 42% de exportações de carne bovina e 33% de 
embarques de carne de frango. 

A projeção para a produção mundial de carne bovina é de 
aumento de 6% (4 milhões de toneladas) nos próximos dez anos, 
representando 9% do aumento do consumo de carnes em geral. 
Frango representará mais da metade da expansão da produção 
mundial de carnes. 

O consumo global per capita de carne bovina tem caído desde 
2007 e deve diminuir mais 5% até 2030. O relatório prevê queda de 
consumo inclusive nos países que mais tem preferência por essa 
carne, como a Argentina (-7%) e o Brasil (-6%). Na China, em 
contrapartida, o consumo subirá mais 8% até 2030, após alta de 
35% na última década. 

A produção brasileira de carne bovina deverá continuar estável, 
enquanto suas exportações poderão crescer 38% nos próximos dez 
anos, comparado a 12% no caso dos EUA. O país latino-americano já 
é o maior exportador de carne de frango, passará a ser o maior 
exportador de carne bovina, com 22% do mercado mundial, 
enquanto as exportações da Índia sofrerão queda de 55% até 2030. 

Para a produção brasileira de carne de frango, o aumento 
previsto é de 16%. Os embarques poderão crescer 26% em dez anos, 
acima dos 14% dos EUA. A demanda chinesa deverá diminuir 18% no 
período. A crescente demanda da China por carne suína, por sua vez, 
deverá beneficiar Brasil, Canadá, União Europeia e os EUA nos 
próximos anos. 

O Brasil continuará dominando também o mercado mundial de 
soja, ao lado dos EUA. A produção brasileira poderá crescer 17% e as 
exportações aumentarão no mesmo ritmo. Até 2030, o Brasil deverá 
representar 50% das exportações totais de soja. A China importa 
dois terços do total mundial. 

O Brasil deverá manter sua posição como o maior produtor 
mundial de açúcar (21% do total mundial), seguido de perto pela 
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Índia (18%). O país continuará também como principal exportador, 
com sua participação passando dos atuais 39% para 43% até 2030. 

As exportações brasileiras de algodão deverão crescer 
fortemente nos próximos anos, assegurando o país na segunda 
posição, com participação de 19% do total mundial. Os EUA seguem 
como principal exportador e a Índia como terceiro. 

Com relação ao milho, a produção brasileira deverá representar 
9% do total mundial, comparado a 22% no caso da China e 30% nos 
EUA. Participações estáveis de exportações são esperadas para o 
Brasil, em torno de 20% do total global. 

Hubs de Inovação 

Startups do agronegócio ou agtechs encontram em hubs de 
inovação o apoio necessário para desenvolver produtos e dar o salto 
de conexão com o mercado. Esses espaços, presenciais ou virtuais, 
diluem os altos investimentos nas várias etapas de treinamento e 
mentoria e incentivam redes de relacionamento. 

Em regiões com tradição agrícola como Piracicaba e Campinas 
(SP) foram criados dois ecossistemas dedicados a busca de soluções 
tecnológicas como o AgTech Garage e o Tech Start Agro Digital 
apoiado pela Embrapa Informática Agropecuária. 

O papel do hub é promover mentorias, networking, eventos, 
conexões com a universidade e grandes empresas para impulsionar o 
desenvolvimento de projetos e a geração de negócios. A partir de 
parcerias com mais de 50 empresas do agronegócio, com os desafios 
de inovação propostos por essas empresas, surgiram projetos e 
oportunidades de negócio. 

  Além de uma comunidade virtual permanente, a AgTech tem 
um grupo de startups residentes e as “memberships”, com mentorias, 
exposição de produtos e apresentações para o mercado. Podem gerar 
oportunidades de negócios.  

Entre os programas oferecidos está o Soja Sustentável do 
Cerrado, onde as startups selecionadas recebem apoio para projetos 
de parceiros. O hub conta com mais de 60 startups e cerca de 20 
participam dos programas principais. Além disso, reúne 800 startups 
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na comunidade virtual também com acesso aos desafios dos 
parceiros.  

Outro programa é o Fellowship. Ele aproxima universidade e 
comunidade envolvendo parceiros corporativos, produtores e startups 
de base tecnológica para projetos conjuntos. 

Uma das startups criou um sistema de monitoração de 
máquinas agrícolas para ot imizar seu uso, noti f icando, 
automaticamente, as irregularidades ou queda de desempenho para 
uma gestão mais eficiente. 

A Embrapa Informática Agropecuária criou o TechStart Agro 
Digital, na região de Campinas, um programa de aceleração e 
inovação aberta apoiado pela Venture Hub, Anprotec, Bayer, Airbus e 
Google Cloud. O TechStart abriu inscrições para o primeiro ciclo de 
aceleração em 2019 e seleciona, desde então, dez empresas por ano 
para participarem de um programa de seis meses.  

Com encontros semanais, recebem o apoio de 80 mentores de 
tecnologia e de negócios da Embrapa e das empresas parceiras. Uma 
das aceleradas no TechStart foi a Gira (Gestão Integrada de 
Recebíveis do Agronegócio), adquirida pelo banco Santander. 

Hubs como o Cubo e o Inovabra, apesar de não especializados 
no agronegócio, têm atraído empresas da área. No Inovabra, por 
exemplo, está uma de Campinas (SP).  

Faz planejamento e monitoramento dos serviços de 
pulverização aérea no campo e identifica organismos não alvo como 
apiários e culturas vizinhas suscetíveis. Uma das vantagens de 
participar do hub é a rede de relacionamentos com outras áreas 
complementares ao negócio. 

Outra desenvolve treinamentos técnicos, sistema para 
acompanhamento de vendas, logística, gerenciamento de risco nas 
lavouras, rastreamento de produção, retenção de profissionais, 
liquidação de faturas, automação de cargas em armazéns, 
inteligência de dados e gestão de representantes comerciais.  
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AgFintechs 

Os investimentos em agtechs no Brasil atingiram US$ 160 
milhões desde 2009, segundo o estudo Distrito Mining Report-Agtech 
2021, divulgado pela plataforma de inovação aberta Distrito e 
noticiado por Jacílio Saraiva (Valor, 29/06/21). De acordo com o 
relatório, mais da metade dos investimentos aconteceram nos últimos 
três anos. 

O ano de 2020 registrou o recorde de aplicações no setor: US$ 
67,3 milhões injetados em 18 rodadas. Mas o destaque disparado foi 
para os US$ 60 milhões destinados à Solinftec, empresa paulista da 
área de agricultura de precisão. 

Existe também plataforma de financiamento de insumos de 
pequenos e médios produtores rurais. Seu objetivo é desenvolver e 
ampliar o mercado de crédito privado agrícola para um segmento que 
tem pouco acesso e dificuldades em apresentar garantias.  

A empresa inovadora origina e opera linhas de custeio livre em 
parceria com agroindústrias, distribuidores de insumos e 
cooperativas. A formalização da dívida é por meio de uma Cédula do 
Produto Rural (CPR) Financeira, assinada eletronicamente na 
plataforma, acessada pelo produtor por um celular, tablet ou 
computador, e liberada após a conferência dos dados cadastrais. 

Outra startup de Agtech apresentou uma solução para análise 
de fertilidade de solo e de recomendação de corretivos agrícolas. Por 
meio do estudo de dados provenientes de amostras de terra, imagens 
de drones e satélites, além de sensores em máquinas, a startup 
promete auxiliar o produtor na tomada de decisões e na geração de 
mapas de aplicação de insumos. 

No início do ano, recebeu um aporte de R$ 1 milhão da Domo 
Invest e do grupo de investidores anjo Silver Angels, para pavimentar 
a expansão internacional. Um dos contratos mais recentes foi fechado 
com uma usina de cana-de-açúcar na Guatemala. Com mais de 600 
mil hectares “atendidos” no Brasil, a projeção é cobrir um milhão de 
hectares até o final de 2021, em cinco países. 

Startups com soluções financeiras digitais para o agronegócio 
vêm ganhando terreno. Isso tem a seguinte explicação, segundo 
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Danylo Martins (Valor, 29/06/21), as chamadas ‘agfintechs’ se 
beneficiam de fatores como:  

1. evolução tecnológica no campo;  

2. digitalização acelerada pela pandemia;  

3. juros baixos, incentivando investimentos em ativos de maior 
risco, como Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs); 

4. modernização da legislação, como a “Lei do Agro”, 
possibilitando a emissão de Cédulas de Produto Rural (CPRs) 
digitais. 

No ano passado, foram identificadas, no Brasil, 1.574 startups 
com soluções de base tecnológica para o agronegócio. Dessas, 12,6% 
atuam antes da fazenda e, nesse universo, 21,1% têm soluções de 
crédito, permuta, seguro, créditos de carbono e análise fiduciária.  

Outro mapeamento, recém-divulgado pela Associação Brasileira 
de Startups (Abstartups), identificou 299 agtechs ativas, sendo 
10,2% com foco em soluções “antes da porteira” – a maior parte 
(43,8%) oferece serviços financeiros. 

Esses negócios vêm atraindo cada vez mais fundos de capital 
de risco. O crédito é a aposta mais forte para as agfintechs, mas não 
a única. Há oportunidades em áreas como pagamentos e seguros. 
Começam a ser exploradas por startups.  

TeleMedicina: Tecnologia na Saúde 

O uso de inteligência artificial (IA) na saúde movimentou US$ 
4,49 bilhões em 2020 no mundo, segundo dados da Mordor 
Intelligence, informados por Martha Funke (Valor, 08/06/21). No 
Brasil, o mercado é ainda modesto, mas acelerado.  

A IDC calcula os investimentos em tecnologia em US$ 464 
milhões neste ano, considerando todos os setores, 30% acima de 
2020. Os destaques são agentes de atendimento automatizado 
(robôs conversacionais), assistentes digitais dentro de aplicações 
(RPA, em inglês) e inserção de IA em softwares prontos, como os de 
gestão (ERP). 
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Na área de saúde, há os seguintes focos de atenção:  

1. análise e diagnóstico remotos,  

2. interpretação de exames com recomendações médicas,  

3. gestão integrada do paciente da prevenção ao relacionamento, 

4. avaliação da experiência com a tecnologia pelo paciente. 

Centros hospitalares avançam nesse sentido. No Hospital Albert 
Einstein, um sistema prevê com acurácia acima de 90% se um 
paciente será internado e onde, com o direcionamento à enfermaria 
correta reduzindo o tempo de internação em 15%.  

Outro sistema usa dados como tipo de procedimento, tempo 
médio do profissional e equipamento necessário para agendar salas 
de cirurgia, com quatro possibilidades adicionais de uso por dia. 

No apoio ao diagnóstico, por meio de visão computacional é 
possível reconhecer câncer de próstata em ressonância magnética 
com 88% de acerto. Outro projeto mira identificar síndrome 
metabólica e predisposição a doenças como obesidade e diabetes em 
exames como os de checkup para atuação preventiva. 

A expertise das instituições chega à área pública com projeto 
de processamento de grandes bases de dados (big data) e inovação 
para o Ministério da Saúde, dentro do Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Institucional do SUS (Proadi-SUS). Com o respaldo 
dos hospitais Oswaldo Cruz, HCor, Beneficência Portuguesa, Moinhos 
de Vento e Sírio-Libanês, o projeto prevê integração de sistemas de 
acesso em escala nacional ao Datasus. 

O Hospital das Clínicas (SP) usa inteligência artificial para apoio 
médico, como análise de mamografias e de exames pulmonares. 
Nesse caso, a instituição ajuda mais de 60 hospitais na identificação 
de covid-19 à distância. A tecnologia também é utilizada em alertas 
de pacientes em UTI e indicação de protocolos de tratamento, como 
oncológicos. Traz mais segurança ao paciente e produtividade 
profissional. 

Além de softwares de IA, integrantes dos equipamentos de 
empresas especializadas como Siemens e GE Healthcare, a tecnologia 
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pode beneficiar áreas como a de compras. Até o fim do ano, o HC 
deve ter um repositório com informações de diferentes sistemas 
(“data lake”) em nuvem, por exemplo, para integrar dados de 
radiologia e informações clínicas. 

No Sírio-Libanês, iniciativa semelhante tem apoio da 
Intersystems, cujo sistema permite criar conectores (APIs) para os 
softwares, inclusive de IA, empregarem dados reunidos. 

 O InCor, em São Paulo, recebeu apoio da Intel para tornar 
anônimas informações pessoais, de forma a compartilhar exames de 
imagem e atuar via telemedicina com pacientes recuperados de 
covid. Permitirá identificar, tratar e pesquisar causas de sequelas.  

A instituição quer criar um modelo de navegação sobre 
radiologias para colocação de stent (procedimento para desobstrução 
de artérias). Será espécie de ‘Waze’ médico. 

Gigantes tecnológicas miram o setor de saúde. A HPE 
desenvolveu Inteligência de Enxame (“swarm learning”) para 
algoritmos de IA compartilharem aprendizados sobre detecção de 
leucemia, tuberculose e covid, com resultados publicados na revista 
científica “Nature”. Parceria da Universidade de Oxford com a Oracle 
usará aprendizado de máquina em nuvem no Sistema de Análise 
Global de Patógenos (GPAS) para identificar, por exemplos, difusão de 
cepas de covid. 

A pioneira no ramo é a IBM. Lançou o Watson Health há quase 
dez anos. Sua plataforma de visualização e compartilhamento de 
exames de imagens via internet, Connect Access, já visa impressão 
3D de modelos baseados nas imagens.  

A empresa é parceira da Fapesp no Centro de Inteligência 
Artificial sediado na USP, com pesquisas como melhoria de 
diagnóstico, tratamento e reabilitação de pacientes de AVC com 
análises complexas de dados e protocolos. Outra iniciativa em 
processamento de linguagem natural é a detecção precoce de 
insuficiência respiratória por áudio, com 91% de acerto em casos de 
covid. 
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Estratégia Preventiva 

Padrões de comportamento contribuem com até a metade dos 
riscos de mortes prematuras e incapacidades provocadas por 
doenças, indicam estudos científicos. Não é fácil mudar velhos 
hábitos, mas novas tecnologias, como análise de big data e 
Inteligência Artificial (IA), ajudam a identificar esses padrões e a 
promover ações preventivas que salvam vidas.  

O tema, segundo informa Dauro Veras (Valor, 08/06/21), é um 
dos objetos de estudo da gestão da saúde populacional. Busca 
entender quais fatores influenciam a saúde em segmentos específicos 
como Estados, municípios ou empresas. Essa área de conhecimento 
respalda a tomada de decisões desde a caminhada de meia hora por 
dia ao desenho de políticas para atender milhões de pessoas. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) atende oito em cada dez 
brasileiros. Ele se inspira no modelo europeu de ênfase na prevenção, 
no qual 85% dos problemas se resolvem na atenção primária. Seus 
programas de saúde da família, imunização e controle de HIV/aids, 
entre outros, são referências internacionais. Contudo, a 
universalização do atendimento é prejudicada pelo orçamento cada 
vez menor.  

A saúde suplementar se baseia no modelo americano. Foca no 
pronto-socorro e no hospital como portas de entrada. Muitos dos seus 
gestores e clientes já constataram isso não ser sustentável no longo 
prazo. Começam a valorizar estratégias preventivas. 

 Anualmente, R$ 28 bilhões são desperdiçados com fraudes e 
procedimentos desnecessários no Brasil, estima o Instituto de 
Estudos de Saúde Suplementar (IESS). Como 70% dos beneficiários 
de serviços privados são filiados a planos coletivos empresariais, isso 
coloca as empresas sob pressão de custos crescentes. Incluem a alta 
inflação médica e o aumento das doenças degenerativas.  

Nesse cenário, a gestão da saúde populacional pode contribuir 
com os setores público e privado. Beneficiará não somente pessoas 
saudáveis, como também pacientes agudos e crônicos. 

Há uma explosão de startups criadas com o olhar da atenção 
primária em saúde, para evitar o modelo hospitalocêntrico e 
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empoderar o usuário. Grandes empresas e operadoras também estão 
se movendo nessa direção.  

É necessária uma agenda de incentivo ao aumento da 
eficiência, com ações de combate às fraudes, coparticipação na 
gestão de risco populacional e análise de custo-efetividade. 

O impacto da informação, por si só, na mudança de 
comportamentos é pequeno. É preciso definir para qual população e 
em qual momento as ferramentas tecnológicas podem ser aplicadas, 
além de ensinar as pessoas a mudar seus hábitos e manter o 
engajamento ao longo do tempo.  

Destaca-se a relevância de políticas públicas de modo a 
incentivarem a saúde. Entre outras, estão a construção de ciclovias e 
o fim da propaganda de alimentos não-saudáveis para crianças. 

A tecnologia da informação será a ferramenta mais poderosa 
para transformar a atenção primária em saúde nas próximas 
décadas, mas tudo depende de qual projeto terá mais força na 
sociedade brasileira.  

A gestão de dados deve respeitar as diferenças regionais e 
culturais e ser voltada para o interesse coletivo. Se o foco for na 
mercantilização de dados, permanecerá a perpetuação de um sistema 
extremamente injusto, regido pelo poder de consumo, com clientes 
premium e a maior parte da população sendo mal-atendida. 

Uma área de gestão da saúde populacional deve ter o objetivo 
de atuar junto ao público amplo. Usar análise de big data para avaliar 
determinantes sociais de saúde de todos. 

Necessita examinar o contexto onde a pessoa está inserida: sua 
situação sanitária, vulnerabilidade social e financeira, e exposição à 
violência, por exemplo. Isso permite priorizar ações como a 
promoção de atividade física junto a uma população onde predomina 
o sobrepeso.  

Uma plataforma digital de gestão preditiva transforma dados 
em cuidados. Usa ciência de dados e evidências científicas para 
ajudar os clientes na tomada de decisões de melhoria na saúde de 
populações-alvo e também na identificação de desperdícios.  
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Um exemplo de aplicação da tecnologia é o algoritmo capaz de 
identificar com precocidade quais gestantes têm mais risco de evoluir 
para uma gravidez de alto risco. Isso se dá a partir de um 
questionário e de dados da consulta clínica pré-natal. 

É possível atuar na gestão de saúde populacional e cuidados 
personalizados por meio de um aplicativo e um site. Entre 60% e 
70% da população seria classificada como de baixo risco de adoecer 
caso, ao longo da vida, tomar atitudes de modo a prevenir doenças 
crônico-degenerativas como pressão alta, diabetes e obesidade. 

O foco é chegar nessa população rapidamente e resolver 
problemas agudos, sempre levando aspectos relacionados à 
prevenção. Enfatiza-se a importância de empoderar o paciente e 
também de proteção ao sigilo das informações. 

Realidade Virtual, Robôs e TeleMedicina 

A tecnologia 3D avança, em benefício de médicos e pacientes, e 
busca se especializar no tratamento de casos de alta complexidade. 
Inclue cirurgias capazes de associarem imagens de computador a 
operações robotizadas em tempo real.  

Os médicos estão utilizando equipamentos de virtualização 3D, 
em laboratório de realidade virtual, para o planejamento cirúrgico de 
forma mais efetiva e segura. Por meio de óculos de realidade virtual, 
conseguem analisar minuciosamente a reconstrução avançada de 
determinado órgão do corpo humano, com melhor entendimento da 
anatomia e da patologia do paciente, a partir das imagens geradas 
por tomografia computadorizada ou ressonância magnética.  

Com o uso dos óculos tridimensionais, um coração, por 
exemplo, vira realidade. É possível manipular um tumor e as 
estruturas anatômicas ao seu redor para um melhor entendimento de 
sua localização. 

Já foram realizadas pelo menos 50 cirurgias ortopédicas e de 
tumores pulmonares, com ajuda desses equipamentos de realidade 
virtual.                                                        

Na Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) da Universidade 
de São Paulo, pesquisadores estão desenvolvendo um robô para ser 
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utilizado durante cirurgias realizadas em crianças com epilepsia, um 
dos problemas neurológicos mais frequentes na infância. A nova 
máquina ajuda a inserir eletrodos no crânio do paciente para o 
cérebro ser monitorado durante uma crise. 

A partir de imagens em 3D recebidas on-line, a máquina auxilia 
os profissionais a interpretá-las e a calcular onde os eletrodos devem 
ser inseridos. O robô custou US$ 200 mil e foi importado da 
Alemanha, será um dos principais elementos dentro da sala cirúrgica.  

Os engenheiros desenvolveram um programa baseado no 
software Invesalius 3, para reconstrução de imagens de tomografia 
computadorizada e ressonância magnética. Trata-se de uma forma 
colaborativa de trabalho entre o robô e o cirurgião, uma espécie de 
casamento da realidade virtual com o mundo real. 

A tecnologia 3D vem sendo uma ferramenta muito importante 
para a transformação digital e avanços na área da saúde. Já se 
consegue imprimir modelos anatômicos, próteses de órgãos e até 
tecidos de pessoas, facilitando o trabalho dos médicos nas cirurgias. 

O valor do mercado global das impressoras 3D, para várias 
áreas de atividades, alcançou US$ 12 bilhões em 2018. A IDC estima 
poder atingir US$ 35 bilhões em 2040. A área médica responde por 
8,8% desse total. 

Há startup paulista especializada na impressão 3D de soluções 
ortopédicas, neurológicas e reumatológicas feitas de plástico 
amoldável e biodegradável. 

Com a promessa de procedimentos mais eficazes e menos 
invasivos, o uso de robôs em cirurgias alcança cada vez mais áreas 
da Medicina. Com a visão 3D e braços mecânicos, o cirurgião ganha 
movimentos mais refinados e articulação ampla dos instrumentos.  

Estudo brasileiro com 205 pacientes com câncer de próstata 
publicado no “Journal of Robotic Surgery”, revista científica do grupo 
“Nature”, acompanhou sua evolução durante cinco anos. Os 
submetidos à cirurgia robótica tiveram complicações duas vezes 
menores de incontinência urinária e três vezes menores de disfunção 
erétil. 
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As plataformas robóticas mais usadas no Brasil atendem a 
urologia e ginecologia com braços robóticos para cirurgias 
minimamente invasivas. Novas opções chegaram a hospitais 
brasileiros como os robôs cirúrgicos para procedimentos 
endovasculares e para implante de prótese de joelho. 

 Composto por ferramentas de planejamento pré-operatório, 
auxilia o cirurgião no posicionamento adequado do implante segundo 
a anatomia específica do paciente, dando precisão ao corte ósseo. 

Outras especialidades se beneficiam da robótica, além da 
urologia e ginecologia, como a cirurgia do aparelho digestivo, torácica 
e geral. 

Soluções de Inteligência Artificial para Telemedicina 

O número de healthtechs (startups do setor de saúde) foi além 
do dobro em cinco anos, saltando de 265, em 2015, para 542 em 
2020, de acordo com o estudo Healthtech Report Brasil 2020, da 
empresa de inovação aberta Distrito. Com a pandemia, as 
companhias investiram em novas tecnologias, baseadas em 
inteligência artificial (IA), e incrementaram serviços, como as 
consultas on-line. 

Pesquisa realizada pela plataforma de telemedicina Conexa 
Saúde indica: 41% dos pacientes consideram uma urgência poder ser 
resolvida a distância, enquanto 66% dos médicos afirmam a prática 
poder oferecer um melhor acesso à saúde. 

A aplicação da telemedicina é importante para atender a 
população em quarentena e proteger do contágio pacientes mais 
vulneráveis, como os idosos. É possível oferecer serviços de saúde 
com preços acessíveis a distância. O modelo também libera espaço 
nos hospitais para o atendimento de casos graves. 

Nessa plataforma, 54% dos usuários têm entre 25 e 49 anos, 
sendo 64% de mulheres, das classes sociais B1 (21%), B2 (33%) e 
C1 (25%). A partir de março de 2020, a empresa com 1,2 mil 
médicos cadastrados lançou um serviço para teleconsultas em 27 
especialidades. O número de atendimentos na modalidade passou de 
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26 mil, em maio de 2020, para mais de 200 mil pacientes, em maio 
de 2021. 

Antes da pandemia, o paciente tinha apenas a opção de fazer 
agendamento. Agora, ao entrar no app da marca, pode aguardar em 
uma fila on-line e esperar a chamada.  

A novidade faz parte de novas soluções tecnológicas, 
introduzidas entre 2020 e 2021, com investimentos de R$ 10 
milhões. Incluem um sistema proprietário baseado em IA para 
organizar as escalas dos médicos e a automação da contratação de 
especialistas. Isto já reduziu o processo de quatro semanas para sete 
dias. 

Treze por cento da receita é aplicada em Pesquisa e 
Desenvolvimento. Este ano, deve lançar uma frente de vacinação 
capaz de contemplar do neonatal até a fase adulta, com aplicação em 
domicílio. 

O uso de dispositivos conectados reforça a tendência de 
assistência médica contínua a pacientes fora do ambiente hospitalar. 
Um sensor sem cabos e um aplicativo de celular bastam para garantir 
a realização de exames a distância, mesmo no caso de 
procedimentos mais complexos. 

Um exemplo de aplicação é na área de Neurologia, para 
monitoramento remoto da complacência craniana. A Brain4Care 
desenvolveu um dispositivo capaz de identificar de maneira preditiva 
alterações na relação entre o volume e a pressão cerebral. São 
causadas por distúrbios neurológicos. 

Um sensor conectado na cabeça do paciente envia os sinais 
capturados para um aplicativo de celular. Este, por sua vez, os 
despacha para uma base de dados na nuvem, de onde podem ser 
acessados pelo médico. É possível saber se a conduta adotada no 
tratamento está indo na direção esperada. 

A alternativa para fazer o mesmo tipo de monitoramento é por 
meio de cirurgia, para inserir um cateter com sensor no cérebro do 
paciente. Recomendado para casos extremos, o procedimento 
invasivo é realizado na UTI de um hospital. A solução da Brain4Care, 
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ao contrário, permite o acompanhamento contínuo em qualquer 
localidade. 

Disponível, comercialmente, a solução da Brain4Care já foi 
adotada por hospitais e clínicas de Neurocirurgia no Brasil. Como está 
em conformidade com os requisitos regulatórios internacionais, a 
expectativa é de conquistar os primeiros clientes nos EUA no segundo 
semestre de 2022. 

A Biologix desenvolveu um sensor e um software para rodar na 
nuvem e monitorar pacientes com diagnóstico de apneia do sono, 
uma doença de alta prevalência. Os eventos registrados durante a 
noite são enviados por celular para processamento e emissão de 
laudos para o médico e o paciente. 

A vantagem é o exame poder ser feito na casa do paciente, 
sem o auxílio de profissionais e quantas vezes forem necessárias, 
diferentemente do acontecido com a polissonografia, realizada em 
laboratório. Desconfortável, o procedimento custa caro e tem fila de 
espera. 

A Biologix já realizou em torno de 30 mil exames de apneia do 
sono com a sua solução. O objetivo não é substituir a polissonografia, 
mas permitir um universo maior de pessoas ter o diagnóstico e ser 
encaminhado para tratamento. Os laboratórios não têm capacidade 
para atender a demanda existente. 

É possívelo uso de dispositivos conectados à internet, acoplados 
a instrumentos, para examinar os pacientes durante uma 
teleconsulta. Os instrumentos usados para ausculta cardíaca e 
pulmonar, examinar ouvido, garganta e até mesmo a pele, entre 
outros, capturam e transmitem em tempo real som e imagem para o 
médico. Este faz o atendimento a distância. 

Em um dos projetos, profissionais da área de saúde levam os 
dispositivos até a casa de pacientes quando têm dificuldade de 
locomoção ou para evitar a exposição à covid-19. Outros funcionam 
como uma espécie de ambulatório móvel. 

Além de proporcionar conforto e comodidade aos pacientes, a 
solução desenvolvida por uma startup de Israel elimina a principal 
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barreira para a teleconsulta. Muitos pacientes não se sentem seguros 
por falta do exame físico. 

A argentina DOC24, através da divisão diagnóstica, pretende 
trazer para o Brasil uma cabine de atendimento médico equipada com 
aparelhos. Eles permitem medir os sinais vitais do paciente 
(temperatura, pressão arterial, batimentos cardíacos, glicemia, etc.) 
durante a teleconsulta. 

Instalada em locais públicos com grande fluxo de pessoas, 
como aeroportos, rodoviárias, shopping center, hospitais e empresas, 
a cabine funcionará 24 horas por dia e sete dias por semana. O 
paciente faz o acesso por meio do smartphone. 

Todos os procedimentos são realizados sem auxílio de 
profissionais da saúde. Os resultados dos exames são enviados 
automaticamente pela internet ao médico do examinado. 

Tecnologia no E-commerce 

Lojas versus Estratégia dos Marketplaces 

A escalada do varejo on-line na pandemia tornou a presença 
física em grandes centros ainda mais estratégica, na corrida dos 
“marktplaces” (shoppings virtuais) para ocupar mercado. É crucial ter 
um sistema de entrega ultrarrápido em 20% a 30% das cidades onde 
se registram 70% do consumo no país: cerca de 1,5 mil municípios. 

Um modelo logístico robusto tem mais chance de competir. Mas 
a pergunta central é: é preciso ter loja para ser digital? É possível 
sair na frente tendo “apenas” uma boa rede logística sem loja? 

Há claramente três grupos em situações opostas:  

1. Magazine Luiza, Via e Americanas exploram o ponto físico, e  

2. Amazon e AliExpress seguem a estratégia de “digitais puros”,  

3. Mercado Livre tem ido para um modelo híbrido, com pontos 
parceiros. 
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As redes brasileiras são negócios nascidos no mundo físico e 
lançam mão de suas lojas como uma das táticas centrais no universo 
digital. As três citadas somam mais de 4 mil pontos no Brasil e têm 
mais da metade das vendas totais do on-line. Desde 2020, loja virou 
ponto de estocagem de produtos dos “marketplaces” para entrega da 
compra on-line, funcionando como “minihubs”. 

 No grupo dos estrangeiros, os chineses da Aliexpress, a 
americana Amazon e os argentinos do Mercado Livre replicaram por 
aqui os seus modelos globais. Há ajustes, porque a própria Amazon 
vem abrindo aos poucos redes de pontos locais nos EUA, de 
supermercado a varejo eletrônico.  

Mas, no Brasil, a estratégia tem sido ganhar ritmo de venda ao 
espalhar a malha de logística mais pesadas: centrais, “hubs” e 
“cross-dockings”, espécies de entrepostos de giro rápido. 

Se a estrutura sem loja consegue fazer o ‘last mile’ [entrega 
final] ser eficiente, loja por qual razão? Mas se a loja for um ponto de 
fortalecimento de marca, da compra pela experiência, traz segurança 
ao cliente, então, faz sentido ter loja.  

Mas se já for uma marca global forte, ou investir em mídia, com 
atendimento nota 10, e um site interativo de alta excelência, vale a 
pena ter ponto? Pela complexidade da questão, não há uma resposta 
padrão, única. 

Essa é uma discussão onde cada um foca na vantagem 
possuída e tenta explorá-la ao máximo. Esse é o grande debate no 
mundo hoje sobre os modelos de Amazon e Walmart. 

A Amazon vem abrindo lojas de supermercados e de varejo 
eletrônico nos EUA. Mas não abre nos países em geral. Já o Walmart 
tem uma loja a duas horas de 70% dos lares americanos.  

Mas lá, nos Estados Unidos, ambas têm suas vantagens bem 
desenvolvidas, o varejo é muito maduro e digitalizado. No Brasil, é 
um digital em plena formação. Isso leva a todo esse questionamento. 

O problema no país é a dispersão territorial. É preciso escalar 
venda a custo baixo. Isto é um desafio imenso. Não terá um único 
modelo vencedor, mas grupos com soluções distintas. 
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Para Magazine e Via, a defesa da loja como sendo fundamental 
ao desenvolvimento digital se baseia em alguns pontos: cerca de 
30% a 50% das vendas de itens duráveis ocorrem pelo “click e retire” 
ou seja, o consumidor vê valor nisso.  

A loja também diminui o custo de aquisição do cliente, porque 
quanto mais perto a rede está da casa do consumidor, menor o gasto 
logístico. E isso pode ser repassado ao preço, levando a todo um ciclo 
de ganho de mercado. 

Cada loja aberta em uma cidade onde só vendia on-line, e não 
tinha ponto de venda, após a abertura, o on-line cresce até 45% a 
mais. Porque um canal puxa o outro.  

Quando vende um eletrodoméstico pelo aplicativo, o cliente 
sabe a troca ser mais simples na rede com loja. Ele acessa a linha de 
crédito pelo site, ou paga pelo carnê digital, e se precisar trocar pode 
usar a loja. Como ele faz isso em plataforma sem loja e sem crédito? 

A loja abre inúmeros caminhos. A Magazine Luiza começou a 
entregar produtos dos lojistas, depois a pegar os produtos neles e 
entregar, e agora a armazenar esses produtos nas próprias lojas. 
Poderá usar até a loja dele e avançar para outras parcerias. 

Nada disso visto hoje também é uma regra ‘inabalável’. Sem 
nenhuma loja, mas com sistema de centrais, “hubs”, entrepostos e 
agências, Mercado Livre entrega cerca de 75% de suas vendas em 
até 24 horas, acima das redes físicas. E 80% dos envios passam pelo 
seu sistema próprio de logística. Era cerca de 30% há quatro anos. 

Esse modelo de ter agências parceiras nas capitais tem custo 
baixo para ele, e resolve o problema de quem mora em casa e não 
tem como receber pedidos. A empresa paga um valor fixo por pacote 
à agência, abaixo de R$ 1.  

Eles deram um salto no nível de serviço depois de investirem na 
rede própria de entrega. Utiliza de forma integrada o Mercado Envios 
e o Mercado Pago. 

O grupo tinha só um centro de distribuição há três anos. Deve 
terminar o ano com oito. 
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Há ainda um efeito do crescimento da força da marca. Tem 
vans, aviões, todos envelopados, e um investimento em mídia 
consistente ano a ano, além de um avanço no nível de serviço capaz 
de articular tudo isso. É uma visibilidade geradora de confiança. 

Nesse mundo de mais facilidades, o ponto não é tão necessário. 
O fato de ganhar escala há bastante tempo mostra estar explorando 
bem a tecnologia e cuidando da experiência do cliente. Pode ser 
necessário futuramente ter loja? Até pode, mas hoje não há razão. 

O foco na malha logística é também citada pela Amazon no 
Brasil para sustentar sua visão de operar sem lojas por aqui. A 
empresa chegou a ter quiosques para vender o leitor Kindle, mas 
fechou todos. No site da Amazon, o consumidor pode comprar o 
Kindle e os aparelhos da Linha Echo e experimentar por 30 dias grátis 
sem compromisso, substituindo a necessidade dos quiosques. 

A Amazon tem uma “promessa de entrega confiável”, reflexo da 
força da marca no Brasil. Vem acelerando lançamentos e inovações 
desde 2019. O assinante do Prime tem frete grátis por R$ 9,90 ao 
mês, praticamente o preço de um frete – e pode usar o serviço de 
streaming.  

Foram 9 centros abertos em três anos. Promete aos clientes 
Prime a entrega, em cerca de 700 cidades, em dois dias.  

Magazine e Americanas enviam metade das vendas on-line em 
um dia. Se estiverem atrás em entrega, têm caixa robusto para 
acelerar. 
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6. Infraestrutura, Logística e Energia 

Infraestrutura 

Perspectivas de Investimentos Privados em Concessões e 
Desestatizações 

Antes da posse presidencial, quando se juntava em um 
“gabinete de transição”, a equipe do capitão reformado traçou como 
meta elevar os investimentos anuais em infraestrutura para a marca 
de R$ 250 bilhões em 2022, ou seja, dobrando o patamar herdado da 
gestão golpista. 

  

Até a metade do mandato, entretanto, os investimentos ficaram 
praticamente no mesmo nível de antes. Um levantamento da Inter.B 
Consultoria, presidida pelo economista Claudio Frischtak, aponta: os 
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aportes públicos e privados na área de infraestrutura atingiram R$ 
115,2 bilhões no ano 2020. 

Isso abrange investimentos nos setores de transportes, energia 
elétrica, telecomunicações e saneamento. É um valor abaixo do 
aplicado nos anos de 2019 (R$ 118 bilhões) e de 2018 (R$ 117,6 
bilhões), quase igualando o de 2017 (R$ 114,7 bilhões).  

Como proporção do PIB, é o sexto ano seguido de queda e 
representa 1,55%. De forma geral, há desembolsos cada vez 
menores do Estado, sem compensação por investimentos do setor 
privado. 

Na prática, o Estado brasileiro se tornou prestador de serviços 
públicos na área administrativa/ministerial, em especial, educação, 
saúde, segurança e previdência social. Dá ênfase em políticas sociais.  

Para ilustrar o tamanho do déficit em infraestrutura existente 
hoje, se simplesmente dobrar o ritmo de investimentos anuais, na 
economia brasileira, levando em conta a média de aportes nas 
últimas duas décadas (2,01% do PIB), só alcançaria a modernização 
de sua infraestrutura em 2044. É quando se atingiria um estoque de 
capital plenamente compatível com as necessidades da economia 
nacional, nos setores analisados. 

A única ação anunciada do governo está muito atrasada: a 
agenda de concessões e privatizações para impulsionar 
investimentos. O leilão da Ferrogrão, a relicitação da rodovia 
Presidente Dutra (Rio-São Paulo), a construção das novas redes de 
5G na telefonia celular, as desestatizações da Eletrobras e do porto de 
Santos estão entre os seus projetos até o fim de 2022. 

Cinco fatores devem ser observados quando se fala em atrair 
capital privado para a infraestrutura: segurança jurídica, 
previsibilidade regulatória e independência das agências, atualização 
dos marcos legais, restrições de financiamento e ambiente político-
institucional. 

1) Insegurança jurídica: o Brasil ocupa o 120º. lugar em 
eficiência do aparato legal para a resolução de disputas no ranking do 
Fórum Econômico Mundial. Para a Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), o país está na 64ª. posição global na qualidade da aplicação 
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de normas. Arbítrios judiciais como encampação de concessão (Linha 
Amarela no Rio de Janeiro) e mudança depois do certame (aeroporto 
de Manaus) são incompreensíveis para os investidores à luz do 
Direito, tomadas apenas com base na liberdade interpretativa dada a 
juiz. 

2) Autonomia das agências reguladoras: os órgãos reguladores 
continuam sujeitos a cortes orçamentários e indicações políticas. Um 
artigo da nova Lei das Agências, de 2019, foi vetado pelo inseguro 
presidente sob alegação de ter medo de se tornar uma “rainha da 
Inglaterra”... Isto porque criava um Comitê de Especialistas, 
indicados pelo presidente da República, para elaborar lista tríplice de 
candidatos à diretoria dos reguladores. 

3) Atualização dos marcos legais: o saneamento básico e o gás 
natural ganharam novas legislações, recentemente, favoráveis aos 
investimentos privados. Também foi aprovado o projeto do “free 
flow”, para modernizar o pagamento de tarifa em rodovias 
pedagiadas, permitindo a cobrança do usuário por trecho 
efetivamente percorrido. No entanto, outras propostas aguardadas 
com expectativa estão travadas no Congresso: o novo marco das 
ferrovias, a lei de geral PPPs e concessões, a reforma do setor 
elétrico. Com a antecipação do calendário eleitoral, haverá provável 
esgotamento da agenda legislativa. 

4) Restrições de financiamento: não se vê limitação de recursos 
disponíveis para financiar projetos de infraestrutura. A trava maior, na 
visão de especialistas, está nos balanços das empresas e sua 
capacidade de endividamento. Por isso, enfatiza-se a necessidade de 
tornar mais comum o uso do “project finance”, quando as receitas 
futuras de uma concessão são dadas como única garantia dos 
empréstimos.  

5) Ambiente político-institucional: a instabilidade e a excessiva 
polarização política assustam investidores, principalmente quem 
ainda não está instalado no Brasil. Isso já começou a afetar os 
investimentos. Mesmo durante a crise da dívida externa, nos anos 
1980, a percepção internacional era melhor. Talvez tenha sido pelo 
‘soft power’, pela música, pelo futebol, pela perspectiva de 
crescimento. Passou. 
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O cenário futuro apresenta diversas oportunidades possíveis de 
destravar mais de R$ 50 bilhões em negócios com investimentos 
privados em concessões, Parcerias Público-Privadas (PPP) e 
desestatizações. Entretanto, há um conjunto de questões regulatórias 
e jurídicas a serem superadas. 

O ministro de infraestrutura anunciou (Valor, 29/10/20) sem 
convencer: mais de 30 licitações poderão ser feitas até o esperado 
fim deste governo detestado, com destaque para o setor de 
transportes. 

Por ser um governo inoperante e/ou inerte, ele promete, mas 
não cumpre. Por exemplo, toda a malha da Infraero, a empresa 
pública a operar os aeroportos brasileiros, por exemplo, “poderá ser” 
transferida à iniciativa privada. Trabalha sob hipótese... 

Já em ferrovias trabalha para a renovação da malha dos atuais 
concessionários e para a concessão de novos trechos. Anuncia querer 
“transformar a matriz de transportes nacional”. Risos. 

A pandemia trouxe incertezas sobre a demanda. O setor 
aeroportuário é um exemplo.  

O terminal de Guarulhos, o maior da América Latina, registrou 
queda de mais de 50% no número de passageiros. Foram 12 milhões 
de pessoas embarcando e desembarcando das aeronaves nos sete 
primeiros meses de 2020, comparadas a 24,3 milhões em igual 
período de 2019. Em número de voos, a retração é semelhante. 
Foram 89,3 mil ao longo do ano passado, o que representa 53,5% do 
realizado no ano anterior.  

As viagens de negócios, um dos motores do segmento, tiveram 
queda abrupta. Parte delas poderá desaparecer para sempre com a 
tendência das reuniões virtuais, trabalho remoto e a diminuição no 
número de eventos. 

Essa mudança poderá ser estrutural. Terá de ser levada em 
conta na próxima rodada de concessões.  

O governo poderá (mais uma tentativa-e-erro) licitar os 22 
terminais entre o fim de 2021 e 2022, além de já ter iniciado o 
processo para conceder os aeroportos de Congonhas (SP) e Santos 
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Dumont (RJ), ambos com bastante movimento de turistas de 
negócios. 

Deverá haver uma correção dos estudos de demanda. Além 
disso, as cláusulas de investimentos ficam muito mais flexíveis, sem 
forçar aplicação de recursos caso não haja demanda. Mesmo assim, o 
setor continua atraindo interessados. 

 A pandemia enseja reflexões sobre os contratos a serem 
assinados. A queda de demanda impõe um novo olhar sobre o 
compartilhamento do risco dessa variável na equação para atrair 
investidores e financiadores.  

Há exemplos no país com essa possibilidade, como em linhas 
de metrô em São Paulo, onde há contratos com bandas de demanda, 
uma forma de reequilíbrio quase automático. Nesse tipo de contrato, 
há uma demanda projetada ano a ano durante toda a extensão da 
concessão.  

Define-se quais variações acima ou abaixo de 10% do previsto 
são absorvidas pela concessionária. Oscilações entre 10% e 20% são 
compartilhadas, sendo 50% do poder público e 50% da 
concessionária. Variações entre 20% e 40% para baixo ou para cima 
ficam 30% para o privado e 70% com o poder concedente ou 10% e 
90%. 

Este é um exemplo possível de ser adotado quando as 
incertezas sobre o futuro levam investidores e financiadores buscar 
liquidez. Essa fórmula já estabelece automaticamente mecanismo de 
absorção de receita de 40% para cima ou para baixo, então não 
precisa parar e renegociar.  

Não se interrompe o serviço durante esses momentos de 
oscilação. Reduz-se a rentabilidade do ente privado, mas não se 
ameaça a sobrevivência do projeto. 

Algumas concessões deverão passar por reequilíbrio 
econômico-financeiro em razão dos efeitos da pandemia sobre a 
demanda, um assunto possível de ter algum impacto sobre o 
cronograma de alguns negócios, como o da relicitação da rodovia 
Dutra, um dos maiores projetos do governo federal.  
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Além do desafio de levar adiante as concessões previstas, o 
governo federal terá outra questão a resolver: a intenção de algumas 
concessionárias privadas de devolverem ativos concedidos. 

Estão incluídos nesse processo cerca de três mil quilômetros de 
rodovias (acima do dobro dos 1,3 mil quilômetros de vias transferidas 
à iniciativa privada pela União nos últimos três anos) e os terminais 
de Viracopos (SP) e São Gonçalo do Amarante (RN). Um dos 
processos mais adiantados é o da Via-040, responsável pela gestão 
do trecho de 936,8 quilômetros da BR-040 entre Brasília (DF) e Juiz 
de Fora (MG). 

Recentemente, o Tribunal de Contas da União (TCU) fez 
questionamentos sobre o método usado para ressarcimento dos 
investimentos não amortizados, mesmo isso já tendo sido submetido 
e aprovado em audiências públicas. A decisão coloca dúvidas sobre a 
relicitação desse ativo e em outros setores, como o aeroportuário, 
onde o governo se prepara para relicitar o terminal de Viracopos. O 
TCU pode fazer questionamento sobre o processo. 

Os investidores estão preocupados com um julgamento do 
Supremo Tribunal de Justiça (STJ) sem data ainda para ser realizado. 
Por exemplo, o presidente do órgão autorizou o município do Rio de 
Janeiro a retomar a concessão da Linha Amarela, via expressa do Rio 
de Janeiro, até então administrada por contrato pela Lamsa, empresa 
do grupo Invepar. 

Por meio de uma decisão monocrática e surpreendente do STJ, 
foi revertido o entendimento consolidado nos dezoito processos 
passados pelo Poder Judiciário. A questão produz muita desconfiança. 

A insegurança jurídica também está no setor elétrico. Os efeitos 
da pandemia criaram uma disputa entre a agência reguladora e as 
empresas. Discute-se o reequilíbrio econômico-financeiro das 
distribuidoras. O setor já recebeu um pacote de ajuda financeira de 
R$ 15 bilhões há alguns meses. 

No debate sobre o tema, a Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) sugere uma flexibilização nos contratos: a recomposição 
econômica e financeira seria feita mediante a assinatura de um 
aditivo contratual pelo qual as partes anulam o contrato vigente e 
assinam um novo contrato de concessão.  
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Para a Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de 
Base (ABDIB), exigir contrapartidas desta natureza aumenta o risco 
para novos investimentos em um contexto onde os contratos de 
concessão atuais já teriam cláusula e garantia legal de reequilíbrio 
econômico-financeiro por razões imprevisíveis como uma pandemia. 

Essa discussão sobre o reequilíbrio está intensa, em 2021, em 
todos os setores e pode afetar cronogramas e até investimentos. 

Há também pontos positivos. Um dos setores mais inspiradores 
de otimismo das empresas nos próximos meses é o de saneamento, 
apesar da pendência de alguns detalhes do novo marco regulatório.  

Há, contudo, pendências com o novo marco regulatório. Uma 
delas é a Agência Nacional das Águas (ANA) necessitar criar normas 
de referência a serem usadas em Estados e municípios. Irá 
estabelecer uma metodologia para a indenização dos ativos não 
amortizados, um ponto sensível possível de trazer polêmica 
principalmente nas regiões metropolitanas. 

A ANA terá de criar a metodologia para contemplar a densidade 
populacional, a topografia, algo para ter um cálculo estimado. É 
melhor estar aproximadamente certo em vez de precisamente 
errado. O que seria estar totalmente errado? Levar dez anos para 
criar esse método. 

O crescimento do mercado de saneamento deve ser 
acompanhado pela ampliação das fontes de financiamento, hoje 
concentradas em operações da Caixa Econômica Federal e do BNDES. 
Também poderá representar abertura de capital de empresas com 
operação na área, quando apenas três estaduais têm ações em bolsa.  

Na área de energia, a pandemia trouxe queda do consumo de 
eletricidade e, consequentemente, provocou a suspensão dos leilões 
de contratação de energia no mercado regulado. Além disso, a 
conjuntura inicial derrubou os preços do petróleo, fazendo os 
certames de licitação de 128 blocos de óleo e gás também serem 
adiados para 2021. 

Um destaque tem sido o mercado livre de energia. Grandes 
empresas estão buscando contratos no ambiente livre com 
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expectativa em preços mais baixos e nos certificados de energia 
renovável, uma tendência devida às mudanças climáticas.  

O Brasil é o segundo maior emissor dos certificados globais de 
energia renovável (I- RECs), atrás apenas da China, com quase 9 
milhões de RECs emitidos no ano. “O futuro do mercado é livre e 
renovável”, resume a presidente da Associação Brasileira de Energia 
Eólica (ABEEÓLICA). 

Uma das novidades do mercado livre foi a adoção, em janeiro 
de 2021, do Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) Horário. Antes, 
a referência de preços era semanal.  

Com o avanço de fontes intermitentes como solar e eólica, 
dependentes de fatores climáticos, exige-se maior precisão na 
formação de preços. As usinas movidas a vento têm geração maior 
de madrugada. Isso poderá criar novos produtos e exigirá mais 
gestão de risco das empresas. 

Em paralelo, o Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia 
(BBCE) já obteve autorização da Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) para lançar em breve os contratos de derivativos de energia. 
Isso poderá permitir ao consumidor livre se proteger de oscilações de 
preço, e bancos e fundos de investimento de comprar barato em um 
momento para vender em outro momento quando o preço esteja 
mais alto. 

Nesse cenário de disputa, os investidores em infraestrutura irão 
demandar mais retorno dos projetos, para ser recalibrado o custo de 
oportunidade. Dependerá também da manutenção (ou não) do 
excesso de liquidez no mundo, com algumas economias com juros 
negativos.  

Para os investidores estrangeiros, havia maior atrativo antes do 
ciclo de elevação da Selic. A depreciação da moeda nacional dava um 
aumento de 50% ao poder aquisitivo a vários fundos institucionais 
interessados em investir em infraestrutura no país. 

Quando começaram seus aportes, a cotação do dólar abaixo de 
R$ 4,00. No crash da pandemia, beirou R$ 6,00. Depois baixou para 
pouco acima de R$ 5,00. O investidor estrangeiro olha as 
oportunidades em saneamento, energia, projetos maduros de 
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rodovias, mas faz contas em cupom cambial: entrar com dólar caro, 
para trocar por mais reais, e repatriar com dólar barato, para 
comprar mais dólares. 

Há novas empresas entrantes. Em saneamento, nos últimos 
leilões, além das concessionárias já atuantes, novas empresas 
participaram, como a Equatorial. Ela, nos últimos anos se destacou 
operando distribuidoras de energia elétrica no Norte e Nordeste.  

A holging Itaúsa foi uma ingressante recente na área de gás 
natural, aproveitando a oportunidade da desverticalização do 
segmento. A CCR já manifestou interesse público em água e esgoto. 

Parcerias Público-Privadas (PPPs) de Iluminação, Saneamento e 
Mobilidade Urbana 

As Parcerias Público-Privadas (PPPs) de iluminação pública e 
saneamento movimentaram em 2020 mais de R$ 5 bilhões em 
investimentos. Além de serem itens de primeira necessidade, ainda 
contêm particularidades financeiras e regulatórias capazes de fazer os 
Estados estruturarem mais projetos nas duas áreas em 2021. A área 
de saúde, com a pandemia, é outra possível de começar a ter novos 
investimentos em PPPs. 

Os negócios em iluminação pública atraem o interesse de 
gigantes da área de energia elétrica. Além de haver uma resolução da 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de conferir às prefeituras 
a manutenção da infraestrutura de iluminação pública, a cobrança da 
Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (COSIP) nas contas 
de luz traz a segurança para os investidores de serem gerados 
recursos para pagar o processo de modernização dos sistemas de 
iluminação pública.  

O pagamento da contraprestação da prefeitura fica assegurado. 
Isso fez os projetos continuarem indo a mercado, mesmo com o 
cenário de incertezas da pandemia. 

De acordo com dados da Radar PPP, até a primeira quinzena de 
outubro de 2020, foram lançados 30 editais de licitações de PPP de 
iluminação pública, sendo assinados 14 contratos de PPP em 2020, 
não necessariamente de licitações publicadas no mesmo ano. As 30 
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licitações publicadas em 2020 podem gerar algo da ordem de R$ 6 
bilhões em investimento privado no setor. 

Entre sete a dez licitações deveriam ocorrer até o fim do ano. 
Havia pelo menos 50 projetos em fase de modelagem, embora ainda 
não tivessem os respectivos editais publicados. Eram projetos 
possíveis de ser licitados e contratados em 2021.  

Saneamento é outro segmento a superar os percalços trazidos 
pela pandemia graças ao novo marco regulatório. Ele reforça a 
abertura do setor à iniciativa privada.  

Em outros setores, as PPPs poderão ter um cenário mais difícil 
de sair do papel, porque dependem da contrapartida do Estado. 
Entretanto, União, Estados e municípios se encontram em uma 
delicada situação fiscal de aperto das contas públicas. 

Quem não possui um fundo garantidor terá dificuldades, o 
cenário deverá fazer Estados e prefeituras com boas condições 
financeiras continuar realizando PPPs, os outros terão grandes 
desafios. 

O setor de mobilidade urbana na maioria dos projetos depende 
de recursos públicos pelo menos para uma parte das obras. Terá de 
buscar novas soluções.  

Em São Paulo, por exemplo, a licitação do trem de passageiros 
intercidades, entre São Paulo e Campinas, fluxo capaz de movimentar 
mais de 500 mil passageiros por dia, poderá contemplar também no 
pacote a concessão de uma linha de trens sobre trilhos já operacional 
na região metropolitana. 

É uma forma de o empreendedor já ter caixa para iniciar o 
projeto do trem intercidades do zero. O projeto pode envolver mais 
de US$ 1,4 bilhão de investimentos. O governo paulista busca atrair 
empresas da China. Elas chegaram a analisar investimentos em 
mobilidade urbana no Estado. 

A nova regulação para aperfeiçoar concessões e PPPs está na 
proposta de uma Lei Geral das Concessões, em tramitação no 
Congresso. No documento com contribuições de empresários e de 
oito ministérios fica proibida as concessionárias de serviços públicos 
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entrarem em recuperação judicial, como ocorreu com a operadora do 
aeroporto de Viracopos (SP). 

Outra inovação é a possibilidade de concessão simplificada para 
projetos com investimento total inferior a R$ 200 milhões e receita 
anual média abaixo de R$ 40 milhões. Nesses casos, as consultas 
públicas poderão ser virtuais e os estudos de viabilidade poderão ter 
um grau de complexidade menor. 

Marco Legal do Saneamento e Deslanche de Concessões 

Em vigor desde meados de julho de 2020, depois de quase 
quatro anos de discussões nos setores público e privado, e de dois 
anos de deliberações no Congresso, a nova Lei do Saneamento Básico 
incentiva licitações referentes à prestação de serviços de água 
potável e de esgoto tratado. Permite uma participação maciça da 
iniciativa privada e de estatais de grande porte. 

É provável ocorrer mais PPPs e mais concessões, além de uma 
maior interação entre empresas públicas e privadas. Em poucos casos 
pode haver a venda de companhias públicas para empresas privadas.  

Mas esse não deve ser o maior volume. É mais esperado o 
aumento significativo de boas empresas públicas trabalhando com o 
setor privado para acelerar os serviços de saneamento. 

O novo marco legal do setor trouxe soluções para questões não 
constantes da lei original. Um exemplo é a nova lei deixar explícita a 
titularidade do município. O responsável pelo saneamento ainda é o 
município, independente da empresa a operar os serviços de água e 
esgoto. Isso reforça a importância da participação do prefeito. 

Outro ponto destacado é a obrigatoriedade de se atingir a meta 
de universalização. Isso significa levar saneamento a todo o 
munícipio, inclusive para áreas até agora esquecidas, como favelas, 
meio rural e até para áreas invadidas. 

Agora, governadores de Estado podem sugerir e formar blocos 
de municípios para regionalizar os serviços de saneamento, juntando 
municípios pequenos pouco atrativos aos olhos privados com outros 
maiores e promover licitações em bloco. Isso tornará as empresas 
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públicas de saneamento de porte menor mais atrativas para o capital 
privado e para as grandes companhias públicas. 

 A expectativa é de ser acelerada a chegada dos serviços a 
todos os brasileiros, com a permanência das boas companhias. As 
empresas debilitadas do ponto de vista técnico e financeiro, 
principalmente, têm de sair e abrir espaço ou fazer Parcerias Público 
Privadas. Com PPP, o setor privado poderá participar mais no setor de 
saneamento básico, fazendo a universalização acontecer mais rápido. 

O saneamento brasileiro é um dos segmentos mais atrasados 
da infraestrutura do país, Metade dos brasileiros não são atendidos 
com coleta de esgoto. As perdas de água na produção chegam a 
38,5%. Menos da metade do esgoto gerado é tratado e cerca de 35 
milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. O novo marco 
deve amenizar essa situação, estimulando PPPs. 

A Agência Nacional de Águas (ANA), vinculada ao Ministério do 
Desenvolvimento Regional, terá papel relevante na criação de normas 
nacionais de referência para a regulação do saneamento, dando 
maior segurança jurídica aos investimentos privados. Com a nova lei, 
a ANA passa também a ser reguladora do setor para resolver 
impasses como temas de indenizações, além de controlar perdas de 
água. 

O modelo anterior, baseado em investimento público, estava 
praticamente esgotado porque as três esferas do poder público não 
dispunham de recursos suficientes. Segundo dados do Sistema 
Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), o investimento 
médio no setor entre 2014 e 2018 foi de apenas R$ 12,27 bilhões. Só 
20% se referiam a aportes do setor privado e os 80% restantes eram 
recursos públicos. 

Os volumes de investimentos do setor privado foram pequenos, 
mas mostraram o interesse dele em investir, apesar da 
indisponibilidade ainda do Marco Legal do Saneamento. As empresas 
privadas prestam serviços para apenas 5,2% dos municípios, mas 
seus investimentos no setor representaram 21% (R$ 2,53 bilhões) 
em 2018.  

De qualquer maneira, há uma desigualdade de investimentos 
em todo o país, essencialmente regiões mais carentes de serviços de 
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saneamento como Norte e Nordeste. Espera-se, portanto, haver uma 
desconcentração saudável dos recursos. 

A nova lei do setor exige, até 2033, 99% da população tenham 
água potável e 90% coleta e tratamento de esgoto. Para alguns casos 
específicos, o prazo poderá ser estendido até 2040.  

Passou a haver uma meta concreta a ser cumprida por toda 
empresa de água e esgoto no município onde atua. Quem não 
conseguir provar capacidade financeira para isso, terá de abrir 
concorrência para outra companhia poder entrar e operar. 

 Algumas estimativas apontam a necessidade de pelo menos R$ 
20 bilhões por ano para atingir a universalização desses serviços, 
recursos não possuídos pelo poder público. Até 2033, portanto, 
seriam necessários pelo menos R$ 260 bilhões, embora especialistas 
do setor afirmem esse montante ser de aproximadamente R$ 600 
bilhões. 

Essa cifra não considera recursos necessários para manutenção 
e modernização de redes já existentes, mas é tão significativa de 
modo só ser possível alcançá-la mediante aportes do setor privado. 
Para este ano, por exemplo, o orçamento do governo federal para o 
setor destinou 21% menos do previsto pelo Ministério do 
Desenvolvimento Regional em janeiro, caindo de R$ 835,5 milhões 
para R$ 661 milhões. 

Para captar investimentos, porém, os projetos precisam ser 
bem estruturados e com garantia de segurança jurídica por meio de 
boa regulação. Estas diferenças na alocação dos recursos ilustra o 
grande desafio na área de saneamento.  

As prefeituras municipais, mesmo as mais sofisticadas em 
termos de gestão, têm limitações para tocar sozinhas projetos 
complexos. Há no Brasil, historicamente, um problema de má 
governança dos recursos.  

Isso inclui falta de planejamento, de programação, de bons 
projetos, de fiscalização e de supervisão. É recorrente uma obra, seja 
pública, seja privada, parar antes da conclusão, aumentando os 
custos e prazos previstos em orçamento. 
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O Tribunal de Contas da União (TCU) mostrou essa realidade. 
Em 2018, foram identificados mais de 38 mil contratos de obras com 
recursos da União. Desse total, havia mais de 14 mil contratos, 
somando R$ 144 bilhões, “paralisados”. Deficiência técnica, 
problemas no fluxo orçamentário e financeiro e abandono das obras 
pelas empresas contratadas foram algumas das razões apontadas. 

Falta aos municípios condições técnicas para elaborar projetos 
de qualidade, assim como para alguns Estados. Não adianta ter 
dinheiro se não conseguir usá-lo de forma eficiente.  

O desafio é como evitar o desperdício de dinheiro público. Até 
porque não há muitas oportunidades de venda de grandes ativos 
estatais como a Cedae-RJ. 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e a 
Caixa Econômica Federal podem apoiar mais os municípios na 
estruturação de projetos. Ambos bancos públicos federais têm 
conhecimento nessa área de saneamento e prestam serviços nas três 
esferas: União, Estados e municípios. 

O estímulo à concessão por blocos, presente no novo marco do 
saneamento, além transferir para a ANA a função de estabelecer 
normas de regulação nacionais, pode ajudar a mudar a distribuição 
desigual de recursos. As novas regras já estimularam investimentos 
na área, com bem-sucedidos leilões de concessão, mas ainda 
precisam ser finalizadas de modo a eliminar as inseguranças 
jurídicas. 

Realizado em 30 de abril de 2021, o leilão da Companhia 
Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) é um dos 
principais exemplos. O valor levantado com a concessão foi o dobro 
do estimado, em clima de intensa disputa pelo serviço de 
saneamento em um dos Estados mais importantes do país e o 
terceiro em população.  

Foram arrecadados R$ 22,6 bilhões com a concessão de três 
dos quatro blocos ofertados, dois deles arrematados pelo Consórcio 
Aegea, e o terceiro pelo Consórcio Iguá, do qual participa o fundo de 
pensão canadense Canada Pension Plan Investment Board. O bloco 
mais barato reunia bairros da Zona Oeste da cidade do Rio, 
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dominados por milicianos, e seis municípios, não recebeu oferta e 
será novamente licitado, em novembro, com mais atrativos. 

Para universalizar o atendimento da população atendida até 
2033, como determina o novo marco regulatório do saneamento, e 
ainda garantir a manutenção da infraestrutura, serão investidos R$ 
27,1 bilhões em 20 municípios ao longo de 35 anos, a maior parte 
nos primeiros doze anos. Nos últimos dez anos, o investimento médio 
anual nessa rede não chegava a 1% desse total. 

O sucesso dos três blocos provocou a adesão de uma leva de 
cidades esperando para ver se valia a pena conceder à iniciativa 
privada serviços de saneamento básico hoje prestados pela Cedae. 
Agora já são quase 20 municípios no bloco e a previsão de 
arrecadação, antes de R$ 900 milhões, pode chegar perto de R$ 3 
bilhões. 

A Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento 
(Aesbe) cria resistência e questiona junto ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) a constitucionalidade da própria lei. Ela se movimenta 
para abrir um novo processo contra a regulamentação do marco 
legal.  

O principal alvo das críticas é o decreto com definição dos 
critérios de comprovação econômico-financeira das empresas para 
atingirem a meta de universalização dos serviços. Se não tiverem 
capacidade para investir, terão de abrir mão de contratos. 

Levantamento realizado pelo Valor Data, com base nas 
demonstrações contábeis de 25 empresas públicas e dados do 
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (Snis) 
constatou: ao menos dez delas não se enquadram nos requisitos da 
nova lei (Valor, 14/07/21).  

No âmbito dos governos estaduais também há problemas 
(Estadão, 20/07/21). Pelo menos nove deles permitiram a 
regionalização do serviço de água e esgoto com brecha à atuação das 
empresas estaduais públicas sem licitação, como exige a nova lei. 

As companhias estaduais a legam não combater o 
estabelecimento de metas e exigências, mas sim pontos específicos 
como o prazo para a entrega dos documentos e a restrição para 
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formação de Parcerias Público Privadas (PPPs). As companhias 
também questionam a formação de blocos regionais para a 
constituição das redes de atendimento. 

O ritmo de implementação da lei tem igualmente deixado a 
desejar. Se os Estados demoram a realizar a regionalização das 
redes, há atrasos também em outras frentes, como a regulamentação 
da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Passou a 
ser o órgão regulador federal do setor, exigindo reforço e capacitação 
do quadro técnico. 

Até agora, as decisões da Justiça têm sido favoráveis à lei do 
saneamento. Mas o questionamento judicial dificulta a implementação 
das regras e desestimulam investidores.  

No entanto, será necessário recorrer ao capital privado para 
atender os requisitos da universalização. Atualmente, 46% da 
população não é atendida por rede de esgoto e somente 49% dele é 
tratado; e 16,3% não têm água encanada. A International Finance 
Corporation (IFC), ligada ao Banco Mundial, calcula ser necessário 
investir US$ 750 bilhões para a universalização do atendimento à 
população. 

Infraestrutura de Telecomunicações para Transformação Digital e 5G 

A indústria de telecomunicações desempenha papel central no 
avanço tecnológico e na digitalização da economia. Em todo o mundo, 
o acesso à internet tornou-se a mola propulsora da produtividade e 
da inovação.  

No Brasil, segundo um estudo realizado pela fabricante de 
dispositivos Ericsson, o setor de telecomunicações movimenta 3,6% 
do Produto Interno Bruto (PIB) e será responsável por destravar o 
potencial de crescimento de outros segmentos, a exemplo da saúde, 
segurança pública, manufatura, varejo e agricultura. 

A infraestrutura de telecomunicações é estratégica. É ela vai 
suportar a retomada econômica e a modernização da base produtiva. 

O setor se estrutura para a implementação das redes 5G no 
país. Demarcará importante mudança no ambiente de negócios. De 
acordo com os números apresentados pelo estudo da Ericsson, a 
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combinação entre 5G e digitalização muda a forma de obtenção de 
receitas. 

 Enquanto o faturamento com serviços para o consumidor final 
deve permanecer estável – com uma taxa anual de crescimento na 
casa de 1,63% até 2030 –, a transformação digital nas empresas 
pode gerar crescimento com receitas para o mercado corporativo na 
casa de 12% ao ano no mesmo período. Nas gerações anteriores, o 
foco foi o atendimento ao consumidor. Mas a 5G é um recurso valioso 
para as empresas e vai alterar a oferta. 

A conectividade responde diretamente pela evolução de 
tecnologias como a inteligência artificial, a computação em nuvem e a 
análise de dados. Esses recursos interferem na competitividade das 
corporações.  

Estima-se a chegada das redes 5G adicionar R$ 249 bilhões ao 
Produto Interno Bruto (PIB) até 2035. A 5G vai acelerar a migração 
dos sistemas para a computação em nuvem, tornando as soluções 
empresariais acessíveis para negócios de todos os portes.  

A rede também vai estimular crescimento exponencial da 
internet das coisas (IoT). É a base para a indústria 4.0. 

Os smartphones serão apenas 10% dos novos dispositivos 
conectados à rede 5G, cuja base deve ser tomada por sensores, 
máquinas, câmeras e outros equipamentos. 

A chegada da 5G no Brasil ainda depende de leilão de 
frequência, previsto para o primeiro semestre de 2021. Mas o 
movimento nas operadoras de telecomunicações é intenso.  

A transformação digital está em curso e há demanda forte para 
banda larga fixa e móvel. As empresas mantêm firmes seus planos 
bilionários de investimento. As quatro maiores do setor – Claro, Oi, 
TIM e Vivo – trabalham para expandir a rede de fibra óptica, 
melhorar a cobertura 4G e preparar a entrada da 5G no país. 
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A estratégia tem sido a de implementar redes 4G na faixa de 
frequência de 700 MHz – mais adequada para áreas com menor 
densidade habitacional e maior extensão territorial. A infraestrutura 
tem sido utilizada para projetos de IoT, conexão de máquinas 
agrícolas e digitalização da gestão das propriedades rurais.  

Estão construindo a base digital no campo. Quando a 5G 
chegar, será possível agregar serviços como a operação autônoma de 
máquinas. 

Além das operadoras, empresas como o Facebook têm aportado 
também recursos em infraestrutura de telecomunicações. No Brasil, a 
intenção da empresa não é se tornar uma provedora de serviços, mas 
a de melhorar a infraestrutura básica.  

Os planos envolvem investimentos em cabos submarinos e a 
parceria com pequenos provedores de internet. É preciso entender a 
conectividade depender tanto de cabos submarinos, para o tráfego de 
longa distância, como das redes nas pontas. 

O Brasil é um hub estratégico para a conexão de cabos 
submarinos, ampliando a velocidade das soluções do Facebook na 
América do Sul. A costa brasileira também criar uma rota mais rápida 
para conectar América e África.  

Já a aproximação com pequenas prestadoras está pautada por 
iniciativas de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e modelos 
de negócios. A intenção é reduzir os custos com equipamentos e 
softwares para este filão de mercado.  

Quem leva acesso para municípios menores e áreas periféricas 
são estes provedores. A capacidade de investimento é uma 
dificuldade real para a expansão deles. 

Segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel), o Brasil possui 15,7 mil provedoras de pequeno porte. 
Juntas elas respondem por 12 milhões de acessos em banda larga 
fixa, atendendo 35% do mercado.  

Elas já possuem a infraestrutura básica, como a rede fixa e a 
frequência para serviços de telefonia móvel. Com apoio, serão 
capazes de melhorar a qualidade e ampliar a base de clientes, aposta 
a big-tech componente do agrupamento FAAMG. 
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Melhorar a qualidade e o alcance é fundamental para o país. A 
pandemia de covid-19 deixou claro o quanto a infraestrutura de rede 
é relevante. A conectividade possibilitou o trabalho remoto, a 
telemedicina, o comércio eletrônico e a educação a distância, 
permitindo boa parte da economia se sustentasse, embora 
cambaleante.  

As lacunas de conexão ficaram evidentes. É preciso uma 
atuação conjunta e diálogo entre o setor privado e público para 
garantir o avanço a digitalização. 

Para ampliar a capilaridade dos serviços, é necessário 
implementar uma série de medidas dependentes do poder público. 
Entre elas estão:  

1. a revisão do marco regulatório do setor,  

2. a aplicação da lei das antenas para permitir o adensamento de 
cobertura móvel,  

3. o uso dos fundos setoriais para fomentar investimentos no setor 
e uma revisão tributária.  

Segundo estudo divulgado pela União Internacional das 
Telecomunicações, a carga tributária média dos serviços de 
telecomunicações no Brasil está em 40,12%. 

Impostos tão altos recaem, de forma perversa, sobre o 
orçamento dos mais pobres. A conectividade é o alicerce para muitas 
outras políticas públicas e sua boa implementação poderá gerar um 
ciclo virtuoso para o país. 

A criação do Comitê Interministerial de Planejamento da 
Infraestrutura pelo governo federal demonstra haver a intenção de 
planejar a implementação de redes com maior cuidado para provocar 
efeitos econômicos positivos. O setor de telecomunicações será visto 
de forma ampliada e conectado com as bases estruturais da 
produção. 

O avanço da infraestrutura, tanto fixa, como móvel, tem de ser 
inserida na discussão de projetos como o de construção de rodovias, 
redes elétricas e de saneamento básico. Além de garantir passagem 
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de cabos e instalação de antenas, há uma questão de integração de 
infraestrutura.  

Nos projetos de cidades intel igentes , as redes de 
telecomunicações são parte integrante dos equipamentos urbanos e 
precisam fazer parte do desenho desde o início. 

A importância das telecomunicações para a recuperação da 
economia também tem levantado questionamentos sobre o modelo 
para o leilão de 5G. Não pode ser estritamente arrecadatório. 

É preciso trabalhar em regras para trazer capacidade de 
investimento para as operadoras. A instalação rápida da 
infraestrutura permitirá o país capturar as vantagens da 5G, 
promovendo a competitividade e integrando as cadeias produtivas. 

Logística 

E-Commerce e Cadeia Logística 

Induzida pela mudança de hábitos do consumidor na pandemia, 
a expansão do e-commerce provocou forte impacto em toda a cadeia 
logística do país. Fechadas em casa, as pessoas passaram a comprar 
quase tudo exclusivamente on-line, forçando um rearranjo geral 
entre os diversos segmentos logísticos e na própria estratégia das 
empresas, 

Elas tiveram de se estruturar rapidamente para atender à 
intensa demanda do comércio eletrônico. Quem ainda não participava 
desse canal, passou a fazê-lo ou a se prepara para isso. 

A estratégia é chegar o mais próximo possível do consumidor 
para entregar os produtos em menor tempo possível, conceito 
chamado de “last mile”, ou última milha logística. 

De janeiro a agosto de 2020, o número de pedidos no comércio 
digital cresceu 65,7%, em relação a mesmo período de 2019, 
conforme dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico 
(ABCOMM). No primeiro semestre, as vendas chegaram a crescer 
145%. Estima-se sua participação no varejo ter passado de cerca de 
5% para algo próximo de 8%. 
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O perfil da movimentação de cargas mudou. De grandes 
volumes para poucos pontos passou a poucos volumes – carga 
fracionada –, para uma infinidade de pontos, as casas dos 
consumidores. Ainda há transporte de grandes volumes, mas houve 
uma inversão, a maior parte agora é de pequenos volumes. 

Até antes da pandemia, as operações logísticas se 
concentravam no mercado B2B, entre empresas, com cerca de 50% 
do total referentes a movimentações entre indústria e varejo e 30% 
relativos ao suprimento de linhas de produção da indústria. As 
entregas até o consumidor final não passavam de 20% (Valor, 
29/10/20). 

A grande novidade dos últimos dois anos foi o deslocamento 
para maior atuação B2C, principalmente no caso do comércio 
eletrônico. A mudança foi imposta pelo consumidor, cujo desejo é 
receber o produto em casa o mais rápido e da melhor forma possível, 
quer a compra seja feita na loja virtual do varejo ou do fabricante, 
nos marketplaces ou redes sociais, o chamado comportamento 
omnichannel, ou de múltiplos canais.  

Como resultado, as empresas tiveram de deslocar seus 
estoques para pontos mais avançados, mais próximos do consumidor 
final, para os produtos estarem disponíveis para entrega em poucos 
dias ou até em poucas horas. 

Prazo é vital na internet. O comércio on-line envolve uma 
logística sofisticada, para coletar rápido e enviar.  

Exige digitalização e integração do supply chain, para operar 
com um grau de fracionamento muito maior, um ambiente já se 
definindo antes da pandemia. A covid acelerou esse processo e as 
empresas tiveram de se adequar para acompanhar essa realidade. 
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O primeiro efeito da pandemia foi de queda nas operações, 
entre abril e maio de 2020, com exceção dos segmentos de 
alimentação, saúde humana e animal e higiene e limpeza, onde o 
movimento se intensificou e se mantém aquecido. Os mais afetados 
foram o automotivo, de produtos da l inha branca e de 
eletroeletrônicos.  

De junho de 2020 em diante, o comércio digital passou a dar as 
cartas, aquecendo as vendas de quase tudo e impondo a relação 
direta entre operadores logísticos e o consumidor. 

A Associação Brasileira de Operadores Logísticos (ABOL) aposta 
nessa nova tendência ser irreversível. Os operadores intensificaram a 
atuação nesse mercado, redefinindo estratégias e associando-se a 
novos parceiros para segurar os custos e manter a competitividade.  

Muitos uniram-se a empresas de marketplace, elas próprias 
interessadas em participar da operação logística. Várias dessas 
empresas se associaram rapidamente a operadores para realizar as 
entregas de forma célere. 

No segmento das transportadoras, depois de uma queda que 
chegou a 45,2% em maio de 2020, o volume de carga movimentada 
já recuperou-se e muitas empresas ultrapassaram os níveis de antes 
da pandemia, informa o presidente da Associação Nacional do 
Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística). O comércio 
eletrônico cresceu muito, aumentando o volume transportado.  

Houve ainda uma safra recorde e isso também ajudou a 
recuperação do transporte. Porém, ainda permanecem incertezas 
relacionadas à continuidade da pandemia. 

Agilidade e criatividade foram decisivas para acompanhar as 
mudanças no mercado. Mas são insuficientes para enfrentar os 
antigos entraves da infraestrutura. Elevam os custos logísticos e 
podem comprometer uma recuperação mais robusta da economia 
depois da pandemia.  

Predominante na matriz de transportes, o modal rodoviário 
convive com a situação precária das estradas. Em 10 anos, até 2019, 
enquanto a frota de veículos cresceu 74,1%, a malha rodoviária 
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aumentou só 0,5%, conforme pesquisa da Confederação Nacional dos 
Transportes (CNT).  

A condição das rodovias piorou. No ano 2019, 59% foram 
avaliadas como regulares, ruins ou péssimas. Em 2018, esse 
percentual foi de 57%. 

Nos últimos 30 anos, o investimento médio anual em logística 
de transporte ficou abaixo de 0,8% do PIB brasileiro. Nos últimos dez 
anos, caiu para 0,5%. Esse percentual precisaria aumentar para 
2,5% do PIB, no mínimo, pelos próximos dez anos. 

A infraestrutura urbana é outro gargalo. Começa a desafiar as 
entregas do comércio eletrônico. As obras de mobilidade previstas na 
época da Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, de 2014 e 2016, ficaram 
pelo caminho. Desde então, nunca houve tão pouco investimento no 
aparelhamento das cidades para a mobilidade urbana. 

As periferias das capitais vivem um crescimento desorganizado. 
Conjuntos habitacionais são construídos de forma descontrolada 
porque a lei de uso e ocupação de solo não se integra a planos de 
mobilidade urbana. Com a infraestrutura regredindo, aumentou a 
complexidade logística para distribuir os produtos do comércio 
eletrônico. 

O e-commerce poderá chegar em pouco tempo a 15% de todo 
o varejo. Precisa ter muita agilidade e flexibilidade para acompanhar 
a nova dinâmica. 

Além de rearranjar parcerias na busca por centros de 
distribuição (CDs) menores e localizados em regiões antes pouco 
exploradas, é necessário criar soluções como a modalidade Rodo 
Expresso, criada na pandemia para enfrentar a redução da oferta de 
voos domésticos. Chegou a 70%. 

Essa linha atende desde as rodovias até a demanda antes 
aérea, de produtos como medicamentos, para entrega em até dois 
dias, dentro de um raio de 1.200 quilômetros a partir da cidade de 
São Paulo. A estratégia inclui viagens noturnas, utilizando dois 
motoristas. 

A empresa investiu também em um hub aéreo exclusivo no 
aeroporto de Guarulhos, com acesso direto à pista de voo. O terminal 
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consolida, paletiza e prepara a carga para ser transportada com 
maior eficiência e segurança. A companhia movimenta por via aérea 
mais de 1.000 toneladas por mês e a meta é dobrar o volume em um 
ano. 

 Uma prestadora de serviços portuários e logísticos também se 
aproveita do surto de e-commerce porque tem uma série de ativos e 
usa a conectividade entre eles para recebimento, armazenagem e 
distribuição dos produtos. A empresa opera com três terminais de 
contêiner – em Santos, Vila do Conde (PA) e Imbituba (SC) –, um 
terminal de carga geral, em Imbituba, e um terminal de veículos em 
Santos. 

A companhia conta também com uma operadora logística. Ela 
atua de forma integrada com os terminais, para atender o cliente em 
todas as etapas, do porto à porta. É a única prestadora de serviços 
portuários com logística integrada do porto ao e-commerce. 

O e-commerce responde hoje por cerca de 10% do faturamento 
de suas operações em armazéns gerais. Graças à diversificação de 
operações e segmentos atendidos, a empresa manteve o faturamento 
da área de logística com pequena alteração, apesar da crise sanitária 
e econômica. 

A gestão customizada de estoques foi um dos serviços bastante 
demandado pelos clientes, para evitar ficarem parados no porto os 
suprimentos importados destinados a fábricas fechadas durante a 
quarentena. 

Dessa forma, evitou também gastos com demurrage, valor 
cobrado pelo armador por dia de atraso no prazo previsto para 
devolução do contêiner. Quando as fábricas retomaram as operações, 
houve a entrega dos estoques. 

O crescimento do e-commerce aqueceu também a procura por 
galpões logísticos. Alcançou a menor vacância com 95% dos quais 
locados. A demanda tem sido puxada também pelos setores de 
alimentação e farmacêutico. 

Quem atua na venda e aluguel de galpões flexíveis, a demanda 
por galpões com cobertura de lona, para e-commerce, aumentou 
muito, sinalizando um forte processo de expansão e de novos 
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investimentos, especialmente fora dos grandes centros, como nas 
regiões Nordeste e Centro-Oeste. É chamado de last mile. 

Operações de Logística 

A pandemia mudou o perfil das operações de logística no país, 
avaliam os empresários do setor. Enquanto algumas empresas 
sofreram muito durante o início da crise, como as do setor 
automotivo, de autopeças, linha branca e eletroeletrônicos, as vendas 
do comércio eletrônico, no primeiro semestre de 2020, por exemplo, 
chegaram a registrar um crescimento de 145%. Mas os protagonistas 
do cenário de logística, no ano passado, no Brasil, são mesmo as 
áreas de negócio da saúde humana, saúde animal, higienização e 
alimentos. 

Consideradas atividades essenciais para a população, essas 
empresas não interromperam suas operações e mantiveram o 
transporte de suas encomendas durante a pandemia. 

Tiveram de fazer as adaptações necessárias, migrar estruturas 
e equipes de operações com menos demanda para aquelas mais 
aquecidas, como as de saúde e e-commerce. Muitas empresas têm 
origem estrangeira como DHL Suply Chain, empresa do Grupo 
Deutsche Post DHL da Alemanha. 

 A pandemia mudou o perfil de distribuição na cadeia de 
suprimentos. As vendas de alguns mercados, como moda e 
automóveis, por exemplo, caíram, por falta de compradores. De outro 
lado, itens básicos e de saúde tiveram picos de demanda. Até em 
transportes, cresceram as oportunidades, porque a malha aérea para 
passageiros diminuiu fortemente, afetando também o transporte 
aéreo de cargas. 

O cenário atual, no entanto, descarta o pessimismo, avaliam os 
empresários do setor de logística. Nos últimos anos, a receita anual 
de empresas operadoras logísticas cresceu 23,8%, de acordo com 
dados da Associação Brasileira de Operadores Logísticos (ABOL). Pelo 
menos 275 empresas somaram R$ 100 bilhões de faturamento anual. 

Como o operador logístico é multisetorial, multiclientes, 
multifuncional, pode migrar, ao longo do primeiro semestre, de 



  312

determinadas atividades menos atuantes para os setores onde já 
estavam crescendo e atendendo a demanda da sociedade. Além 
disso, houve um crescimento disruptivo do comércio eletrônico. 

Na verdade, o e-commerce mudou um pouco de espectro. A 
predominância deixou de ser do business to business, compras entre 
empresas, e passou a ser para as pessoas físicas (business-to-
consumer). 

O e-commerce é um dos pilares de crescimento da FedEx, terá 
papel fundamental no processo de fortalecimento do setor. A logística 
da subsidiária brasileira não faz projeções, mas assinala ter obtido 
um resultado histórico para um primeiro trimestre de ano fiscal. 

No Brasil, a FedEx cobre mais de 5.300 localidades, com uma 
frota própria de quase três mil veículos e está conectada com mais de 
220 países e territórios. Em agosto de 2020, passou a realizar seis 
voos semanais, de ida e volta, entre o hub global da companhia, 
localizado em Memphis (EUA), e o aeroporto de Viracopos, em 
Campinas (SP).  

É o segundo aumento de frequência desde junho, e o sexto voo 
nesta rota semanal. A iniciativa visa atender ao atual aumento do 
comércio exterior, do e-commerce e apoiar os envios essenciais para 
combater a covid-19. 

O impacto da crise sanitária, certamente, não passou 
despercebido em segmentos de larga experiência na distribuição de 
encomendas e transporte de cargas rodoviárias. 

Alguns negócios foram duramente afetados pelo fechamento de 
fábricas, como o automotivo. A paralisação da produção no segundo 
trimestre gerou uma queda significativa de volumes da indústria 
automobilística, em comparação a 2019. 

Teve uma diminuição acentuada do movimento de carga nos 
meses de março e abril, algo como 35% inferior ao de igual período 
do ano anterior, em transportadora de cargas fracionadas. Para 
verificar seu ônus, opera com uma frota própria de 2,1 mil 
caminhões, além de 800 veículos terceirizados. 

As empresas tiveram de rever seus modelos de negócio e a 
forma de se conectar com seus mercados e clientes, adotando novos 
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padrões de saúde e segurança com um aumento significativo nos 
custos operacionais relacionados às medidas de prevenção à corona 
vírus. A digitalização, por exemplo, parece ser irreversível.  

A primeira iniciativa foi a liberação de cargas de forma on-line. 
Graças à inovação, o processo de desembaraço de cargas essenciais 
ficou mais ágil e até 75% mais rápido. Um processo de digitalização 
há algum tempo ajudou muito a enfrentar esta fase. 

As novas necessidades da mobilidade urbana aceleraram, de 
fato, o movimento de adoção da digitalização ainda maior no setor de 
logística. Uma das soluções, o marketplace, levou a um aumento de 
47% no cadastro de veículos (frotistas, cooperativas e 
caminhoneiros), nos últimos 12 meses. 

São 150 mil toneladas de cargas transportadas em média por 
dia no Brasil. Mais 100 mil caminhoneiros utilizam o serviço. O Ticket 
Log, outro sistema de gestão para frotas urbanas, atende mais de 30 
mil empresas-clientes e administra por ano um milhão de veículos.  

O Tmov, marketplace digital da Soltran Logística, voltado ao 
agronegócio, possui mais de 200 mil caminhoneiros. Atuam no 
transporte de cargas deste segmento de negócio, conectados à sua 
base de dados. 

 A automação e a transformação digital são hoje fatores 
primordiais para as empresas atuantes no segmento de logística. 
Parte do faturamento anual de subsidiária brasileira de multinacional 
é destinado para o investimento na renovação da tecnologia de 
sistema de informação e de gerenciamento de armazéns e na 
abertura de novas operações. 

Há previsões para investimentos em infraestrutura operacional 
para reforçar o atendimento em um mercado crescente nos últimos 
anos: o de logística hospitalar.  

Um dos maiores conglomerados do setor brasileiro de logística 
é uma empresa bastante diversificada, com amplo portfólio de 
serviços. Opera em 16 diferentes setores da economia. O impacto de 
um setor com baixo desempenho acaba sendo minimizado por outro 
setor com um desempenho melhor. 
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Aposta também na estratégia de crescer com ações de fusões e 
incorporações. Trata-se de um movimento para ganhar capilaridade 
em diferentes regiões do país, por meio da compra de uma empresa 
com expertise nas localidades.  

Se por um lado as vendas do e-commerce cresceram, por 
outro, a necessidade de manter uma estrutura logística robusta se 
tornou ainda mais evidente. Dominar a distribuição significa oferecer 
a o c o n s u m i d o r u m a b o a e x p e r i ê n c i a d e c o m p r a e , 
consequentemente, assegurar o aumento das transações on-line. 

É necessário manter o controle desse processo, seja com 
estruturas próprias ou em parcerias bem alicerçadas com terceiros na 
área de armazenagem e distribuição. 

A maior participação dos marketplaces criou um novo cenário 
no país, com uma parcela das infraestruturas de transporte e 
armazenamento migrando do B2B para o B2C e modelos híbridos. O 
movimento exige expertise nas duas áreas, ampliando as 
oportunidades para os operadores logísticos e exigindo por parte das 
grandes plataformas a expansão das próprias soluções. 

Dispor de um centro de distribuição estratégico permitirá dar 
um salto de qualidade grande na experiência do cliente naquela 
região, com entregas mais rápidas, a preços mais baixos. É crucial 
para o percentual de entregas fulfillment (a partir de um centro de 
armazenamento, embalagem e distribuição) em 24 horas. 

Transformar as lojas físicas em minicentros logísticos vem se 
mostrando uma estratégia comum entre os grandes varejistas. Além 
de reduzir custos na última milha, integra o ponto de venda físico à 
plataforma on-line, garantindo maior robustez à estrutura logística. 

Para dar conta dos milhares de pedidos registrados pelo 
marketplace, companhia maior acelera a compra de startup 
especializada em soluções de logística urbana e conexão de 
transportadoras em etapas de longa distância. Além de trazer mais 
de cem mil entregadores cadastrados, a startup ajuda na aceleração 
tecnológica e no apoio à entrega de itens menores. 

Plataformas de logística para comércio eletrônico necessitam 
estar presente em municípios grandes e médios, com áreas de cross 
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docking e motoristas cadastrados. A eficiência na última etapa (“last 
mile”) reforça a estratégia de entregar cada vez mais rápido a custo 
menor. 

Com a estimativa de a penetração do e-commerce nas vendas 
do varejo no país permanecer no ritmo anual dos 10%, a expectativa 
é o processo de centralização e centralização do mercado, tanto dos 
operadores logísticos, quanto dos marketplaces, motivado pela 
necessidade de ampliação da estrutura logística, seja ainda mais 
acentuado. 

Concessões de Rodovias 

O ano 2020 tinha começado aquecido com duas concessões 
bilionárias de rodovias e previsão de dezenas de negócios em outros 
segmentos com licitações da União e de governos estaduais. Porém, a 
pandemia atrasou cronogramas ao incorporar incertezas em relação à 
demanda futura e provocou algumas mudanças nos contratos a 
serem licitados. 

Nos dois primeiros meses de 2020, concessões com mais de R$ 
15 bilhões em investimentos foram arrematadas.  

Em janeiro, o governo paulista licitou o corredor rodoviário 
Piracicaba-Panorama, conhecido por Pipa, com 1,2 mil quilômetros e 
previsão de investimentos superiores a R$ 10 bilhões ao longo dos 30 
anos de contrato, arrematado por um consórcio formado pelo Pátria e 
pelo GIC, fundo soberano de Cingapura.  

Em fevereiro, foi a vez de a CCR arrematar a concessão de 
220,4 quilômetros da BR-101, em Santa Catarina. Previa 
investimentos de R$ 3,4 bilhões e custos operacionais de R$ 4 bilhões 
ao longo de 30 anos de duração da concessão. 

A partir de março, quando a pandemia ganhou força, não se 
realizaram por seis meses leilões, retomados apenas em agosto com 
o arrendamento no porto de Santos de dois terminais de celulose, 
setor beneficiado com a alta do câmbio. Gradualmente, Estados e a 
União retomariam os processos, com destaque para a área de 
saneamento, cuja aprovação do novo marco regulatório em agosto 
deu alento.  
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A movimentação cresceu também no setor de transportes. Em 
novembro, foi aberta a consulta pública para a primeira privatização 
de uma Companhia Docas do país. A selecionada foi a controladora 
do porto do Espírito Santo.  

Bem-sucedido, o modelo de desestatização poderá provocar 
mudanças estruturais no setor portuário, mas já causa receios de 
alguns usuários em relação à possibilidade de aumento de tarifas e o 
temor de conflitos de interesse entre o novo operador e os antigos 
grupos operadores, direta ou indiretamente, no porto de Santos. 
Possui má fama em termos de lisura e conexões políticas. 

A execução não será fácil, há resistências técnicas e políticas. 
Entre empresas, há duas preocupações em destaque:  

1. a possibilidade de aumento de tarifas e  

2. o temor de conflitos de interesse entre a nova companhia docas 
e os grupos operadores, direta ou indiretamente, no porto. 

O setor de transportes deveria assistir à retomada dos leilões 
rodoviários, um teste do apelo aos investidores em um segmento 
com queda de 20% no tráfego durante os primeiros meses da 
pandemia. Atrai a atenção de empresas com vontade de ingressar no 
Brasil e olharem ativos menores, como alguns investidores europeus. 

A retomada das licitações rodoviárias seria observada com 
atenção por O Mercado. Havia esperança de chegar grandes 
negócios, com destaque para a relicitação da via Dutra, cujo contrato 
da CCR com a União expiraria em fevereiro de 2021.  

Com modelagem feita em parceria entre a Empresa de 
Planejamento Logística (EPL) e o Banco Mundial (Bird), principal 
interligação entre São Paulo e Rio de Janeiro, a rodovia poderia 
movimentar mais de R$ 30 bilhões de investimentos ao longo de seu 
contrato. 

Após a pandemia, foi feita uma nova rodada com investidores 
antes de ele ser enviado ao Tribunal de Contas União (TCU). Nove 
empresas participaram, sendo algumas delas novas entrantes no 
Brasil.  
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Deveria atrair uma série de interessados no projeto. Ele teria 
uma queda de, pelo menos, 20% na tarifa de pedágio e incorporar 
novas tecnologias, como um trecho de 12 quilômetros onde haveria 
pela primeira vez no Brasil a adoção do sistema de free flow: pedágio 
com cobrança automática e sem cancela. A rodovia Rio-Santos 
também deveria integrar a licitação. 

A intenção do governo federal – sempre anunciada mas jamais 
realizada – seria licitar a maior concessão do país no início de 2021, 
mas especialistas estimavam a data do leilão “escorregar” para 2022. 
Uma das razões era as concessões terem de ser reequilibradas para 
compensar as perdas dos meses quando o tráfego despencou.  

Ao vir outra onda da pandemia, isso também poderia ter 
impacto. Poderia ser feita extensão do contrato atual até esses 
pontos serem dissipados.  

Antes, provavelmente, a União pretendia licitar um trecho da 
BR-163 entre Sinop (MT) e Miritituba (PA), contemplando a ligação ao 
porto de Miritituba ou ao terminal ferroviário de Rondonópolis (MT). 
Além desse, licitar a BR-153, principal ligação do Meio-Norte do Brasil 
(Estados do Tocantins, Maranhão, Pará e Amapá) com a região 
Centro-Sul do país. 

O avanço do comércio eletrônico trouxe desafios também para 
as regiões metropolitanas expandirem a mobilidade urbana. É um 
segmento financiado em boa parte pelos governos estaduais ou 
locais.  

Em Minas Gerais, avaliava-se o uso o aeroporto da Pampulha 
possível de ter na malha aérea. Estudava-se a concessão de sete 
lotes de rodovias com três mil quilômetros de extensão e a 
modelagem de um rodoanel na região metropolitana de Belo 
Horizonte. Tudo isso poderia envolver R$ 9 bilhões em investimentos. 

Estado com a maior malha sob administração privada, São 
Paulo trabalhava em concessões em logística. A carteira de projetos 
total no Estado era de R$ 36 bilhões, sendo 51% em mobilidade 
urbana e 33% em rodovias. 

Em mobilidade, recuperou-se antigo projeto de trem 
interligando a capital paulista e Campinas. Poderia envolver US$ 1,4 
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bilhão, incluindo a concessão das linhas 8 e 9 de trens sobre trilhos 
para transporte de passageiros na região metropolitana. 

Em rodovias, o mais avançado projeto era o da concessão de 
trecho rodoviário do litoral paulista, com investimentos previstos de 
US$ 600 milhões. Também anunciavam conceder 22 aeroportos 
regionais no Estado, porque havia um crescimento de voos no Estado 
e aumento do tráfego comercial. 

Nas estimativas do ministério de Infraestrutura, a sexta rodada 
de concessão de aeroportos deveria ser realizada no segundo 
semestre de 2021. Os 22 aeroportos, como os terminais de Curitiba, 
Manaus, Goiânia, Joinville, respondem por 11% dos passageiros 
pagos movimentados no mercado brasileiro de transporte aéreo. Em 
2019, foram 23,9 milhões de embarques e desembarques.  

Ainda estava iniciando os estudos para a sétima e última 
rodada com os terminais de Congonhas e Santos Dumont. Isso 
colocaria toda a malha da Infraero estar nas mãos de agentes 
privados.  

A pandemia provocou revisão das projeções de demanda de 
passageiros, aeronaves e cargas e algumas mudanças nos contratos 
do setor, um dos mais afetados pelas medidas de confinamento nas 
cidades.  

No Bloco Norte, no aeroporto internacional de Manaus, uma 
sugestão foi a criação de um mecanismo de compartilhamento de 
risco entre a União e a concessionária, caso a movimentação de 
carga aérea ficar abaixo do previsto. Pelo contrato, esse mecanismo 
só é aplicável a partir do quinto ano de concessão e nos casos de 
impactos decorrentes de alteração na legislação tributária da Zona 
Franca de Manaus.  

Assim, caso a arrecadação com receita de carga seja menor do 
que o piso previsto em contrato, a contribuição variável poderá ser 
reduzida. Caso essa compensação não seja suficiente, e ouvido o 
Ministério de Infraestrutura, poderão ser utilizados mecanismos 
como: a alteração do valor das tarifas, do prazo do contrato e das 
obrigações contratuais da concessionária, bem como o pagamento de 
valores à concessionária. 
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Ainda na minuta do contrato, foi esclarecida a indenização 
devida no caso de retomada do ativo pelo governo federal. Caso 
aconteça esse tipo de extinção prematura do contrato, a 
concessionária será indenizada pelo valor presente dos lucros futuros 
frustrados e por outras parcelas não amortizadas de investimentos 
realizados e valores recolhidos durante o contrato.  

A ideia é impedir haver problemas como o de ativos de 
transportes concedidos em 2012 e 2013, cuja relicitação ainda 
enfrenta questionamentos de órgãos de controle em relação aos 
valores a serem amortizados. 

Além do desafio de levar adiante as concessões previstas para 
antes do fim do seu mandato, o governo federal teria outra questão a 
resolver: a intenção de concessionárias privadas devolverem ativos 
concedidos. Estavam nesse processo cerca de três mil quilômetros de 
rodovias (acima do dobro dos 1,3 mil quilômetros de vias nos últimos 
três anos transferidos à iniciativa privada pela União) e os terminais 
de Viracopos, em São Paulo, e São Gonçalo do Amarante, no Rio 
Grande do Norte. 

Renovações das Concessões de Ferrovias 

O volume de carga movimentado pelas ferrovias brasileiras 
passou de 253 milhões de toneladas em 1996 para 493,8 milhões de 
toneladas em 2019. Um aumento de 95,2% em 23 anos. Os trens 
brasileiros respondem, hoje, por 15% do volume de mercadorias 
transportadas no país, menos da metade dos 35% movimentados 
pelas americanas. 

A crise provocada pelo novo coronavírus diminuiu a demanda 
ao longo do ano, mas não reduziu as projeções otimistas do 
Ministério da Infraestrutura. A estimativa é, com a antecipação de 
renovação das concessões, o modal passe a movimentar, a partir de 
2025, algo como 31% do volume de cargas. 

Durante a pandemia, depois de anos, foi retomado o transporte 
por trilhos de café para exportação, produto historicamente associado 
à origem das ferrovias no país. Pneus gigantes também foram 
incorporados nos últimos meses às carteiras das concessionárias 
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associadas à Associação Brasileira Nacional dos Transportadores 
Ferroviários (ANTF).  

Algumas áreas amargaram nos primeiros nove meses de 2020 
queda de dois dígitos, como foi o caso de siderurgia com recuo de 
13%, seguido de construção civil, com queda de 8%, especialmente a 
área de cimento. Por sua vez, o agronegócio subiu 4% e o setor de 
proteína animal, cerca de 5%. As perspectivas de aumento do 
transporte ferroviário, segundo o MInfra, estão atreladas à política de 
antecipação das concessões. 

Estudo encomendado pela ANTF à Inter.B mostra a renovação 
das estradas de ferro poder injetar R$ 19,2 bilhões no setor. O cálculo 
considera a extensão das concessões da MRS, da VLI (Ferrovia Centro 
Atlântica), da Vale (Estrada de Ferro Carajás e Estada de Ferro 
Vitória-Minas), da Rumo (Malha Sul) e da Transnordestina, da CSN.  

A Rumo, após quatro anos de negociações, assinou o contrato 
para a renovação antecipada da concessão da ferrovia Malha Paulista. 
Ela liga regiões produtoras de grãos do Centro-Oeste ao Porto de 
Santos. A companhia teria o contrato expirado em 2028.  

Conquistou uma concessão por mais 30 anos e o governo 
arrecadou R$ 2,9 bilhões com isso. Nos primeiros cinco anos, a Rumo 
fará investimentos de R$ 6 bilhões a serem aplicados em obras, 
trilhos, vagões e locomotivas. 

O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou a antecipação da 
renovação das concessões da Vale – a EFVM e a Estrada de Ferro 
Carajás (EFC) – esticando seu prazo para até 2057. Agora, a ANTT 
está em fase de ajustes na versão final dos novos contratos.  

O processo de concessão da MRS Logística, por sua vez, está 
previsto para 2021. O relatório está em fase final e em seguida será 
encaminhado ao TCU, para última análise e aprovação. A MRS não 
sofreu impactos relevantes e a ferrovia de carga tem se mostrado 
resiliente aos desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus. 

A Ferrovia Norte/Sul deverá começar a operar no próximo ano. 
O trecho concedido à Rumo, vencedora do leilão de concessão em 
2019, situa-se entre o Porto Nacional (GO) e Estrela D’Oeste (SP). 
São 1.537 quilômetros divididos em dois ramos:  
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• o central, entre Porto Nacional (TO) e Anápolis (GO), com 
extensão de 855 quilômetros; e  

• o sul, abrangendo o trecho entre Ouro Verde de Goiás (GO) e 
Estrela D’Oeste (SP), com extensão de 682 quilômetros. 

O modal interligará terminais portuários das regiões Norte e 
Sudeste, passando pelo Centro-Oeste do país. Segundo a Valec, a 
construção da Ferrovia Norte-Sul começou em 1987, com um traçado 
inicial de cerca de 1.550 quilômetros de extensão, de Açailândia (MA) 
até Anápolis (GO). Esse trecho corta Maranhão, Tocantins e Goiás e 
está em operação. 

A Norte/Sul é de grande valia para a economia, considerando 
ter uma vida financeira saudável e estar no coração do agronegócio. 
Porém, reivindica-se a diversificação de cargas para essa estrada. O 
poder público não pode exigir isso do mercado, mas pode induzi-lo a 
não deixar a Norte/Sul ser uma ferrovia só de grãos. 

Licitações de Portos 

O Ministério da Infraestrutura deverá licitar 39 terminais 
portuários entre 2020 e 2022, totalizando R$ 10,7 bilhões de 
investimentos com novos arrendamentos em 11 Estados.  

Em 2020, foram licitados quatro terminais – dois em Santos, 
um em Vila do Conde (PA) e um Mucuripe (CE) – e outros quatro, 
segundo Carmen Nery (Valor, 29/10/21), iriam a leilão até dezembro: 
veículos em Paranaguá (PR), líquidos em Maceió (AL) e dois em Aratu 
(BA) para minério e granel vegetal. 

Para 2021, estão previstos 20 terminais, dos quais oito já terão 
edital este ano, sendo quatro de granéis líquidos em Itaqui (MA), um 
de farelo de soja em Macapá (AP), um de granel vegetal em Mucuripe 
(CE), um de açúcar em Maceió (AL) e um de toras de madeira em Rio 
Grande (RS). 

Esses oito seriam licitados no primeiro trimestre de 2021, junto 
com um terminal salineiro no Rio Grande do Norte e dois de 
combustíveis em Santos. No segundo semestre, seriam leiloados dois 
terminais em Vila do Conde (granéis minerais e líquidos), cinco em 
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Paranaguá (combustível, açúcar e três de líquidos), um de 
combustíveis em Mucuripe (CE) e um de líquidos em Maceió. 

A carteira de 2022 inclui 11 terminais em Ipojuca (PE), Itaqui 
(MA), Maceió (AL), três em Santos, Rio Grande (RS), dois em Itaguaí 
(RJ), Rio de Janeiro e Imbituba (SC). Os terminais já licitados entre 
2019 e 2020 somam R$ 2 bilhões de investimentos. Entre 2021 e 
2022 serão mais R$ 8,7 bilhões. O total dos dois períodos é de R$ 
10,7 bilhões. 
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De janeiro a agosto de 2020, o setor portuário movimentou 
749,3 milhões de toneladas, crescimento de 3,71% em relação a 
2019. A importação no mercado de contêineres caiu 26% no segundo 
trimestre, pior resultado desde 2009 (-39%), mas depois houve 
recuperação em V, com altas a partir de julho. 

Caso o maior porto do país fechasse o ano com 145 milhões de 
toneladas seria um novo recorde – e alta de 10%. O desempenho 
seria resultado de ações como clusterização de cargas, ocupação de 
novas áreas e abertura para descarga direta de fertilizantes. 

Visando a desestatização, a nova gestão do porto de Santos 
equalizou o passivo com o fundo de pensão, concluiu a nova poligonal 
e um novo Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ). O plano 
prevê investimentos de R$ 9,7 bilhões nos próximos dez anos. A 
meta é elevar, até 2040, em 50% a capacidade para 240,6 milhões 
de toneladas. 

A Antaq também voltou a aprovar as renovações antecipadas 
depois da paralisação determinada pelo Tribunal de Contas da União 
até abril de 2020. Até dezembro de 2019, foram 19 contratos 
prorrogados antecipadamente.  

Há ainda uma preocupação dos terminais de contêineres quanto 
ao movimento da Antaq de regular preços. O setor opera em regime 
de liberdade de preços, reafirmado na Lei 14.047de agosto de 2020. 

Em Itajaí, a APM Terminais aguardava a renovação antecipada, 
mas teve o pedido negado pela Antaq porque o contrato previa só 22 
anos prorrogáveis por mais três. A empresa manterá a operação até 
2022 e disputará a licitação de todo o porto. 

A Log-In renovou a concessão do Terminal de Vila Velha, no 
Porto de Vitória, por mais 25 anos, condicionada a investimentos de 
R$ 120 milhões em dois anos. Vai investir mais R$ 434 milhões até o 
fim do contrato. 

A expectativa atual da Secretaria de Portos e Transportes 
Aquaviários do Ministério da Infraestrutura (Minfra) é quanto à 
aprovação da BR do Mar, novo marco legal para destravar 
investimentos enviado pelo governo como PL 4199 ao Congresso, em 



  324

regime de urgência constitucional. O PL trata de duas modalidades de 
afretamento e, em ambas, há pontos de atenção.  

Na modalidade a tempo, a empresa poderá trazer um navio de 
suas subsidiárias integrais no exterior, tripulado, sendo dois terços da 
tripulação terem de ser de brasileiros, regidos pelas leis trabalhistas 
do país de origem.  

Na modalidade a casco nu, o navio é afretado vazio, para ser 
tripulado pela empresa brasileira contratante, e deixa de ter a 
obrigatoriedade de possuir um navio próprio como prevê a legislação 
atual. 

A ideia foi reduzir os custos operacionais em 60%. Mas, no 
modelo a tempo, o fato de ter tripulação brasileira regida por leis da 
bandeira do navio vai resultar em uma série de ações na justiça.  

A segunda modalidade prejudica as empresas brasileiras, 
depois de terem feito investimentos nos últimos 25 anos. A 
preocupação é o risco de especulação com a entrada de empresas 
sem investimentos e sem conhecerem o mercado. 

Há críticas de empresários do setor ao dispositivo da BR do Mar 
com permissão qualquer empresa possa afretar um navio em 
qualquer condição e operar no país como empresa brasileira de 
navegação. 

Não concordam com isso. Aumentar o número de navios não 
significa havera mais carga. A carga existente hoje na cabotagem foi 
trabalhada a bastante custo para convencer os clientes a pararem de 
embarcar em caminhões na longa distância.  

No afretamento a tempo, poderá haver riscos trabalhistas. Além 
do fato de, no afretamento a casco nu, não se fala na qualidade, na 
idade e na emissão de poluente desses navios.  

O necessário é reduzir os custos e a burocracia. Os novos 
entrantes são bem-vindos, mas tem de ser em iguais condições. 
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Energia 

Petróleo e Gás 

Após a súbita queda no consumo em março e abril de 2020, 
quando a pandemia de covid-19 se tornou uma emergência mundial e 
paralisou os negócios, o mercado de petróleo e gás seguiu em 
recuperação, embora ainda distante dos níveis de 2019. De abril a 
outubro do ano da pandemia, a cotação internacional do barril de 
petróleo subiu mês a mês, passando de US$ 23 – seu valor mais 
baixo em muitos anos – para US$ 42. Em relação ao preço médio da 
commodity em 2019, porém, em torno de US$ 65, foi ultrapassado 
em março-maio de 2021. No fim do 1º. semestre, atingiu quase US$ 
75. 

%  

No Brasil, dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP) indicam 
o consumo de diesel, em relação aos mesmos meses do ano anterior, 
ter caído 14% em abril de 2020, 9% em maio e só iniciado a 
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recuperação em junho e julho, com 1% de crescimento em cada um 
desses meses, mas em agosto, recuou 2%. Com a gasolina, muito 
mais usada em carros de passeio, a queda foi bem maior: 28% em 
abril, 20% em maio, 8% em junho, 8% em julho e 10% em agosto. 

No caso do diesel, a queda no consumo só não foi maior por 
causa do e-commerce. Com as pessoas saindo menos de casa, o 
comércio pela internet expandiu, aumentando o consumo de diesel 
nas entregas urbanas, uma operação não tão representativa 
anteriormente. A produção agrícola, fortemente dependente do 
diesel, também contribuiu para o impacto da pandemia não ser tão 
acentuado no uso desse combustível. 

Ao contrário dessa tendência, os deslocamentos em carros de 
passeio foram reduzidos, derrubando o consumo de gasolina. Os 
gastos com os aplicativos de transporte Uber e 99 caíram 27,78% 
entre janeiro e setembro de 2020, por exemplo, segundo pesquisa 
com 47 mil usuários feita pela Mobills, startup de gestão de finanças 
pessoais 

O consumo geral de gás também continuou abaixo do 
registrado em 2019, segundo a Associação Brasileira das Empresas 
Distribuidoras de Gás Canalizado, a Abegás. Da mesma forma como 
ocorreu com o petróleo e derivados, a demanda por gás caiu 
bruscamente em abril e maio de 2020 e foi se recuperando 
lentamente, de acordo com a reabertura das atividades econômicas. 

Em julho, puxado pela retomada industrial, o consumo de gás 
para indústria foi 1,2% acima do de junho, mas ainda 14,3% abaixo 
do apurado em julho de 2019. O fornecimento de gás para 
residências foi uma exceção nesse quadro, também por causa da 
pandemia: com as famílias isoladas em casa, o consumo residencial 
aumentou 16,1% no período de janeiro a julho de 2020, em relação 
ao mesmo período do ano anterior. 

A produção brasileira de petróleo bateu recorde em 2020. Em 
ano marcado por uma contração sem precedentes da demanda 
global, o país produziu, em média, 2,938 milhões de barris diários no 
ano passado. Representou alta de 5,5% em relação a 2019, segundo 
dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP). Para 2021, a expectativa é a indústria 
petrolífera brasileira atingir novo patamar histórico. 
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O ano de 2020 foi o segundo ano consecutivo de crescimento 
da produção no Brasil. O novo recorde ocorre mesmo depois de um 
segundo semestre mais fraco. Os volumes de petróleo produzido no 
país entraram em queda desde agosto. Em dezembro, houve redução 
para 2,726 milhões de barris/dia. 

A retração verificada nos últimos meses do ano pode ser 
explicada pela concentração de paradas programadas em plataformas 
na segunda metade do ano. Devido aos impactos da pandemia de 
covid-19 sobre as atividades a bordo, a Petrobras acabou adiando, 
para o quarto trimestre de 2020, as atividades de manutenção 
previstas inicialmente para o primeiro semestre.  

  A pandemia obrigou a Petrobras a reduzir para a faixa de US$ 
40 bilhões a US$ 50 bilhões a previsão de investimentos no 
quinquênio de 2021 e 2025 (o plano de negócios anterior indicava 
US$ 64 bilhões entre 2020 e 2024), mas não interferiu no ritmo de 
crescimento da companhia na exploração e produção de petróleo e 
gás. A empresa responde por cerca de 75% da produção de petróleo 
e gás no país. Esse índice chega a 93% (no caso do petróleo) e a 
95% (no do gás) quando se contabilizam os consórcios operados pela 
Petrobras. 
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Em Relatório de Desempenho, a Petrobras informa a produção 
de 2,9 milhões de barris/dia no terceiro trimestre, ante as médias de 
2,75 milhões de barris/dia no segundo trimestre, 2,79 milhões de 
barris/dia no primeiro trimestre e 2,77 milhões em 2019. Essa 
evolução está em linha com recente estudo do grupo financeiro 
Goldman Sachs, segundo o qual a produção de petróleo pela estatal 
brasileira deve ficar próxima dos 3,3 milhões de barris/dia já em 
2021 e ultrapassar os 3,5 milhões em dezembro de 2022. 

Esse crescimento é impulsionado pelo pré-sal, cuja importância 
na produção de petróleo e gás no país aumenta a cada ano, conforme 
novas áreas para exploração em águas profundas são concedidas e 
novos poços entram em operação. Cerca de 62,3% do petróleo e 
57,9% do gás, produzidos no país em 2019, saíram dessas reservas 
em alto mar. 

Dos poços em produção no pré-sal, quatro fincados no campo 
de Búzios respondem, sozinhos, por 20% da produção brasileira de 
óleo e gás. É a área mais produtiva no mundo, de onde se retiram 
600 mil barris por dia. Tem potencial para chegar a 2 milhões de 
barris. 

O pré-sal deu ao Brasil a esperada autonomia nesse setor da 
economia, produzindo um excedente de petróleo bem superior ao 
volume ainda necessário importar, enquanto reduz progressivamente 
as necessidades de importação de gás. Em 2019, o país exportou o 
equivalente a 427,7 milhões de barris de petróleo e importou 69,1 
milhões de barris. Produziu 49,7 bilhões de metros cúbicos de gás e 
importou 9,9 bilhões de metros cúbicos, a maior originária da Bolívia. 

Nos últimos dez anos, a produção nacional de gás praticamente 
dobrou, segundo dados da ANP. Ao cabo de mais alguns anos 
garantirá a autossuficiência brasileira. 

Até quando o mundo continuará tão dependente do 
fornecimento de petróleo e gás? Como se tratam de recursos finitos e 
responsáveis por emissões de carbono prejudiciais ao ambiente, a 
substituição dessas fontes energéticas por outras de origem 
renovável é cada vez mais premente, mas segue sendo um grande 
desafio. 
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A participação dos combustíveis fósseis na matriz energética 
mundial ainda é demasiadamente grande: chega a 81,1%, segundo a 
Agência Internacional de Energia (AIE). Em 2019, o petróleo 
respondeu por 31,9% da geração de energia global, seguido pelo 
carvão (27,1%), gás (22,1%), biomassa (9,8%), energia nuclear 
(4,9%), hidrelétrica (2,5%) e outras fontes (1,6%, incluindo solar e 
eólica). 

No Brasil, o peso dessas fontes não renováveis é menor, mais 
ainda substancial: 55,1% (36,4% do petróleo, 13% do gás e 5,7% do 
carvão mineral). Mais sustentável, a matriz energética do país inclui 
os biocombustíveis (17%, com clara predominância do etanol), 
energia hidrelétrica (12%), lenha e carvão vegetal (8%), energia 
nuclear (1,4%) e fontes revonáveis diversas (5,9%). 

Menos no Brasil, e mais no mundo, principalmente na Ásia, os 
combustíveis fósseis continuarão movendo as máquinas por décadas. 
As petroleiras olham para o futuro e se preparam para atuar com 
outras fontes de energia, mas não desaceleram a exploração e a 
produção do petróleo e do gás, porque O Mercado pede isso. 

 O pré-sal representa para a Petrobras, juntamente com o seu 
programa de desinvestimento com meta de vender negócios sem 
fazerem parte do core da empresa:  

• a esperada redução de sua dívida,  

• a recuperação da capacidade de investimento e até mesmo  

• um papel protagonista na transição para a era da energia 
sustentável.  

Um estudo da British Petroleum (BP), publicado em setembro 
de 2020, previu o Brasil chegar ao patamar de 5 milhões de barris/
dia em 2030. Terá reservas suficientes para manter esse nível de 
produção pelo menos por mais duas décadas. 

“O Brasil tem um enorme potencial para desenvolvimento da 
exploração e produção de petróleo e gás, especialmente em águas 
profundas e ultraprofundas”, reforça a presidente do Instituto 
Brasileiro do Petróleo e Gás (IBP). Reúne as petroleiras atuantes no 
país.  
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Por isso é fundamental ter um ambiente de negócios seguro, 
previsível e estável, capaz de atrair investimentos vultosos de forma 
competitiva. O Brasil compete com vários outros países na atração de 
tais recursos, tendo, portanto, de garantir sua competitividade não 
ser erodida. 

A abertura à participação de empresas estrangeiras na 
exploração de petróleo e gás, fundamental para acelerar a produção 
brasileira, está para ser reforçada com a provável aprovação da Nova 
Lei do Gás. Ela já passou pela Câmara e está em análise no Senado.  

Em linhas gerais, a lei favorece a concorrência ao estimular a 
entrada de novos atores, permitir a utilização da rede de gasodutos 
por terceiros e simplificar as regras para a construção de novas 
instalações. Os mais otimistas preveem investimentos da ordem de 
R$ 43 bilhões, redução de até 40% no preço ao consumidor e a 
criação de 33 mil novos empregos em dez anos. 

A francesa Engie, maior geradora privada de eletricidade no 
país, não esperou pela nova lei: em 2019, ao decidir entrar no 
mercado de gás, investiu R$ 33 bilhões no controle (65% das ações) 
da TAG, levando junto a mais extensa malha de transporte de gás 
natural do Brasil. Seu objetivo é expandir os investimentos em 
infraestrutura e em outros serviços, tais como armazenamento – um 
segmento que tende a crescer – e biogás. 

O papel do gás natural é atuar como o combustível da transição 
energética, por ser complementar às fontes renováveis, não 
geradoras de energia o tempo todo, como a solar e a eólica. O uso do 
gás dá essa necessária estabilidade e complementariedade ao 
sistema elétrico.  

Por esses motivos, há espaço para uma pluralidade de fontes, 
cada uma com as suas vantagens. Hoje o gás é um dos pilares da 
estratégia global da Engie. Seu propósito é agir para acelerar a 
transição para um mundo neutro em carbono, através do consumo 
reduzido de energia e de soluções mais sustentáveis, conciliando 
performance com um impacto positivo sobre as pessoas e o planeta. 
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Energia Elétrica e Energias Renováveis 

O baixo nível dos reservatórios tende a elevar o custo de 
operação do sistema elétrico no ano corrente de 2021. Isso reforça a 
tendência de as empresas investirem em autoprodução de energia.  

Esse cenário é impulsionado pela taxa de juros baixa e 
interesse por certificados de energia limpa. A descentralização da 
geração, com o avanço da geração distribuída solar, também tem 
ampliado a liberdade de consumidores residenciais e industriais. 
Buscam preços menores e investem na solução por seu apelo 
ambiental. 

A autoprodução foi uma saída para ter maior previsibilidade de 
custos. No setor elétrico, por exemplo, quando as chuvas não vêm, é 
acionado o mecanismo de bandeira tarifária, quando se aumentam os 
preços das tarifas para cobrir a geração térmica, mais cara. De um 
mês para outro, a alta pode superar 20%. 

Neste ano, a geração térmica tem sido acionada à plena carga 
para poupar água dos reservatórios das hidrelétricas. Resultado: os 
consumidores terão mais ônus nas contas de luz. Ao se tornar 
autoprodutor, livra-se do custo. 

Tem havido uma demanda grande por autoprodução. Por 
enquanto tem os benefícios de ficar livre de encargos. Hoje, quase 
metade das negociações é de mercado livre e outra metade de 
autoprodução, há dois anos não era assim. 



  332

  

Não são apenas os encargos a atraírem as empresas, mas a 
baixa taxa de juros e a liquidez abundante. A energia renovável se 
torna um investimento e se insere na pauta da sustentabilidade das 
empresas.  

Há 18 meses não se via um movimento desses. Busca-se 
geração de energia por meio da fonte eólica. 

O ano de 2020 gerou menos energia e mais problemas para o 
setor elétrico brasileiro. Houve queda de consumo, aumento da 
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inadimplência no mercado livre e das distribuidoras, além de atrasos 
nas importações de equipamentos para as usinas. Tudo isso poderá 
causar problemas em relação ao cumprimento legal de prazos 
estabelecidos nos contratos. 

  
Obs.: na previsão para dezembro de 2024, Eólica terá participação de 11,30% – e 
não 23,3% como será o caso da Térmica. 

Ainda assim, passada a fase mais aguda da crise desencadeada 
pela pandemia da covid-19, o setor começa a dar sinais de 
recuperação. A geração de energia elétrica no país chegou a cair mais 
de 10% em virtude das medidas de isolamento, mas recuperou um 
pouco. 

Pode parecer estranho, à primeira vista, em pleno ano de 
pandemia, o consumo de energia, nos últimos meses do ano, se 
tornar superior ao do ano anterior. Um dos motivos para justificar tal 
comportamento está no clima e na correlação direta entre 
temperatura e consumo de energia. 

O calor de verão na primavera de 2020 aumentou a demanda 
por refrigeração elétrica, tanto em residências quanto na indústria, 
cujos processos produtivos passaram a consumir mais energia para 
resfriamento das máquinas. Outro motivo estava na leve recuperação 
da economia no segundo semestre do ano. 

Muitas indústrias zeraram a produção, nos meses mais críticos, 
mas não as vendas. Passaram a vender seus estoques e, com a 
retomada, tiveram de produzir para atender à demanda, exigindo 
mais energia.  
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Até outubro, a capacidade instalada no país aumentou 3.253 
MW, com a entrada de novas usinas em operação, de acordo com a 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A fonte térmica foi 
destaque, com 1.645 MW, a maior parte em função da entrada em 
operação da termelétrica Porto Sergipe I, com capacidade de gerar 
1.551 MW. 

Os parques eólicos somaram 974 MW de acréscimo de 
capacidade instalada e as usinas fotovoltaicas 623 MW. Não houve 
novas hidrelétricas.  

Há em construção, entretanto, 123 Pequenas Centrais 
Hidrelétricas (PCHs), com potência de 1.692 MW. Até dezembro de 
2020, outros 1.066 MW deveriam se somar ao parque elétrico do país 
de 164 GW. 

Com isso, 2020 encerraria com 4,7 GW em novas usinas 
adicionadas, um resultado modesto. A previsão para 2021 é de 6,7 
GW. Segundo a Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa 
(Abragel), as PCHs são importantes para ajudar a expandir a 
capacidade de forma renovável. 

As projeções para 2024, conforme informou o ministério de 
Minas e Energia (MME), apontam para a entrada em operação de 
mais de 25 GW provenientes de fontes renováveis. Vão demandar R$ 
70 bilhões em investimentos.  

Já as térmicas a gás devem ampliar em 28% a capacidade de 
geração, com base nos contratos de leilões realizados. No ano 2020, 
os investimentos previstos em expansão da geração foram estimados 
em cerca de R$ 9 bilhões. Para 2021, serão R$ 16 bilhões, segundo o 
MME. 

No pico da pandemia, em abril, o consumo de energia elétrica 
chegou a cair 12,1%, semelhante à queda de 11,4% do PIB no 
segundo trimestre do ano (na comparação com o mesmo trimestre de 
2019), demonstrando a estreita relação entre eles. 

É como se o país tivesse desligado duas cidades brasileiras, Rio 
e São Paulo, juntas e ao mesmo tempo, no período de uma semana. 
Nunca acontecera isso na história brasileira. A partir daí, o ONS 
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começou a lidar com outro fator inusitado: dispor de uma geração 
muito maior em capacidade frente ao consumo demandado. 

 A demanda de eletricidade, conforme dados da Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE), caiu 8,3% no segundo trimestre de 2020, 
em relação ao mesmo período de 2019. A maior queda ocorreu no 
setor comercial, de 21,5%, seguida pelo industrial, de 11,8%.  

Em contrapartida, o consumo residencial cresceu 2,8% em 
relação ao mesmo período do ano anterior, reflexo das medidas de 
distanciamento. Levaram uma parte da população a adotar uma 
quarentena doméstica, com o sistema de home office. 

A queda expressiva do consumo por energia torna-se um 
problema grave porque o planejamento da demanda é feito com cinco 
anos de antecedência, assim como todo o valor calculado dos 
investimentos. Este ano, aliás, foi o primeiro no qual o complexo de 
hidrelétricas da região Norte – Belo Monte, Santo Antônio e Jirau – 
estavam integralmente prontas para operar a plena capacidade, de 
18 mil MW, para levar a energia do Norte ao resto do país. Esta foi 
outra grande frustração. 

Houve dificuldades de inadimplência no mercado livre, em 
função de contratos rompidos, levando as geradoras, contando com a 
receita certa, a negociarem com seus clientes uma saída para o 
impasse. O mercado acabou se ajustando. Não foi, contudo, uma 
questão banal.  

O ano deu uma lição: não dá para vender à vontade. Muitas 
geradoras tinham vendido energia, hipoteticamente, a R$ 180 o 
MWh. De repente, viram-se sem comprador para a energia gerada. 

Como não tinham para quem vender, recorreram à liquidação 
no mercado spot por algo em torno de R$ 40,00. No fim das contas, 
tiveram de renegociar contratos com decréscimo significativo de 
receita. O grande aprendizado é o mercado regulado ser bem mais 
seguro. 

Passada a turbulência, depende da recuperação da economia o 
consequente crescimento do consumo de energia. Aposta-se na 
realização de novos leilões de energia em 2021.  
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Apesar da expectativa do setor, ainda não há anúncios de novos 
leilões de energia. O abrandamento da demanda talvez aumente a 
interrogação em relação à realização de leilões em 2021. Se não 
houver, a tendência é o surgimento de um mercado secundário, ou 
seja, fusões e aquisições. 

Alguns ativos de renováveis trocaram de proprietários. As 
empresas precisam crescer, se não for via mercado primário, nos 
leilões, será via mercado secundário.  

Nesse cenário, grupos com maior fragilidade financeira acabam 
ficando expostos e vendendo seus ativos. Juros baixos e real 
desvalorizado frente ao dólar e ao euro tornam os ativos brasileiros 
ainda mais atrativos, baratos, para o investidor estrangeiro. São 
oportunidades únicas para os fundos de investimentos atentos. 

Outro tema tem agitado o setor: a regulamentação de usinas 
híbridas, em fase de consulta pública na Aneel. A discussão desperta 
o interesse dos autoprodutores de energia. Vislumbram a otimização 
de seus investimentos, com o fim da ociosidade.  

Isso, a partir da complementariedade de fontes de geração, 
porque uma única linha de transmissão será capaz para levar energia 
eólica, produzida entre 18h e 6h, e solar, geradora de energia 
durante o dia. Com isso, dobrará a capacidade. 

Os autoprodutores de energia estão em fase de expansão, 
olhando com otimismo a retomada da oferta de energia e aguardando 
as usinas híbridas. Eles estão se mobilizando para investir mais.  

Hoje, empresas associadas à Associação Brasileira dos 
Investidores em Autoprodução de Energia (Abiape), como Vale, 
Votorantim, Honda, Suzano e CSN, geram mais de 10 GW, 
provenientes de diversas fontes de energia renovável. Produzir com 
geração limpa é um dos fatores para garantir maior competitividade 
das empresas no mercado global. 

A expansão da capacidade instalada de geração elétrica no 
Brasil virá de energias renováveis, conforme o Plano Decenal de 
Energia. Traçou metas para o setor até 2024. Mais especificamente, 
de fontes eólica e solar.  
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Existem 660 parques eólicos, a maior parte na região Nordeste. 
Contam com uma capacidade instalada de 17 GW e oito mil 
aerogeradores em operação.  

Se concretizadas as metas previstas, a matriz elétrica brasileira 
ampliará a participação de fonte eólica dos atuais 9,7% para 11,6% 
(24GW) e de solar de 1,8% para 3,3% (7GW), em 2024, de acordo 
com dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). 

Atualmente, tanto a matriz elétrica quanto a energética contam 
participação de renováveis acima da média mundial. No caso da 
matriz elétrica, enquanto a média global é de cerca de 25%, a matriz 
brasileira tem 82,93% de suas fontes provenientes de renováveis. Na 
matriz energética, o Brasil conta 46% e a média mundial gira em 
torno de 15%. 

Além disso, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) 
atualizou seu plano diretor de desenvolvimento tecnológico de 2020 a 
2030, visando definir rotas para seus projetos de inovação e ganho 
de eficiência. Para os anos de 2020 e 2021, a prioridade será a 
expansão das fontes renováveis, principalmente eólica e solar. 

A energia eólica destacou-se em 2020. Pela primeira vez, as 
usinas do Nordeste, responsáveis por 88% da geração do setor, 
entraram em pleno funcionamento, tornando-se capazes de abastecer 
toda a região apenas com a energia obtida a partir dos ventos, 
apesar de sua intermitência.  

Para mitigar tais riscos de abastecimento, o setor vem 
investindo em baterias, para armazenamento de energia, a custos 
competitivos. 

Os empreendedores, de fato, têm motivos para comemorar. 
Desde 2019, alcançaram a segunda posição na matriz elétrica 
brasileira. “É a fonte com maior crescimento, nos próximos 10 anos, 
na ordem de 3 GW por ano”, diz a Presidente da Associação Brasileira 
de Energia Eólica (ABEEólica). A média da última década foi de 2 GW.  

Paralelamente à expansão da capacidade, os custos vêm caindo 
de forma sistemática, devido à consolidação de uma cadeia produtiva 
nacional financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). 
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A Enel Green Power, subsidiária brasileira da italiana Enel, com 
uma capacidade total instalada renovável de cerca de 2,9 GW, dos 
quais 782 MW de fonte eólica, 845 MW de solar e 1.269 MW de hidro, 
está construindo no Piauí o maior parque eólico e o maior parque 
solar da América do Sul – os projetos Lagoa dos Ventos e São 
Gonçalo. Aprendeu a construir e gerenciar usinas maiores. Isso lhe 
permitiu destinar cerca de R$ 5 bilhões aos dois projetos. 

Em relação à energia solar, os investimentos ainda não 
atingiram o patamar do setor eólico, mas seguem seus passos, com 
redução de custos. Sem dúvida, a energia solar é um dos vetores de 
crescimento de capacidade instalada, principalmente em geração 
distribuída.  

Os projetos até 2024 acrescentarão 4.280 MW instalados no 
país. Atualmente, somam 2,900 MW. Isso representará aumento de 
48%. 

Deficiência do Sistema Elétrico Brasileiro 

Edvaldo Santana é doutor em engenharia de produção e ex-
diretor da Aneel. Publicou artigo (Valor, 23/07/21) alertando: “em 
2001, o setor elétrico era inseguro e barato e, 20 anos depois, ele 
perdeu robustez e ficou muito mais caro. Essa é a diferença, para 
pior”. 

Em 2001, a oferta era cerca de 90% de hidrelétricas. A 
capacidade total de armazenamento era esplendorosa. Com os 
reservatórios cheios, a energia estava assegurada para vinte meses.  

Anos antes, essa oferta era suficiente para 24 meses ou mais, 
ou seja, vivia-se em época dos reservatórios plurianuais. Apesar da 
excessiva subordinação às hidrelétricas, uma crise dependeria de dois 
anos consecutivos de escassez de água, como ocorreu em 2000 e 
2001. 

Depois do racionamento, o Brasil, sabiamente, entrou na onda 
de diversificação da matriz elétrica por meio de fontes renováveis. 
Mais de R$ 500 bilhões foram investidos. Mudou a configuração da 
oferta.  
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Em 2021, as hidrelétricas participam com 65% da capacidade 
instalada e com 70% da energia gerada. Porém, os reservatórios, 
quando cheios, só são suficientes para quatro meses de consumo de 
eletricidade, isto é, para 1/3 do tempo.  

Ainda assim, é atribuída às hidrelétricas uma garantia física 
(GF) correspondente a 81% da carga. Isto é uma impossibilidade. 

Foi sensivelmente reduzida a proporção da energia armazenada 
em relação ao consumo, mas a incumbência das hidrelétricas 
continuou elevada. Os reservatórios só têm energia para 1/3, mas as 
usinas precisam gerar para 2/3 ou mais do consumo. Isto sem contar 
suas estratégicas contribuições para a confiabilidade e flexibilidade de 
operação da rede. 

Para esse perfil de oferta, ano a ano, não ser desastroso, são 
essenciais chuvas regulares durante todo o tempo. Tornaram-se uma 
raridade.  

Além disso, 70% da capacidade de armazenamento estão no 
Sudeste e, muitas vezes, as chuvas ocorrem em outras regiões. A 
vazão defluente (saída de água) dos reservatórios, em 12 meses, é 
superior à afluente (entrada de água), esvaziando-os rapidamente.  

Não é uma anomalia, então, o ocorrido em cinco dos últimos 
oito anos, incluindo o ano corrente. A seca, a decorrente inflação de 
alimentos e a (in)consequente elevação da taxa de juro está por trás 
da queda da elevada popularidade do governo Dilma em 2013. 

As demais fontes, por razões técnicas, não conseguem suprir, 
na média anual, além de 35% da carga, exceto se forem utilizados 
outliers: termelétricas para operar em longa duração e ao custo da 
escassez. Conclusão: apesar de diversificada e limpa, a oferta 
continuou muito dependente das hidrelétricas.  

O setor elétrico perdeu em robustez. O esforço para modificar a 
matriz desprezou o lado virtuoso da capacidade de regularização dos 
reservatórios e não buscou termelétricas a preços competitivos. 

Em 2001, a tarifa média da classe residencial era da ordem de 
US$ 65/MWh. Em 2021, com as bandeiras tarifárias, a tarifa é 
superior a US$ 125/MWh, e em algumas distribuidoras passa de US$ 
135/MWh.  
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Boa parte desse aumento vincula-se à segurança do sistema. 
São gastos para minimizar o risco de a oferta ser inferior à demanda. 

É positiva a articulação do governo com a indústria para a 
redução do consumo nas horas de demanda máxima. Em lugar de 
acionar termelétricas de R$ 1.700/ MWh, sai mais barato reduzir o 
consumo, na mesma magnitude, em troca de R$ 1.200/MWh. Todo 
sistema é beneficiado.  

Mas a conta não deveria ser dos demais consumidores. Não é 
deles a inadimplência com o sistema. Porém, não se iluda, a 
socialização do prejuízo colocará no seu bolso mais esta despesa. 

Eletrificação da Indústria Automobilística no Brasil 

Nivalde de Castro é professor do Instituto de Economia da UFRJ 
e coordenador do Gesel - Grupo de Estudos do Setor Elétrico. Roberto 
Brandão é pesquisador sênior do Gesel-UFRJ. Mauricio Moszkowicz é 
pesquisador sênior do Gesel-UFRJ. São especialistas coautores de 
artigo (Valor, 04/05/21) cujas ideias-básicas contribuem para o 
levantamento do estado-da-arte nessa inovação tecnológica chave. 

A indústria automobilística moderna foi criada pela visão 
desenvolvimentista de Juscelino Kubtischek, através do Plano de 
Metas (1954-1958). Tornou-se um marco do processo de 
industrialização ao criar as bases de uma complexa cadeia produtiva, 
contribuinte para configurar uma nova estrutura da economia 
brasileira. 

De 1957 a 2019, a indústria automobilística, segundo a Anfavea 
(2000-2021), acumulou a produção de 85 milhões de automóveis, 
comerciais leves, caminhões e ônibus, assumindo a posição do 8º. 
maior produtor e de 6º. maior mercado nacional mundial de veículos. 
Em 2019, esta cadeia produtiva era constituída por 65 plantas 
industriais de propriedade de 26 grupos econômicos das principais 
marcas mundiais e por 473 empresas de autopeças, com cerca de 
100 mil empregos diretos e 1,2 milhão indiretos. 

A indústria automobilística, em 2019, representava 3% do PIB 
e 18% da indústria de transformação, com 38 milhões de automóveis 
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em uma frota total de 45 milhões de veículos. Estes dados ilustram, 
de forma objetiva, a sua relevância na economia brasileira. 

Esta cadeia produtiva e comercial será impactada pelo processo 
de transformação dos veículos a combustão para veículos elétricos 
(VE). Constitui uma transição energética mundial, com metas 
crescentes de descarbonização, focalizando o setor de transporte.  

Até 2050, a produção mundial será, em sua grande maioria, de 
VE. Trata-se de um típico exemplo de “destruição criadora”, análoga 
ao verificado na evolução dos telefones fixos para os smartphones. 

 A dinâmica competitiva da indústria automobilística mundial irá 
priorizar as alterações das cadeias produtivas dos países 
desenvolvidos. Lá, o reposicionamento das marcas e o lançamento de 
novos modelos elétricos é uma questão estratégica. 

Nesta corrida competitiva, a produção de veículos híbridos é 
uma ação intermediária para permitir amortizar a base produtiva dos 
ativos à combustão ainda não totalmente depreciados. Para enfrentar 
novos entrantes, como a Tesla, as montadoras tradicionais lançam 
modelos de veículos elétricos sofisticados para atender consumidores 
mais exigentes e sensíveis às inovações tecnológicas. 

A indústria automobilística brasileira será impactada por fazer 
parte da cadeia produtiva global e pela dimensão do mercado 
nacional. Está subordinada às estratégias competitivas das matrizes 
mundiais.  

Castro, Brandão e Moszkowicz sintetizam três movimentos. 

• O primeiro, já em curso, é a importação de veículos elétricos 
(VE) de diferentes tipos e preços, predominando, no entanto, os 
veículos híbridos: dos 40 modelos de VE disponíveis no 
mercado nacional, em 2021, 26 são híbridos;  

• O segundo será de adequar a base produtiva nacional para VE 
híbridos, seguindo a estratégia de amortização de ativos dos 
veículos a combustão. 

• O terceiro e mais importante será a construção de plataformas 
de VE puros, integrados à base produtiva globalizada, 
permitindo a exportação de componentes.  
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Este processo dependerá, entre outros elementos, de:  

1. evolução das condições econômicas no Brasil: taxa de câmbio, 
inclusão social, crescimento da renda, etc.; 

2. grau de desenvolvimento da escala produtiva mundial, 
determinante da redução dos custos dos VE, e  

3. políticas públicas de incentivo à mobilidade elétrica. 

Em relação a este último condicionante, merece destaque a 
atuação da Aneel, através de seu Programa de P&D. Em 2019, 
promoveu uma chamada de projetos de mobilidade elétrica.  

Foram selecionados 36 projetos, com investimentos de cerca de 
R$ 600 milhões. Mais de R$ 80 milhões de aportes diretos de 
parceiros da indústria automobilística e de equipamentos, como 
postos de carregamento. 

 Estes projetos de inovação tecnológica vão criar novos 
produtos e sistemas para comercialização no mercado, criando, 
assim, novos negócios. Passado um ano de execução, as principais 
utilities do setor elétrico já estão criando as bases para a mobilidade 
elétrica no país, demonstrando esta ser uma política objetiva e 
inteligente sem depender de verba pública. 

Um outro condicionante importante relaciona-se com indústria 
sucroalcooleira, em função da sua participação na matriz energética 
nacional. Atualmente, os compromissos brasileiros de redução de 
emissões no setor de transporte estão relacionados aos 
biocombustíveis.  

Nesta linha, faria sentido priorizar os VE híbridos flex. Contudo, 
trata-se de uma opção sui generis em nível internacional. Frente ao 
crescimento global dos VE e à conversão da estrutura produtiva 
automobilística, pode se tornar rapidamente anacrônica, colocando 
esta indústria brasileira fora da estratégia mundial. 

Essa análise, sugerindo o obsoletismo talvez precoce da 
indústria sucroalcooleira no Brasil, deve ser adequada ao tempo de 
transição, devido ao elevado impacto na zona rural brasileira. Em 
qual ritmo se alterará a relação custo / benefício para os 
consumidores brasileiros? 
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A título de conclusão, Castro, Brandão e Moszkowicz afirmam a 
difusão dos veículos elétricos ser irreversível, tendo em vista os 
compromissos internacionais assumidos com a descarbonização. 
Dada a relevância do Brasil na indústria automobilística mundial, a 
conversão de sua cadeia produtiva é inevitável.  

A velocidade vai depender, basicamente, de: 

1. a dinâmica macroeconômica,  

2. políticas públicas e  

3. um novo espaço econômico para a indústria sucroalcooleira. 

Segundo o Sindipeças (2021) a frota vem envelhecendo e este 
processo foi agravado pelos impactos da pandemia. Nestes termos, a 
capacidade instalada, produção anual e envelhecimento da frota 
indicam o potencial de crescimento em função da demanda 
reprimida. 

Diversos fatores convergem para tornar a transformação da 
indústria automobilística destes países periféricos dependentes da 
tecnologia criada no centro do capitalismo (e copiada na China) 
irreversível:  

• as políticas públicas de incentivo à mobilidade elétrica;  

• as metas para vendas de veículos sem emissões;  

• os subsídios para veículos elétricos e para a conversão da base 
produtiva a favor da eletrificação; e  

• a fixação de datas para o fim da venda de veículos à 
combustão, híbridos ou alimentados com biocombustível. 

Tais políticas vêm ganhando força, recentemente, como 
instrumento para a recuperação econômica pós-pandemia nos 
Estados Unidos, na União Europeia e China. Fazem parte do Plano 
Biden. 
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Veículos Elétricos na Transição Energética 

Nivalde de Castro, Roberto Brandão e Mauricio Moszkowicz 
continuam sua argumentação em outro artigo (Valor, 05/03/21). 

O objetivo central do processo de transição energética é a 
descarbonização. Como o setor de transporte é o segundo maior 
emissor de CO2, a indústria automobilística mundial enfrenta o 
desafio de converter sua base produtiva à combustão para veículos 
elétricos (VE). Trata-se de um inusitado processo de mutação de uma 
centenária indústria marcante na cultura da sociedade no Século XX. 

Os veículos elétricos, além de não emitirem CO2, são 
construídos com 80% menos peças em relação aos veículos à 
combustão (VC). São, portanto, menos poluidores em deslocamentos 
e na sua produção.  

O custo de manutenção dos VE é bem inferior àquele dos VC 
sendo uma vantagem competitiva principalmente para empresas que 
operam com frotas de veículos para atividades urbanas. 

A principal desvantagem dos VE é o preço final bem superior 
aos VC. Esta diferença tem como causa principal as baterias. Elas 
apresentam custo elevado, podendo responder por 30% ou mais do 
preço do veículo.  

Contudo, os custos dos VE tendem a cair de forma expressiva, 
nos próximos anos, em função dos investimentos em inovações 
tecnológicas. Estão tanto associadas ao armazenamento de energia 
quanto ao progressivo aumento da escala de produção. 

Um fator determinante é as baterias serem um vetor 
tecnológico estratégico para dar flexibilidade, via armazenamento, 
aos sistemas de geração de energia. Têm a crescente participação 
das fontes renováveis nas matrizes, vinculadas às metas de 
descarbonização.  

Desta dinâmica tecnológica, serão consolidados padrões de 
equipamentos para produção em larga escala. Reduzirão os custos 
das baterias, contribuindo para a difusão dos VE, via redução de 
preços. 
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 A crescente preocupação social com a sustentabilidade e a 
importância econômica da indústria automobilística mundial estão 
determinando e impondo políticas públicas com um duplo objetivo:  

1. restringir os VC e  

2. estimular a difusão dos VE.  

As políticas públicas restritivas têm priorizado a imposição de 
níveis de redução da emissão de CO2 para os VC. Outra vertente são 
as datas limites para venda destes veículos, merecendo destaque a 
Noruega, por ter fixado o ano de 2025 como limite. Inglaterra, 
Suécia, Holanda, Dinamarca, Irlanda fixaram 2030, Califórnia o ano 
de 2035, enquanto Canadá, Espanha e França estabeleceram o ano 
de 2040.  

Estas datas limites devem ser antecipadas, para estimular ainda 
mais a conversão da indústria automobilística e acelerar o processo 
de difusão dos VE. Sem alternativa, as grandes marcas da indústria 
automobilística estão se adequando a estas datas. 

Um ponto relevante, esquecido na análise dos coautores do 
artigo, é a duração do mercado de veículos à combustão usados. No 
Brasil, há incentivos fiscais diversos:  

• no Amapá, o IPVA não incide sobre os veículos com mais de 10 
(dez) anos – contados do ano seguinte a data de sua 
fabricação; 

• Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, 
Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, 
Sergipe e Tocantins isentam o IPVA 2021 para carros fabricados 
em 2006 ou anos anteriores (15 anos ou mais); 

• no Mato Grosso, carros fabricados até 2003 (com 18 anos ou 
mais de fabricação) não precisam pagar o IPVA 2021; 

• em São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Acre, Alagoas e Rio 
Grande do Sul, a isenção do IPVA vale para carros 20 anos ou 
mais de fabricação; 
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• em Santa Catarina, carros com 30 anos (fabricados até 1991) 
ou mais estão isentos do IPVA 2021 e o mesmo acontece em 
MG, caso os carros estejam com a placa preta. 

Quanto às políticas públicas pró VE, a crise econômica 
provocada pela pandemia agiu como um fator de aceleração da 
transição energética. Os programas de recuperação econômica dos 
países mais desenvolvidos estão priorizando investimentos em 
tecnologias verdes, com destaque para os VE. Os exemplos são 
muitos. 

Na Alemanha e na França, subsídios estão sendo providos para 
compra de VE (€ 9 mil e €12 mil, respectivamente). Em paralelo, há 
programas de investimentos para a instalação de redes de 
carregamento, como é o caso da União Europeia. Pretende ter 1 
milhão de postos, em 2024, e 3 milhões, em 2029.  

Outro exemplo é o novo governo dos Estados Unidos. Lançou 
uma política para converter a frota pública de 760 mil VC em VE e 
realizar investimentos públicos na ampliação da rede de postos de 
carregamento. 

Há uma forte sinergia entre os VE e os postos de carregamento, 
promovendo um círculo virtuoso. Justifica a articulação das políticas 
públicas entre estes dois vetores. 

No âmbito da indústria automobilística mundial, o desafio 
tecnológico e econômico, imposto pela transição energética, está 
determinando a configuração de um novo paradigma, no qual 
merecem destaque dois movimentos. 

 O primeiro é o processo de fusão de grupos, como de Peugeot, 
Citroën, Fiat e Chrysler, criando a Stellantis. Com isso, assumiu a 
quarta posição mundial, atrás somente de Volkswagen, Toyota e 
Renault-Nissan.  

O segundo é a conversão das plataformas industriais para 
produção de VE. Neste movimento, os grupos tradicionais também 
vão produzir veículos híbridos, para amortizar o capital investido nas 
plataformas de VC.  
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Esta estratégia de negócio, porém, não precisa ser adotada pela 
Tesla, novo player mundial. Produz baterias e VE, bem como montou 
uma rede de carregamento própria.  

Isso explica o seu maior valor de mercado na indústria 
automobilística mundial. Para manter esta posição, a Tesla construirá 
uma planta de VE e bateria na Alemanha, recebendo € 1,2 bilhão em 
subsídios. 

A Ford é um exemplo de conversão das plataformas de 
produção. O fim das atividades produtivas no Brasil faz parte da sua 
estratégia global de investir em plataformas de VE centrada nos 
mercados mais atrativos, como EUA e Europa. A empresa prevê 
investir U$ 22 bilhões até 2025, e a partir de 2030 só produzirá VE. 

A Volkswagen, com uma posição mais consolidada no mercado 
mundial de VE, estima investir U$ 70 bilhões, até 2035. Hoje, o grupo 
possui cinco fábricas, com uma capacidade de produzir 900 mil VE. 
Em 2022, vai inaugurar mais três novas fábricas, duas na Alemanha e 
outra nos EUA.  

A Mercedes Benz planeja ser a maior marca de luxo de VE do 
mundo. Isso, em parte, explica a sua saída recente do Brasil. 

No curto prazo, a difusão dos veículos elétricos está sendo 
impulsionada pelas políticas públicas. Elas estabelecem metas 
quantitativas para expandir a produção de VE, sobretudo na Europa, 
onde a dependência da importação de recursos energéticos é maior.  

Porém, nos próximos anos, a maior escala de produção e o 
barateamento das baterias, em especial com atuação mais decisiva 
da China, devem reduzir os preços dos VE. Com isso, eles deixarão, 
progressivamente, de estarem restritos ao segmento premium.  

Como o oligopólio mundial da indústria automobilística tem uma 
presença marcante na economia brasileira, a onda dos veículos 
elétricos chegará ao Brasil. E o país está despreparado, para isso, em 
termos de rede de postos de carregamento de baterias. 
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Transição da Indústria Automotiva Brasileira 

Se os caminhos da indústria brasileira e da transformação 
digital do século XXI não forem orientados para a mobilidade urbana 
inclusiva e com redução de desigualdades, a tendência é de 
retrocessos. Os principais riscos são:  

1. perda de empregos,  

2. continuidade de produção de carros poluidores,  

3. dependência externa para o fornecimento de veículos elétricos,  

4. maior elitização do automóvel e  

5. falência do sistema de transporte público atual. 

Os alertas estão no estudo “Transição da Indústria Automotiva 
Brasileira”, feito por pesquisadores do Instituto de Energia e Meio 
Ambiente (IEMA), ONG fundada em 2006 com foco na análise de 
sistemas de transporte e energia sustentáveis. O trabalho procura 
identificar os desafios e a transição da indústria automotiva no Brasil, 
para contribuir com mobilidade inclusiva, de baixa emissão e com 
empregos. 

A análise foi feita com base em entrevistas com representantes 
do setor e pesquisa documental. Foram ouvidos integrantes da 
indústria automobilística e de equipamentos, de transporte público e 
gestores de mobilidade. O foco sobre o setor no Brasil faz parte de 
um estudo maior coordenado pela Fundação Rosa Luxemburgo e 
inclui análises na Itália, Hungria, México, República Tcheca, Sérvia e 
Eslováquia.                               

O Brasil experimentou sua última grande transformação 
tecnológica com a introdução dos veículos flex. Hoje se depara com a 
eletrificação da mobilidade a nível mundial. Porém, há tendência de 
longa continuidade da produção de veículos a combustão no país, 
dada a situação socioeconômica e a ausência de movimentos na 
indústria brasileira na direção da eletrificação.  

Um cenário provável é o da preferência pelo automóvel híbrido-
etanol, produzido internamente, e complementado com a eletrificação 
do segmento luxo via importações. Neste caso, eventuais benefícios 
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fiscais para a compra de carros elétricos favoreceriam apenas a 
parcela de maior renda da população. 

Há uma tendência global da indústria automotiva, antes focada 
em vender produtos e agora em mudança para prestar serviços. Há a 
influência da transformação digital e das grandes empresas de 
tecnologia no setor de mobilidade.  

Estão mudando o mercado, mas facilitando a circulação de 
automóveis. Isso é um risco, porque as metrópoles se imobilizaram 
com o transporte individual. A prioridade deve ser ao transporte 
público. 

Outro alerta do estudo é o processo de eletrificação do país 
deve estar em sintonia com a produção industrial. Se a indústria não 
responder na mesma velocidade, há o risco de exportar empregos e 
importar veículos prontos, caros e de luxo. 

Outra discussão é para onde irá o estímulo público se houver 
espaço fiscal para fomentar o desenvolvimento econômico. Neste 
caso, tem de ser direcionado para o transporte público eletrificado.  

No caso do transporte individual, a recomendação é implantar 
um sistema onde se aumente a taxação aos veículos a combustão, 
mais poluentes, e se criem subsídios para os elétricos. A desoneração 
fiscal poderia ser trabalhada para exigir padrões de qualidade e 
eficiência. 

Quando se fala sobre o papel da indústria automobilística na 
redução de gases de efeito estufa o foco é quase sempre o nível de 
emissões do veículo em si. Mas o setor começou a perceber o desafio 
ser muito mais amplo.  

Um projeto de descarbonização sério engloba todo o processo 
produtivo das linhas de montagem, dos fornecedores, o transporte 
dos componentes, a rede de concessionárias. Além disso, precisa 
garantir cada parte do carro ser totalmente reciclável. 

Recentemente, segundo Marli Olmos (Valor, 06/07/21), várias 
montadoras anunciaram metas globais de descarbonização dos ciclos 
de produção nos próximos 20 a 30 anos.  
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Entretanto, em junho de 2021, o presidente mundial a japonesa 
Toyota, Akio Toyoda, decidiu antecipar em 15 anos, de 2050 para 
2035, o prazo para atingir a neutralidade de CO2 em todas as suas 
fábricas do mundo. A maior fabricante de carros em 2020 foi ela com 
9,5 milhões de carros produzidos. 

No caso específico do Japão, Toyoda, bisneto do fundador da 
companhia e neto de quem a tornou um fabricante de veículos, disse 
estar preocupado com a possibilidade de o país sofrer um 
“deslocamento da produção para regiões que podem adquirir energia 
limpa”. A seu ver, isso resultaria na perda de exportações e de 
empregos.  

A indústria automobilística responde por 10% do Produto 
Interno Bruto japonês. No Brasil a participação do setor no PIB é de 
3%. 

A pressa de Toyota agitou as operações da companhia em todo 
o mundo. Foram fixadas datas para cada fábrica expor seus planos. 
Na América Latina, a companhia tem seis fábricas: quatro no Brasil, 
uma na Argentina e outra na Venezuela. 

A tarefa não será simples, nem barata. O mais difícil é inserir a 
cadeia de suprimentos e logística. Só no Brasil são 150 fornecedores.  

Os conjuntos de peças de um veículo são transportados em 
grandes carretas. Os caminhões movidos a energias mais limpas, 
como o biometano, custam mais. Além disso, a região não conta, 
ainda, com boa infraestrutura de distribuição de energias alternativas 
limpas. 

O principal trunfo são os certificados de energia renovável em 
100% das operações do Brasil e Argentina. Esses documentos 
garantem a Toyota pagar por energia proveniente de fonte eólica 
desde 2017 no Brasil e há dois anos na Argentina. Será cada vez 
mais importante, para o consumidor, adquirir produtos fabricados por 
empresas com respeito ao meio ambiente. 

A descarbonização está também adiantada na fábrica de 
Sorocaba (SP), inaugurada em 2012 e a primeira fora do Japão 
projetada para reduzir ao máximo o nível de emissões do processo 
produtivo. A linha de montagem em Sorocaba, onde a Toyota do 
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Brasil mais investe hoje, está rodeada por um projeto de conservação 
ambiental. Ajuda no sequestro de carbono. 

Um total de 134 mil mudas foram plantadas na fábrica de 
Sorocaba por meio da técnica chamada Miyawaki. Prevê crescimento 
dez vezes mais rápido. O nome do projeto paulista para exibir aos 
chefes do Japão é Morizukuri: construir florestas. 

A Toyota não está sozinha nas práticas sustentáveis da 
indústria automobilística. Em março de 2021, o presidente mundial 
da Volkswagen, segundo maior fabricante com 9,3 milhões de carros, 
diferença de apenas 200 mil carros abaixo da Toyota, anunciou o 
plano de tornar todos os veículos, fábricas e processos do grupo 
livres de carbono até 2050. 

Em maio de 2021, a BMW anunciou: até 2030 evitará a 
emissão de mais de 200 milhões de toneladas de CO2. Isso equivale 
a mais de 20 vezes as emissões anuais de uma cidade de um milhão 
de habitantes, como Munique, sede do grupo. Também a Nissan 
anunciou: atingirá a neutralidade de carbono em todas operações até 
2050. 

Boa parte das montadoras tem metas mais ousadas se 
comparadas à da Toyota em relação à eletrificação dos carros. A 
maioria tem anunciado datas para a completa suspensão da produção 
de veículos com motores a combustão.  

Na Toyota, porém, a aposta se mantém nos híbridos e híbridos 
plug-in. Embora tenham motor a combustão para carregar o motor 
elétrico, também podem ser carregados na tomada. Essa solução 
elimina riscos com deficiências na infraestrutura de estações públicas 
de carregamento de baterias. 

Para a Toyota, além dos projetos de carros do futuro, é preciso 
trabalhar no desenvolvimento de combustíveis mais limpos. O etanol 
terá uma expressiva participação nesse processo e nos planos de 
expansão de fabricação de modelos híbridos. 

Não há, ainda, no Brasil ou outros países da região, legislações 
voltadas à reciclagem de veículos. No Japão, isso é lei desde 2005.  

O consumidor paga uma taxa equivalente a US$ 300 já na 
aquisição do veículo. O dinheiro vai para um fundo do governo, 
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fiscalizado por representantes da sociedade. Dessa forma, garante-se 
o reaproveitamento de cada peça do carro retirado das ruas. 
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7. Considerações Finais 

Alternância de Poder: Planejamentos versus Privatizações 

Uma transição pacífica para transferência de poder é uma 
prática fundamental para governo democrático. A liderança desse 
governo tem a obrigação constitucional de entregar pacificamente o 
controle do governo à liderança da oposição recém-eleita.  

A ideia de a permanência no poder, por si só, não ser 
prejudicial ao regime democrático, seja por parte da direita, seja por 
parte da esquerda, é inaceitável. Ela golpeia ao não aceitar o 
resultado eleitoral, quando a maioria do eleitorado impõe a vez da 
oposição. 

O “jeitinho” de justificar o golpe pelas peculiaridades de cada 
país, para se aplicar ao regime democrático, é um subterfúgio, isto é, 
alegação ou pretexto usado por quem procura, de maneira ardilosa, 
esquivar-se do risco de não ser reeleito ou fazer o sucessor. Algumas 
pessoas, quando se apoderam, utilizam a mentira como pretexto para 
conseguir manter seus privilégios.  

Qualquer evasiva, desculpa ou rodeio é inaceitável sob uma 
Constituição democrática. “Depende das circunstâncias”, “o 
importante é a democracia populista [pressuposta ser sob seu 
poder]”, “o voto deve ser impresso”, todos esses são argumentos 
antidemocráticos, portanto, devem ser desprezados – e punidos pelas 
urnas e pela lei. 

A democracia com eleições periódicas tem mais condições, face 
a quaisquer alternativas existentes, de resultar em um projeto de 
bem-estar social em longo prazo, adequadamente moderado pela 
alternância de pontos de vista. Os conflitos de interesses, naturais 
entre seres humanos, são então decididos pelos votos da maioria. 

Quanto mais elevada for a tolerância com a presença ativa da 
oposição, mais eficaz será a democracia. A preparação para se 
transformar em maioria, na próxima eleição, guia a oposição para um 
compromisso mais substancial com a sociedade e uma maior 
responsabilidade ao criticar, de maneira construtiva, isto é, 
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oferecendo respostas alternativas aos problemas enfrentados de 
determinado jeito pelo governo passageiro. 

A oposição brasileira, em uma Frente Ampla da esquerda ao 
centro, deve derrotar o projeto de perpetuação no poder da extrema-
direita paramilitar. Com a confiança de sair vencedora e tomar posse 
após a eleição do próximo ano, em um governo de união nacional 
para reconstruir a necessária coesão da Nação sem a coerção violenta 
de ameaças à democracia brasileira, a oposição necessita de se 
preparar para enfrentar o retrocesso da economia brasileira: do 6º. 
maior PIB ao 12º. no ranking mundial. 

Na fase nacional-desenvolvimentista (1940-1980), o Brasil 
obteve a maior taxa de crescimento médio anual (7%) no mundo, 
contra 2% aa na fase neoliberal (1980-2020). Embora tenha ocorrido 
um desenvolvimentismo de direita, durante a ditadura, após o golpe 
militar em 1964, os militares tinham pelo menos um projeto 
nacionalista. 

 

Existe a retórica, seja a neoliberal à direita, seja a anarquista à 
esquerda, de importante é ser contra o Estado acima de tudo.  

A primeira se alia com milicianos sob a promessa de desmanche 
final do Estado desenvolvimentista para gerar boas oportunidades de 
compras de empresas estatais.  

A segunda de fende só a democ rac i a d i r e ta com 
descentralização do poder – e não do poder de escolher 
representantes entre candidatos –, mas do poder relacionado à 
autodeterminação de cada indivíduo em relação aos seus próximos.  

Ambas visões se confluem no individualismo. 

A alternância de poder entre “monetaristas” e “estruturalistas”, 
“globalistas” e “nacionalistas”, “neoliberais” e “desenvolvimentistas”, 
cada qual mantendo a tradição de suas linhas ideológicas, levou à 
alternância entre planejamento e privatizações. Houve planejamento 
oficial, no Governo Federal, durante o Plano de Metas (anos 50), o II 
PND (anos 70) e o PAC (anos 2000).   
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Outros subperíodos (anos 60, anos 80 e 90) foram 
caracterizados por gestão voltada à tentativa de estabilização 
inflacionária e desalavancagem financeira, além da execução de 
Programa Nacional de Desestatização. A política econômica em curto 
prazo recebeu, então, a prioridade da equipe econômica. 

Inserido à corrente nacional-desenvolvimentista, Juscelino 
Kubitschek trabalhava sob a perspectiva de uma ideologia de 
superação do subdesenvolvimento brasileiro através do “50 anos em 
5 anos de mandato”. O rompimento como modelo agrário-exportador 
substituiria os latifundiários por uma burguesia urbana, emergente do 
processo de industrialização. Elegeu-se crescimento econômico em 
lugar de estabilidade da inflação. 

Subdividido em setores, o Plano de Metas, após 1956, era 
marcado por investimentos em estradas, siderúrgicas, usinas 
hidrelétricas, marinha mercante e pela construção de Brasília. 
Baseava-se em 30 metas, divididas nos setores da energia (com 
papel ativo para a Petrobras e a Eletrobrás), do transporte, da 
alimentação, da indústria de base e da educação. No setor de 
comunicações, houve a criação da Embratel. A Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) foi criada em 1959. 

Com investimento direto estrangeiro, em 1959, no município de 
São Bernardo do Campo (SP), foi instalada a fábrica da Volkswagen, 
cujo primeiro modelo produzido foi a Kombi. Precedeu o fusca. A 
Chevrolet e a Ford eram apenas montadoras de peças importadas, 
passaram à fabricação de caminhões e iniciaram a produção de 
automóveis em 1968. A italiana Fiat instalou-se em Betim (MG) no 
ano 1973. Tornaram-se as “quatro grandes”. Recentemente, a Forde 
se foi embora... 

Por determinação constitucional, havia uma obrigação de todo 
novo governo lançar um Plano Nacional de Desenvolvimento assim 
como, após 1988, há determinação de um Plano Plurianual (PPA). O 
II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND 1975 -1979) foi instituído 
durante o governo do general Ernesto Geisel e tinha como finalidade 
estimular a produção de insumos básicos, bens de capital, alimentos 
e energia. 

O II PND foi uma resposta à crise econômica, decorrente do 
choque do petróleo, em 1973, e do fim do chamado “milagre 
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econômico brasileiro”, período de seis anos (1968-1973) consecutivos 
com taxas de crescimento superiores a 10% ao ano, quando se 
ocupou a capacidade produtiva ociosa instalada nos anos 50. O PAEG 
(1964-1967), apresentado pelo neoliberal Roberto Campos, tinha 
privilegiado o combate à inflação. 

Na época, cerca de 80% do petróleo consumido no Brasil 
provinha de importações. Uma das diretrizes propostas pelo PND era 
a redução da dependência do petróleo árabe, através do investimento 
em pesquisa, prospecção, exploração e refinamento de petróleo, 
dentro do país, e o investimento em fontes alternativas de energia, 
como o Proálcool, criado em 1975, além da energia nuclear. Em outra 
frente, o plano buscou completar todo o ciclo produtivo industrial ao 
investir, pesadamente, na produção de insumos básicos e bens de 
capital, tornando a economia brasileira muito diversificada. 

O sucesso do II PND dependia de grande volume financiamento 
em longo prazo. Uma parte foi conseguida via endividamento externo 
com petrodólares. Outra parte veio das linhas públicas de crédito, 
oferecidas pelo antigo BNDE.  

O choque exógeno de juros, em 1979, provocou a crise da 
dívida externa, agravada em moeda nacional com duas 
maxidesvalorizações cambiais para elevação das exportações. O 
regime militar deixou como herança maldita o regime de alta inflação, 
só superada em 1974 com o Plano Real manipulando a taxa dentro de 
uma banda cambial. 

A descoberta de indícios de petróleo no pré-sal foi anunciada 
pela Petrobras no fim de 2006. Em setembro de 2008, a Petrobras 
extraiu pela primeira vez petróleo do pré-sal. O Brasil tornou-se 
autossuficiente e exportador de petróleo graças à empresa estatal. 

O Plano Plurianual (PPA), no Brasil, previsto no artigo 165 da 
Constituição Federal de 1988 e regulamentado pelo Decreto 2.829, de 
29 de outubro de 1998, é plano de médio prazo. Estabelece as 
diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pelo Governo Federal, 
Estadual ou Municipal ao longo de um período de quatro anos. 

O Plano Brasil de Todos (2004-2007) foi sucedido pelo 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado em 28 de 
janeiro de 2007. Previa investimentos totais de R$ 503,9 bilhões até 
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2010, sendo sua prioridade o investimento em infraestrutura, em 
áreas como saneamento, habitação, transporte, energia e recursos 
hídricos. 

O PAC 2 foi lançado em 29 de março de 2010. Previa recursos 
da ordem de R$ 1,59 trilhão em uma série de segmentos, tais como 
transportes, energia, cultura, meio ambiente, saúde, área social e 
habitação. Destacaram-se os investimentos na extração de petróleo, 
o maior programa habitacional da história brasileira (Minha Casa, 
Minha Vida: 6,064 milhões Unidades Habitacionais contratadas e 
5,090 milhões entregues até 1º. semestre de 2021), a expansão do 
Luz para Todos. Em potência instalada, a usina de Belo Monte, 
construída entre 2011 e 2019, é a quarta maior hidrelétrica do 
mundo. 

A Teoria do Pêndulo sugere o ambiente politico oscilar entre 
dois polos opostos com periodicidade variável. No Brasil, depois de 
três mandatos (2003-2014) de governos social-desenvolvimentistas, 
preocupados com transferência de renda, tendo contrapartida em 
educação e mobilidade social, houve novo período de politicas 
conservadoras. Neste (2015-2022), metas básicas foram ajuste 
fiscal, desalavancagem financeira das empresas privadas e 
privatizações de empresas estatais.  

A Maré Rosa foi seguida, na América Latina da década de 2010, 
por uma Onda Conservadora, quando governos de direita chegaram 
ao poder na Argentina, Brasil e Chile, enquanto Venezuela e 
Nicarágua ainda passam por crises políticas. No entanto, há a 
emergência de nova Maré Rosa em 2018, após vitórias eleitorais de 
candidatos de esquerda e centro-esquerda no México, Panamá, 
Argentina, Equador e Peru. 

Dessa feita, a partir de 2023, o legado pós-pandemia com 
retrocesso econômico, político e social será muito pior. Quadros 
técnicos experientes devem preparar, desde já, um planejamento 
econômico em longo prazo para governo social-desenvolvimentista. 

Será necessário criar um ambiente institucional propício às 
inovações tecnológicas como internet das coisas (5G), home office 
com inovação disruptiva na vida metropolitana e suburbana, meios de 
pagamentos digitais. Para o Brasil ingressar de vez na economia 
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digital, devemos antecipar o debate público sobre regulação do papel 
das big techs. 

O setor privado, por si, já desenvolve inovações financeiras com 
tecnologia bancária, novos produtos com tecnologia corporativa, 
agtech e agfintech na tecnologia do agronegócio, telemedicina com 
tecnologia aplicada à saúde, bem como tecnologia do e-commerce. 
Mas necessita do apoio estatal em infraestrutura, logística e energia.  

Serão novas perspectivas para investimentos privados em 
concessões, Parceria Público Privada (PPP) e desestatizações em 
áreas não prioritárias para atuação do governo federal. Para os 
cidadãos urbanos, haverá não só nova iluminação, mas também 
mobilidade urbana, programa habitacional e concessões de acordo 
com o novo marco legal do saneamento.  

Exige-se investimento em infraestrutura de telecomunicações, 
para a transformação digital com rede 5G, cadeia logística para e-
commerce, concessões de rodovias, renovações das concessões de 
ferrovias, conclusões das licitações de portos e aeroportos. Na área 
de energia, terão atenção não só petróleo e gás, mas também 
energia elétrica e renovável, inclusive a eletrificação da indústria 
automobilística. 

A estratégia socia l-desenvolv iment ista adotará um 
planejamento descentralizado com o uso adequado de agências 
reguladoras estatais. O financiamento não ficará restrito aos bancos 
públicos federais, pois incorporará também debêntures de 
infraestrutura incentivadas e venture capital de origem privada 
nacional e estrangeira. Iluminará o futuro com Educação, Ciência e 
Tecnologia em lugar do negacionismo da Era de Trevas. 

Planejamento Descentralizado 

Uma economia planejada, de maneira ideologicamente 
pressuposta, seria um tipo de economia consistente em uma mistura 
de propriedade pública dos meios de produção e a coordenação da 
produção e distribuição por meio do planejamento econômico. No 
entanto, com o choque de realidade multidiversificada, uma economia 
planejada deixa de ser centralizada e passa a ser descentralizada.  
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Imaginava-se, de maneira irrealista, uma economia plenamente 
planejada. Assumia-se ter técnicas de computação perfeitas, 
equações simultâneas, relacionando entradas e saídas a razões de 
equivalência.  

Todas elas forneceriam avaliações apropriadas para equilibrar 
oferta e demanda, dispensando as oscilações dos preços relativos no 
mercado. Isso resultaria em sinais de demanda distorcidos ou 
ausentes. 

Em uma economia planejada centralmente, as decisões 
relativas à quantidade de bens e serviços a serem produzidos seriam 
planejadas com antecedência por uma agência de planejamento. 
Seria assim classificada como economia de comando. A coordenação 
econômica seria realizada por comandos, diretivas e metas de 
produção. 

Estudos feitos por economistas de várias convicções políticas 
sobre o funcionamento real de uma economia multisetorial indicam: 
ela não seria eficiente se fosse centralmente planejada sem 
flexibilidade. Não teria a capacidade de realizar um determinado 
objetivo de forma rápida e com competência, otimizando todos os 
meios empregados, em busca de se atingir a excelência. 

Em vez de um planejamento central, de maneira pragmática, a 
economia necessita sempre do funcionamento de um mercado 
descentralizado, mas coordenado pelo sistema de preços relativos, 
para cada empreendimento ser informado das necessidades reais dos 
demais setores. Nesse processo, o plano é coordenado por agências 
setoriais especializadas, estabelecendo-se as exigências e os 
incentivos, de modo as metas de um plano macrossistêmico serem 
alcançadas.  

Ministérios governamentais, agências de planejamento e 
empresas estatais e privadas necessitam se adaptar e negociar uns 
com os outros, durante a execução do plano. Não é possível seguir, 
no ritmo necessário para sua execução, um plano formulado e 
transmitido de cima por uma autoridade burocrática superior.  

O planejamento não ocorre de modo centralizado, de fato, no 
mundo real. Uma descrição melhor seria a economia de mercado ser 
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capaz de ser apenas regulada (“administrada” ou “gerenciada”) de 
maneira eficiente. 

Os economistas pragmáticos rejeitam o planejamento central 
em favor do planejamento descentralizado. Os planejadores centrais, 
independentemente de sua capacidade intelectual, seriam incapazes 
de coordenar efetivamente todas as atividades econômicas, dentro de 
uma economia globalizada e multidiversificada com tecnologia 
contemporânea.  

Eles operariam sem a contribuição e o conhecimento tácito, 
incorporado pela participação de milhões de agentes econômicos. 
Seria um delírio o controle de todas as transações econômico-
financeiras possíveis entre todos eles, inclusive as diversas 
instituições. 

Como resultado, os planejadores centrais seriam incapazes de 
responder a todas as condições econômicas locais e setoriais. O 
planejamento estatal centralizado seria inviável, de acordo com essa 
visão em favor da descentralização. 

As informações dinâmicas não podem ser agregadas por um 
órgão central com a tempestividade do acontecimento, no momento 
exato das decisões necessárias, de maneira oportuna. Efetivamente, 
formular um plano para toda a economia significa estabelecer um 
cenário futuro consensual e viável, mas sua execução é 
descentralizada.  

Agências Reguladoras Estatais 

O objetivo principal das agências reguladoras no Brasil e em 
outros países do mundo é regular e fiscalizar a atividade de setores 
específicos da economia de um país. Para isto, são criadas na forma 
de pessoas jurídicas, geralmente constituídas em forma de 
autarquias.  

Elas são objeto de estudo de muitos teóricos, tanto 
economistas, quanto praticantes do Direito contemporâneo. No caso, 
eu me apoiarei em estudo de Isabela Kurtemback, no site jus.com.br. 

As agências reguladoras atuam em torno da relação de 
interdependência para a boa execução de um plano governamental 
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abrangente. A eficácia das agências reguladoras estatais são 
colocadas em dúvida caso a relação de fornecedores, produtores e 
consumidores fique descoordenada.  

Percebe-se mais a falta de garantia de bons serviços de 
utilidade pública para a parte menos favorecida desta relação: os 
cidadãos. Fica muito mais em evidência em campos como a saúde 
suplementar, telecomunicações (rede de banda larga), energia 
elétrica ou sistema de transporte.  

As diversas correntes políticas e econômicas, no contexto de 
criação e uso destas agências também devem ser analisadas. Os 
adeptos do liberalismo econômico, surgido no fim do século XVIII, 
ainda seguem a ideia anacrônica de o Estado não dever jamais 
intervir diretamente no domínio econômico, sendo tarefa de 
empreendedores privados atuarem por livre-iniciativa em um livre-
mercado.  

O processo de privatização ou desestatização, na primeira Era 
Neoliberal (1988-2002) no Brasil, apresentou como contraponto as 
agências reguladoras. A fragilidade dos cidadãos contribuintes, em 
época de permanente crise fiscal, face às promessas constitucionais 
de bem-estar social, depois do regime ditatorial militar, ficou 
evidente.  

Diante do mercado guiado apenas por iniciativas privadas dos 
empreendedores, o papel das agências reguladoras torna-se 
fundamental para reduzir a vulnerabilidade e preservar os direitos 
dos cidadãos-consumidores.  

As agências reguladoras estatais surgiram no contexto de 
proteger a sociedade das distorções econômicas e sociais provocadas 
pela aplicação do pensamento econômico liberal, difundido por Adam 
Smith como a “mão invisível’’ reguladora da economia. Essa doutrina 
dominante na pré-guerra mundial se espalhou novamente pelo 
mundo, a partir dos anos 80 do século XX, não ficando restritas ao 
Direito e Economia inglesa e norte-americana.  

O objetivo dessas agências é manter uma organização e 
estabilidade por meios de regulação das atividades econômicas. Seus 
primórdios se localizam no século XIX. 
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Na Inglaterra, no ano de 1834, o parlamento inglês criou esses 
órgãos autônomos com o intuito de regular e fiscalizar medidas a ser 
cumpridas por lei. Em 1887, os Estados Unidos expandiram e 
aperfeiçoaram a criação dessas agências de função regulatória e 
sancionadora. 

No Brasil, após a Revolução de 1930, durante a primeira Era do 
Nacional-Desenvolvimentismo varguista (1930-1945), foram criadas 
algumas vias de controle chamadas de agências estatais. Percebeu-se 
os recursos naturais e os serviços de utilidade pública merecerem a 
atenção suficiente para serem regulados de alguma forma pelo 
Estado, como setores de água e luz, gás e petróleo, siderúrgico, entre 
outros. Porém, naquela fase, foram criadas ligadas ao Poder 
Executivo. 

A partir dos anos 1980, devido à crise fiscal tornar imperioso o 
aumento da carga tributária progressiva, para se efetivar qualquer 
planejamento estatal, como alternativas, as agências se espalharam 
pelo mundo.  

Um processo na história recente do Brasil merece destaque 
para o entendimento das agências reguladoras na atualidade: a 
desestatização. A desestatização pode ser compreendida como a 
redução ou exclusão da gestão do Estado em empresas brasileiras 
antes executoras do planejamento estatal.  

O planejamento nacional-desenvolvimentista foi abandonado. 
Privatizações aconteceram, frequentemente, na segunda metade dos 
anos 1990 no Brasil. A lei 9.491 de 1997 dispõe sobre a 
desestatização e a privatização.  

A desestatização foi justificada como a retirada da presença do 
Estado de: 

1. atividades reservadas constitucionalmente à iniciativa privada 
pelo princípio da livre iniciativa, ou  

2. setores onde ela possa atuar com maior eficiência pelo princípio 
da economicidade.  

Desestatização é gênero. Engloba espécies como a privatização, 
a concessão, a permissão, a terceirização e a gestão associada de 
funções públicas. 
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A partir daí, com a transferência ao setor privado de serviços 
sempre sob responsabilidade do Estado, fixou-se seu papel como 
agente normativo. Essa transferência gerou, consequentemente, uma 
expansão do setor privado, predominantemente, com empresas 
multinacionais adquirindo serviços antes prestados por empresas 
estatais.  

Esse histórico de desnacionalização em lugar de estatização 
caracterizou um cenário onde se fez necessário a criação de agências 
estatais com fins específicos para regular a atuação dessa iniciativa 
privada principalmente estrangeira.  

Assim, através da Constituição Federal (art. 175), foi prevista a 
criação de três agências estatais reguladoras, sendo elas:  

1. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),  

2. Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) e  

3. Agência Nacional de Petróleo (ANP). 

O citado artigo incumbe ao Poder Público, na forma da lei, 
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre 
através de licitação, a prestação de serviços públicos. Em seu 
parágrafo único, anuncia a lei dispor sobre:  

I -  o regime das empresas concessionárias e permissionárias de 
serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua 
prorrogação, bem como as condições de caducidade, 
fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;  

II -  os direitos dos usuários;  

III -  a política tarifária;  

IV -  a obrigação de manter serviço adequado.  

Assim, as agências reguladoras foram tomando forma e se 
expandindo na economia brasileira. São utilizadas para regular a 
atuação de capital privado interno e, principalmente, o de origem 
externa.  

Na atualidade, essas agências correspondem a uma atividade 
legislativa, porque esta é sua natureza jurídica, ao serem criadas por 
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leis. Isto torna possível apenas executar o determinado por lei, 
aprovada no Congresso Nacional, sem ultrapassar o espaço onde lhe 
é permitido legalmente atuar.  

As agências reguladoras estatais foram incorporadas pelo 
Direito Administrativo brasileiro. Macaqueou a ideia do Direito norte-
americano.  

Essas agências são consideradas autarquias especiais, 
diferenciando-se das autarquias simples, devido ao seu poder 
regulador, independência e autonomia financeira. As agências 
reguladoras foram criadas para fiscalizar, regulamentar e controlar 
produtos e serviços de interesse público.  

Dentre esses serviços, ampliaram-se as agências reguladoras:  

1. ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil 

2. ANATEL - Agência nacional de Telecomunicações 

3. ANCINE - Agência Nacional do Cinema 

4. ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica 

5. ANP - Agência Nacional do Petróleo 

6. ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres 

7. ANM - Agência Nacional de Mineração 

8. ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

9. ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

10. ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar 

Há ainda, uma distinção entre os tipos de agências reguladoras: 
as agências de Estado, de Governo e Intermediárias.  

As agências de governo participam e implementam políticas 
públicas de interesse estatal, como a ANAC.  

As agências de Estado são ligadas a questão econômica, para 
suprir as falhas do mercado, como a ANEEL. 
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As agências intermediárias se apresentam como modalidades 
mistas, pois podem regular diversos setores e agir como agentes a 
implementarem políticas públicas, como a ANCINE.  

Estas agências são criadas por lei e suas principais funções são:  

1. o levantamento de dados sobre o mercado de atuação,  

2. a elaboração de normas para o setor regulado,  

3. a gestão de contratos de concessão de serviços públicos 
delegados,  

4. o incentivo à concorrência, minimizando os efeitos dos 
monopólios naturais e desenvolvendo mecanismos de suporte à 
concorrência,  

5. a defesa dos direitos do consumidor, e  

6. a fiscalização de normas.  

As agências reguladoras não solucionam casos individuais como 
os PROCONS, autarquias de proteção e defesa do consumidor. Elas 
têm atuação macrossetorial para atender a maior parcela possível da 
população e beneficiar a todos. 

Uma nova legislação (Lei 13.848/2019) aplica-se a todas as 
agências reguladoras federais, descritas no seu artigo 2º. Os artigos 
iniciais reforçam a autonomia institucional e financeira das 
autarquias.  

Nos termos do artigo 3º da Lei tem-se a previsão dos 
mecanismos garantidores da independência necessária a essas 
instituições: “ausência de tutela ou de subordinação hierárquica, pela 
autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira e pela 
investidura a termo de seus dirigentes e estabilidade durante os 
mandatos”. 

Chama a atenção o fato de o §3º do mesmo dispositivo ser o 
responsável por estabelecer a necessidade de serem previstas regras 
de gestão de riscos e controle interno e elaborado programa de 
integridade pelas agências, com o objetivo de prevenir, detectar, 
punir e remediar fraudes e atos de corrupção. Inserido como 
parágrafo de um caput ao consagrar a autonomia, o legislador 
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reconhece a captura dos fins públicos da instituição por interesses 
não republicanos ser também um modo de alijar qualquer pretensão 
de independência. 

Autonomia em relação ao Estado não pode significar 
dependência em relação ao Mercado. A avaliação das consequências 
práticas, jurídicas e administrativas é indispensável às decisões nas 
esferas administrativa, controladora e judicial, embora não possa ser 
utilizada como único fundamento da decisão ou opinião. 

Teoria dos Leilões 

Paul Milgrom e Robert Wilson, professores da Universidade 
Stanford, venceram o Nobel de Economia de 2020, por seu trabalho 
sobre Teoria dos Leilões e pela criação de novos formatos de leilão. 

A teoria desenvolvida por eles tem sido providencial para o 
desenvolvimento dos novos e complexos formatos de leilão hoje 
usados no mundo todo. Servem para fins desde a venda de faixas de 
frequência até a distribuição de horários de pouso e decolagem nos 
aeroportos (slots) e a criação de mercados de carbono. 

Os resultados dos leilões são importantes, para os contribuintes 
e para os compradores e vendedores particulares, porque influenciam 
muitos aspectos da vida diária. Estes vão desde o preço da energia 
elétrica ou dos bônus governamentais até a qualidade da cobertura 
dos celulares e o funcionamento sem problemas da coleta de lixo. 

Mas entender como os diferentes formatos dos leilões 
influenciam os resultados é difícil, porque os ofertantes ou licitantes 
se comportam estrategicamente, com base tanto nas informações 
disponíveis quanto nas pressupostas os outros ofertantes ou licitantes 
possuírem. 

A obra dos laureados permite órgãos reguladores e governos do 
mundo inteiro não apenas maximizarem a receita ou contratarem o 
fornecimento de produtos e serviços ao menor preço como também 
atribuírem atividades a agentes mais bem-situados para geri-las. 

Wilson, nascido em 1937, desenvolveu uma Teoria de Leilões de 
objetos de valor comum, desconhecido de antemão, mas igual para 
todos. Por exemplo, um diamante para o qual as opiniões dos 
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negociantes sobre o provável valor de revenda determina a 
disposição de valor a pagar. 

Ele mostrou por qual razão os ofertantes frequentemente 
apresentam ofertas a valores inferiores à sua própria estimativa 
comum. Eles temem a “a maldição do vencedor”, isto é, superestimar 
esse valor comum e pagar demais. 

Milgrom, nascido em 1948, formulou uma teoria mais geral dos 
leilões. Ela cobre tanto valores comuns quanto valores particulares. 
Variam de ofertante para ofertante, por exemplo, quando uma casa 
tem um determinado valor de revenda, mas é mais adequada como 
moradia para uns em lugar de ser para outros. 

O vendedor obteria um preço maior se o leilão fosse realizado 
de modo a permitir aos ofertantes saber mais sobre os valores 
estimados por cada um dos demais, durante o processo. 

Uma das contribuições mais conhecidas da dupla foi seu 
trabalho conjunto na criação do processo do primeiro leilão nos EUA 
de faixas de frequência para operadoras de telecomunicações em 
1994. Isso foi um desafio porque as operadoras não sabiam qual era 
o valor de uma licença para a concessão de uma área geográfica até 
todas as licenças para todas as áreas não terem sido distribuídas. 

Milgrom e Wilson inventaram um novo formato conhecido como 
Simultaneous Multiple Round Auction. Envolveu ofertas de licenças 
para todas as áreas geográficas, simultaneamente, começando por 
preços baixos e permitindo repetição (ou iteração) de lances. Este 
formato se tornou o padrão usado para leilões de faixas de frequência 
em muitos países nas décadas seguintes. 

Milgrom também participou do desenvolvimento de uma 
elaboração desse formato: o Combinatorial Clock Auction. Permite os 
ofertantes fazerem lances para parte dos objetos ou licenças. Podem 
ter valor maior para eles em vez da soma dos componentes. 

Os dois premiados desenvolveram tanto a teoria quanto as 
aplicações de pesquisa. Os leilões ganharam em importância prática 
quando os governos os passaram a usar cada vez mais para distribuir 
ativos como energia elétrica e recursos naturais. 
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A Teoria dos Leilões é, para a Economia, o objeto perfeito para 
estudo de laboratório. A estrutura simples de um leilão o torna um 
bom objeto para testar e desenvolver ideias mais amplas sobre 
competição e Teoria dos Jogos. 

Inspira uma extensa agenda de concessões e privatizações. 
Nela, uma sólida construção a partir das teorias desses economistas 
pode redundar em melhores resultados para o setor público e para os 
usuários dos serviços. 

A Teoria dos Leilões é um campo razoavelmente sofisticado e 
complexo, tanto em álgebra, quanto do ponto de vista analítico. Eles 
conseguiram transformar isso em conceitos simples e aplicáveis a 
casos reais.  

Isso para os dois lados do balcão: para os desenhistas de 
leilões, como no caso dos espectros de telefonia nos EUA, e também 
para os participantes de leilões. No Brasil, tem aplicação em uma 
agenda de concessões e privatizações. 

A Teoria de Leilões, com grande contribuições de Wilson e 
Milgron, tornou-se uma Ciência rigorosa e aplicável, ou seja, capaz de 
funcionar na prática. Ela trabalha conforme o objetivo de quem está 
vendendo o ativo, por meio de desenhos diversos.  

Um exemplo é o leilão ascendente simultâneo, no qual os 
participantes disputam ao mesmo tempo vários objetos, mas com 
lances específicos para cada um deles e não um só para todo o lote, 
melhorando o interesse pelo leilão. Outro mecanismo é o leilão de 
segundo preço, no qual o vencedor paga o segundo maior valor 
lançado na disputa.  

A Teoria dos Jogos e, particularmente, dos Leilões é um 
segmento microeconômico. Considera a atuação estratégica dos 
agentes no processo competitivo. 

Pode-se “desenhar regras” com objetivos de escolha de quais 
agentes serão estratégicos. A grande contribuição é aplicar o sabido a 
respeito dos leilões para o mundo real. As ideias desenvolvidas pelo 
Milgron e o Wilson são sem dúvida aplicáveis aos inúmeros ativos 
públicos possíveis de vender. 
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No caso brasileiro, antes de bons desenhos de leilões o país 
precisa resolver problemas de risco regulatório. Este foi o caso da 
expropriação da concessão da linha amarela pela Prefeitura do Rio de 
Janeiro. Isso acaba afetando um dos princípios de sucesso de leilões 
dos dois premiados: a atração de participantes. 

O trabalho de Wilson e Milgron poderá ser muito útil para os 
futuros leilões de 5G no Brasil e ajudar também em áreas como 
energia e saneamento básico. É difícil ver discussões teóricas 
aplicadas de maneira tão intensa quanto Teoria dos Leilões. 

A falta de cuidado no desenho de leilões, no Brasil, resulta em 
problemas como atraso nos investimentos e falência das 
concessionárias. O conhecimento teórico, produzido pelos vencedores 
do Nobel, ao ser utilizado para os modelos de concessão e 
privatização em construção no governo, representa um avanço face a 
esse comportamento desleixado.  

A premiação mostra a importância de trazer para o mundo real 
o conhecimento produzido na academia. Ao determinar qual será a 
forma de realização dos leilões provoca reações nos agentes e leva a 
resultados mais positivos para o vendedor e, em última análise, para 
a sociedade porque se trata de patrimônio público ou serviços de 
utilidade pública. 

Financiamento em Longo Prazo  

Está em debate público o desafio de constituírem-se 
mecanismos de financiamento em longo prazo e/ou desenvolver o 
mercado de capitais para financiar projetos de investimentos em 
infraestrutura e logística. Nas pesquisas sobre este tema, predomina 
um saber fragmentado e retrospectivo a partir de leituras de séries 
temporais correspondentes aos ativos dos bancos. Como alternativa, 
para avançar o conhecimento, é necessária uma visão sistêmica e 
prospectiva do lado dos passivos bancários.  

Trata-se de apontar novos instrumentos de captação de 
recursos, tais como Letras Financeiras, no mercado bancário, e 
Debêntures Incentivadas e Venture Capital, no mercado de capitais, 
complementares ou alternativos aos tradicionais Fundos Sociais 
(FGTS, FAT) e Constitucionais. Eles possibilitarão realocar o capital e 
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captar funding da riqueza pessoal e corporativa potencialmente 
disponível.  

A Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, ao regulamentar o 
artigo 159, inciso I, alínea "c" da Constituição da República Federativa 
do Brasil, criou os Fundos Constitucionais de Financiamento do 
Centro-Oeste (FCO), do Nordeste (FNE) e do Norte (FNO). Têm o 
objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico e social das 
Regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte, por meio das instituições 
financeiras federais de caráter regional, mediante a execução de 
programas de financiamento aos setores produtivos. 

Atualmente, os recursos dos Fundos Constitucionais de 
Financiamento são os principais instrumentos de financiamento da 
Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR): parcela de 
recursos tributários da União são destacados para implementação de 
políticas de desenvolvimento regional e de redução das desigualdades 
inter-regionais do País. 

Essa destinação está prevista na Constituição Federal de 1988. 
Os recursos componentes desses Fundos correspondem a 3% do 
produto da arrecadação do IPI e IR. Deste total, cabe ao FNO 0,6%, 
ao FCO 0,6% e ao FNE 1,8%.  

Além disso, compõem os recursos desses Fundos os retornos e 
resultados de suas aplicações, o resultado da remuneração dos 
recursos momentaneamente não aplicados, calculado com base em 
indexador oficial e as disponibilidades dos exercícios anteriores. 

O Fies é o programa do governo federal com meta facilitar o 
acesso ao crédito para financiamento de cursos de Ensino Superior 
oferecidos por instituições privadas. Criado em 1999, ele é ofertado 
em duas modalidades, desde 2018, por meio do Fies e do Programa 
de Financiamento Estudantil (P-Fies). 

O primeiro é operado pelo governo federal, sem incidência de 
juros, para estudantes com renda familiar de até três salários 
mínimos por pessoa. O percentual máximo do valor do curso 
financiado é definido de acordo com a renda familiar e os encargos 
educacionais cobrados pelas instituições de ensino. 
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Já o P-Fies funciona com recursos dos Fundos Constitucionais e 
dos bancos privados participantes. Isso implica em cobrança de juros. 

Uma política de juros em curto prazo com patamar mais baixo 
será favorável às colocações de novos produtos financeiros, mesmo 
eles representando “risco privado”. Há também novas fontes 
potenciais de financiamento do investimento, tais como os fundos 
oriundos das receitas derivadas de extração do petróleo do pré-sal 
(Fundo de Riqueza Soberana) e os novos fundos previdenciários 
(FUNPRESP e fundos de pensão estaduais). 

O problema de financiamento interno em longo prazo existente 
na economia brasileira é o contrário do diagnosticado pela sabedoria 
convencional. Não é a escassez, mas sim o excesso de “poupança 
financeira”, isto é, de estoques de riqueza imobilizados em “capital-
morto” – ou “morto-vivo”, como é o utilizado em mera rolagem dos 
títulos de dívida pública –, a causa de estagnação econômica.  

O dinamismo ocorre quando estes ativos financeiros se 
transformam em passivos de empréstimos, a moeda circula, os 
gastos são efetivados, a capacidade produtiva eleva-se com a 
ampliação da infraestrutura e a melhoria da logística, gerando-se 
emprego e renda, e melhorando o Estado de bem-estar social. 

Avaliados os estoques de ativos financeiros dos detentores de 
riqueza financeira “em última instância”, isto é, dos capitalistas e 
trabalhadores de alta renda, deduz-se o problema-chave ser a 
geração de incentivos para os fluxos de gastos em investimento, 
empréstimos e renda. Do lado produtivo, as decisões cruciais de 
investimento ocorrem quando:  

1. o grau de endividamento é baixo, permitindo aos tomadores de 
empréstimos assumir risco crescente;  

2. as expectativas de vendas e lucros são positivas;  

3. o grau de utilização da capacidade produtiva, inclusive de 
energia e transporte, está acima da capacidade ociosa 
planejada;  

4. há inovação tecnológica, por exemplo, extração de petróleo em 
águas profundas, e/ou bônus demográfico favorável.  
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Todos estes fatores determinantes de investimento terão de 
serem readquiridos na economia brasileira. 

Do lado financeiro, está em gestação a miscigenação da 
economia de endividamento com a economia de mercado de capitais. 
Comprovam isto as inovações financeiras quando as grandes 
empresas não financeiras emitem títulos de dívida direta 
(debêntures) com longo prazo de vencimento, cujos lançamentos são 
operações estruturadas por bancos. Eles oferecem “garantia firme” de 
colocação junto aos investidores e/ou na própria carteira de ativos.  

Em contrapartida, estes bancos emitem Letras Financeiras 
(subordinadas ou não), com dois ou cinco anos para vencimento, de 
modo as segregar em “administração de recursos de terceiros”, isto 
é, nos fundos de investimentos. Os investidores destes fundos, 
devido à baixa taxa de juros de referência, em termos reais, estão 
agora dispostos a assumir maior risco, diversificando entre o risco 
privado e o risco soberano, com a finalidade de aumentar o retorno 
financeiro. 

As condições, portanto, terão de voltar a ser favoráveis, em um 
novo governo social-desenvolvimentista, para se completar o circuito 
virtuoso. Caso retornem, propiciarão a geração de fontes de 
financiamento em longo prazo para a construção da infraestrutura e 
logística do Estado de bem-estar social. 

Debêntures de Infraestrutura Incentivadas 

Financiar os projetos exigirá uma soma de esforços, sejam 
públicos ou privados. A situação de aperto nas contas públicas deverá 
perdurar por um bom tempo. Diante desse diagnóstico, uma saída 
seria criar operações de securitização da dívida tributária de entes 
privados.  

A proposta é da Associação Brasileira da Infraestrutura e 
Indústrias de Base (ABDIB). Ela reconhece o Brasil não poder apenas 
contar com investimento privado em infraestrutura, mas tem de 
recuperar as condições de o Estado investir na área, só assim se pode 
melhorar a competitividade do país. 
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Com o uso desse mecanismo poderiam ser destravados pouco 
mais de R$ 75 bilhões, sendo R$ 20 bilhões aos Estados. O projeto de 
lei, de autoria do senador José Serra (PSDB-SP), permitiria à União, 
Estados e municípios vender o direito de cobrança de uma dívida 
parcelada. 

Porém, tramita desde 2016. Há resistência da equipe 
econômica em relação ao entendimento dessa ideia ferir a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF). 

Empresários do setor de infraestrutura e executivos do mercado 
financeiro também discutem com o Congresso a aprovação do Projeto 
de Lei 2646. Poderá destravar o mercado para fundos de 
investimentos e seguradoras (investidores institucionais) aplicarem 
recursos na aquisição de debêntures de infraestrutura.  

Hoje, é um segmento cuja demanda é orientada pelas pessoas 
físicas. Elas contam com isenção do Imposto de Renda na aquisição 
dos papéis. 

O projeto de lei, assinado por parlamentares de onze partidos, 
prevê a redução de impostos cobrados aos emissores dessas 
debêntures de infraestrutura. Essa é a principal diferença em relação 
à lei onde o benefício é dado ao investidor PF comprador dos títulos 
emitidos. 

O projeto prevê as companhias emissoras das debêntures de 
infraestrutura poderem deduzir do lucro tributável até 30% do valor 
dos juros pagos no ano. A dedução prevista no projeto será ampliada 
para 50% caso a emissão das debêntures destine-se a financiar 
projetos de desenvolvimento sustentável (os chamados green bonds, 
ou títulos verdes), como energia renovável, controle de poluição e 
conservação da biodiversidade terrestre e aquática. 

O projeto é tratado como uma das prioridades para a retomada 
da economia brasileira, mas ainda está sendo analisado pelo 
Ministério da Economia. Apura quais os impactos da isenção obtidos 
pelos emissores com a nova legislação proposta.  

FIP – Infraestrutura (FIP-IE) e FIP – Produção Econômica 
intensiva em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (FIP-PD&I) são 
aqueles Fundos de Investimentos Financeiros com seu patrimônio 
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investido em títulos de emissão de sociedades anônimas, de capital 
aberto ou fechado. Isto caso desenvolvam, respectivamente, novos 
projetos de infraestrutura ou de produção econômica intensiva em 
pesquisa, desenvolvimento e inovação nas áreas de energia, 
transporte, água e saneamento básico, irrigação e outras áreas 
prioritárias para o Poder Executivo Federal. 

O patrimônio líquido dos FIF por ativos aplicados em 
debêntures era R$ 218 bilhões em maio de 2021. O de FIP somavam 
R$ 418 bilhões em junho de 2021. No mundo inteiro, esses são os 
investidores tradicionais do setor. 

A pandemia interrompeu a trajetória de crescimento das 
emissões de debêntures incentivadas, os títulos de dívida privada 
para financiamento de projetos de infraestrutura. Em um cenário de 
maior aversão a risco por parte dos investidores, sobretudo nos 
meses iniciais da crise sanitária, muitas empresas postergaram as 
captações.  

As debêntures incentivadas são a face mais evidente de uma 
mudança na matriz de financiamento de infraestrutura no Brasil. 
Desde 2016, quando assumiu o governo golpista, houve o 
encolhimento da presença do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) e o crescimento da participação do 
mercado de capitais como principal fonte de funding de longo prazo 
para o setor. 

Esses títulos tiveram um ano histórico em 2019. Impulsionados 
por um cenário de taxas de juros em queda e, em consequência com 
fuga da renda fixa, os volumes de emissões totalizaram R$ 33,7 
bilhões, acima do triplo em um intervalo de dois anos. O valor 
emitido foi recorde, assim como a quantidade de papéis: 99.  

Houve também quebra de marcas históricas nos prazos de 
vencimento, com a emissão de títulos de 25 anos feita pela 
transmissora de energia Taesa. Pela primeira desde a criação do 
instrumento, em 2012, as debêntures incentivadas assumiram o 
protagonismo no financiamento da infraestrutura no país, superando 
os desembolsos do próprio BNDES para o setor. Este minguaram para 
R$ 24,4 bilhões no ano da pandemia.  
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Os eufóricos louvadores do mercado de capitais apostam em a 
direção estar dada, mesmo considerando um ano mais complicado 
como 2020, por conta da pandemia e da paralisação do ritmo dos 
investimentos em infraestrutura. Com juros baixos, o mercado teria 
cada vez mais um papel de destaque nos financiamentos e o BNDES 
será um parceiro estratégico, mas não o protagonista. O cenário seria 
positivo caso não voltasse a inflação importada pela depreciação da 
moeda nacional e a inflação de alimentos e energia pela crise hídrica. 

A pandemia postergou uma série de leilões (rodovias, 
aeroportos, energia e saneamento) programados para 2020 e 
interrompeu, mesmo temporariamente, o apelo das empresas pelo 
mercado de dívida. No acumulado de 2020 até setembro, as 
emissões de debêntures incentivadas somaram R$ 16,8 bilhões, 
representando queda de 3% em relação aos R$ 17,3 bilhões do 
mesmo período de 2019, conforme boletim mensal da Secretaria de 
Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia. 
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Os meses iniciais da pandemia explicam boa parte do forte 
recuo, motivado sobretudo pela maior cautela dos investidores. 
“Secaram” as fontes de liquidez. Os tomadores também fugiram da 
marcação-a-mercado das debêntures, postergando a captação em um 
momento de inclinação das curvas de juros e elevação dos prêmios 
de risco. 

 Com a expansão das curvas de juros de longo prazo nos meses 
iniciais da pandemia, muitas empresas se retraíram. Não fazia 
sentido buscar recursos para financiamento quando as taxas exigidas 
estavam bastante altas. 

Na média, as captações exigiram o pagamento de prêmios 
maiores aos investidores. A remuneração média das debêntures em 
setembro de 2020 foi de IPCA + 5,6% ao ano, superior à 
remuneração média verificada em 2019, de IPCA + 4,7% ao ano. 

Os volumes mais baixos de emissões no ano passado não 
assustaram os incautos por imaginarem refletir apenas um momento 
passageiro de cautela e incerteza. Nos deals, houve uma correção de 
preços para patamares mais próximos aos verificados no período pré-
pandemia. 

As esperanças eram 2020 ser “um ponto fora da curva”, afetado 
por questões conjunturais. Em um cenário de juros baixos, as 
debêntures atrairiam cada vez mais investidores (tesourarias dos 
bancos, investidores institucionais) em busca de diversificação das 
aplicações e maior rentabilidade. 

A demanda por esses títulos corporativos costuma superar em 
cerca de quatro vezes a oferta. Com precificação em juro real (IPCA 
+ prêmio), também atraíram pessoas físicas.  

Elas usufruem do benefício da isenção de Imposto de Renda 
(IR). A participação dos investidores pessoa física alcançou o 
montante de R$ 28,9 bilhões até setembro de 2020, correspondendo 
a 30% das debêntures incentivadas de infraestrutura distribuídas 
desde 2012. 

Quando a tendência era de manutenção da taxa de juros baixa, 
a busca por rentabilidade pelos investidores criaria um cenário 
benéfico para os emissores. Os prazos dos títulos se alongariam e 
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facilitaria o financiamento de projetos com ciclos de CAPEX mais 
longos e retornos mais dilatado.  

O termo CAPEX deriva do inglês Capital Expenditure e se refere 
às despesas de capital ou investimento em bens de capitais. Indica o 
quanto do capital de uma companhia está comprometido com a 
aquisição de bens materiais, seja a maquinário, hardwares, veículos 
ou imóveis.  

Em linhas gerais, o CAPEX determina o retorno sobre o 
investimento em um projeto de aquisição. Na contabilidade, as 
empresas devem considerar para seus cálculos o valor referente a 
desvalorização de seus bens materiais. 

Conforme o Ministério da Economia, o prazo médio de 
repactuação desses títulos em setembro de 2020 foi de 12,3 anos. 

O mercado de capitais é competitivo se manter baixa a taxa de 
juro básica de referência. Senão, os investidores retiram recursos da 
renda variável arriscada para voltar à renda fixa segura. 

Haveria também novos investidores para ser alcançados, 
futuramente, ampliando a liquidez para esse instrumento de 
financiamento da infraestrutura. Um deles eram os fundos de pensão.  

Um Projeto de Lei 2646 previa a criação de uma modalidade de 
debênture incentivada com benefícios para atrair esses investidores 
institucionais. Dadas as restrições existentes na governança desses 
fundos, a presença deles nas emissões de debêntures era 
praticamente inexistente.  

Outro a ser alcançado era o do investidor estrangeiro. O risco 
cambial, no entanto, era um fator relevante para financiamentos de 
longo prazo. A apreciação da moeda nacional e a depreciação do 
dólar na entrada era uma questão ainda sem uma solução. O 
estrangeiro deseja o inverso: dólar forte na entrada e fraco na saída 
de capital. 

Uma perspectiva positiva seria a da ampliação do número de 
tomadores e de maior diversificação de setores emissores desses 
títulos. As empresas do setor de energia, incluindo eólica e solar, são 
historicamente os principais emissores de debêntures de 
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infraestrutura, com 72,8% do valor total emitido no acumulado de 
2012 a setembro de 2020.  

O setor de transportes e logística responde por 22,4% das 
emissões no período. Os outros setores poderiam emitir essas 
debêntures, conforme a Lei no 12.431/2011, mas tinham participação 
tímida: telecomunicações (3,8%) e saneamento (1%). 

Justamente a respeito desses dois setores tinha-se a 
expectativa de ampliar participação nos próximos anos. A sanção do 
novo marco legal de saneamento abriu a perspectiva de 
investimentos bilionários no setor, com dezenas de licitações 
previstas até o fim de 2021. A conferir... 

Essas operações foram vista apressadamente como um sinal de 
ter uma grande necessidade de recursos para investimentos em 
saneamento nos próximos dez anos.  

As debêntures incentivadas também poderão dar suporte à 
chegada da quinta geração de telefonia celular (5G) ao Brasil. O 
mecanismo de captação de recurso está sendo discutido na Câmara 
dos Deputados com o Projeto de Lei 2.646/20. No total, o Ministério 
da Economia tem mapeados R$ 210,7 bilhões necessários de ser 
captados pelas debêntures de infraestrutura. 

Eram 653 portarias (autorizações) já concedidas para novas 
emissões de debêntures. Mesmo se muitas nunca viessem a ser 
emitidas, esperava-se a oferta desses títulos acontecer em larga 
escala. 

Os novos projetos necessitariam de financiamentos 
“multifontes”. Não deveriam se limitar às debêntures de 
infraestrutura e às fontes oficiais de financiamento. 

Cada projeto dependeria de uma solução. Conforme o setor e o 
projeto, haveria ativos mais adequados ao mercado de capitais e 
outros dependentes de suporte dos bancos de fomento. Por exemplo, 
a de ativos com ciclo de CAPEX intensivo durante um período longo e 
com geração de caixa voltada para financiar o investimento.  

Em empresas de segmentos da indústria pesada, como o 
siderúrgico, esse valor tende a ser extremamente elevado. Isso gera 
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impactos negativos para a captação de valor dos acionistas no longo 
prazo. 

Por isso, haveria espaço para todas as fontes, porque os 
investimentos necessários em infraestrutura serão enormes e não 
haverá condições de uma única fonte suprir tudo. O próprio BNDES 
tem incentivado o uso de outras fontes de financiamento.  

Esperava-se participação do banco de fomento e de agências 
multilaterais, do mercado de capitais e de fundos de desenvolvimento 
regional nessas composições. Haveria um “quebra-cabeça” de fontes 
a ser resolvido. 

Venture Capital  

O “venture capital” é investimento em participação de empresas 
iniciantes. Segundo pesquisa da Endeavor, divulgada por Sérgio 
Tauhata (Valor, 23/06/21), o país registrou 482 negócios e US$ 3,5 
bilhões aportados em 2020. A cifra representa alta de 29,6% ante os 
US$ 2,7 bilhões de 2019, quando houve 260 investimentos do 
gênero. 

É um indicativo de como evoluiu a atratividade do setor. O 
Brasil tinha, em 2018, apenas um unicórnio – startups com valor de 
mercado de US$ 1 bilhão ou acima – e hoje já contabiliza 14, aponta 
a entidade. 

O trabalho, intitulado “Venture Capital para Scale-Ups”, tem 
como objetivo se tornar uma espécie de guia para startups 
melhorarem a busca por recursos junto a fundos do segmento. Há 
um ‘boom’ muito grande de entrada de recursos de venture capital 
mesmo em período de crise. 

O problema é poucos negócios iniciantes conhecerem e 
saberem como acessar o mundo do venture capital. Com base em 
informações coletadas em mais de 311 mentorias feitas pela 
entidade, 53% das startups afirmaram possuir pouco ou muito pouco 
conhecimento sobre o ecossistema de capital.                                             

 A falta de informação sobre o processo de seleção dos fundos, 
das negociações sobre o investimento e até mesmo de exigências dos 
portfólios em relação a governança e outros aspectos se tornam 
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obstáculos para o acesso ao capital de risco. Apesar do crescimento 
do fluxo de investimento no Brasil, esse capital segue concentrado 
em poucas empresas. Para grande parte dos empreendedores e 
empreendedoras o acesso a investimentos ainda é difícil. 

Entre 2011 e 2021, quase metade, ou 46,3% do montante de 
investimentos em venture capital, concentrou-se em apenas dez 
empresas, segundo dados da Distrito Data Miner. Os 53,7% restante 
se distribuíram pelo ecossistema geral de negócios iniciantes. 

As startups precisam aprender também a olhar não apenas a 
quantidade de recursos, mas o quanto o fundo vai aportar de 
conhecimento e qual a relação com o novo sócio.  

A própria falta de preparação do empreendedor dificulta esse 
processo de receber investimento. Algumas empresas, por exemplo, 
cometem erros no ‘term sheet’ [documento com objetivo de 
descrever os termos e condições do investimento], como diluir muito 
a participação ou ainda em cláusulas de controle. Elas podem causar 
problemas em rodadas futuras. 

Ainda há questões de governança como fator de peso para os 
fundos escolherem determinado projeto. Quando chega uma 
negociação como uma ‘serie A ou B’, em rodadas de captação 
posteriores ao chamado “capital semente”, o fundo já espera a 
empresa estar um pouco mais estruturada, em termos de dados 
financeiros e operacionais, e ter uma governança maior. 

Se receberem educação nesses temas, os empreendedores 
poderão melhorar o acesso ao capital. Os próprios fundos têm atuado 
para sanar essas lacunas, com uma atuação mais ativa na parte de 
educação. 

O guia da Endeavor mostra como:  

1. os fundos operam,  

2. os investidores tomam decisões e  

3. o buscado por eles.  

Também tem informações sobre:  



  381

1. como convencer um investidor a investir no negócio, escolher o 
sócio certo,  

2. como é a dinâmica de poder pós investimento e  

3. como se dá a saída do fundo do investimento. 

Planejamento Estatal e Mercado 

De acordo com uma definição de dicionário, “planejamento” é o 
pretendido e alcançado por um plano cuidadoso feito de antemão”. 
Nesse sentido, todas as pessoas físicas e jurídicas planejam, quando 
pensam cuidadosamente naquilo possível de fazer no futuro. 

Qualquer tomada de decisão econômica se relaciona com o 
futuro. As transações levam tempo e, com o passar do tempo, 
algumas circunstâncias iniciais podem ter mudado. Dessa forma, os 
planos frequentemente não são realizados ou têm resultados 
diferentes da intenção original. 

Em uma economia de mercado, as ações deliberadas do Poder 
Público, principalmente do Estado, devem se combinar com os planos 
do setor privado. Os planos podem ser de vários tipos.  

A versão soviética era de “planejamento de comando 
centralizado”. As autoridades emitiam instruções à cada 
administração subordinada. Dizia-lhes quais bens e serviços fornecer, 
de quem obter os insumos necessários e entravam em um 
detalhamento minucioso incapaz de funcionar bem em um sistema 
complexo com interações entre diversos componentes. 

Depois, surgiu o “planejamento indicativo”. No caso, o Estado 
usa influência, subsídios, concessões, impostos, mas não obriga 
ninguém a acatar os incentivos.  

Há também o “planejamento setorial”. Diz respeito, por 
exemplo, à rede viária, ao transporte urbano, ao produtores e 
distribuidores de energia, ao serviço nacional de saúde. Não precisa 
estar relacionado a nenhum plano geral para a economia como um 
todo. 

Então, existem diferenças de propósito, razão, objetivos.  
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Um planejamento impõe as prioridades do Comitê Central, para 
substituir ou combater as forças espontâneas do mercado, ou seja, 
deliberadamente alcançar aquilo sob outra forma inalcançável.  

Outro adota estratégia econômica de tirar o atraso histórico do 
país saltando etapas. Compara-se a uma Economia de Guerra com 
uma mobilização em massa de recursos materiais e humanos para 
criar uma base industrial pesada no menor tempo possível.  

Essas experiências são comparadas a programas de rápido 
desenvolvimento em alguns países do Terceiro Mundo, desde os 
preâmbulos da II Guerra, para enfrentar a Grande Depressão. Eram 
tentativas conscientes de transformar a economia agrícola do país em 
uma economia industrial.  

Hoje, vivenciando a 4ª. Revolução Tecnológica, nesses países, 
inclusive o Brasil, o desafio é transformar essa indústria em uma 
Economia Digital.  

Em tais casos históricos, constatou-se ser um equívoco 
considerar O Mercado sempre como um inimigo, a ser limitado ou 
combatido. Isso foi visto até mesmo nas Economias de Guerra do 
Ocidente: as matérias-primas e os produtos fornecidos eram 
cobrados já com os preços prefixados.  

Racionamento capitalista se faz com elevação de preços. 
Racionamento socialista se dá via fila por ordem de chegada.  

O primeiro dá a sensação de abundância pela sobra de 
mercadorias não vendidas por falta de poder aquisitivo de parte da 
população. O segundo resulta em escassez por nem todos os 
consumidores, possuidores de poder de compra, conseguirem os 
produtos desejados. 

Daí surgem os negócios em mercado paralelo, com venda livre 
de mercadorias controladas. São tratados, de maneira racista, como 
“crimes do mercado negro”. 

No entanto, outros tipos de planejamento do setor público não 
têm, ou precisam ter, tal hostilidade ao mercado, podem coexistir sim 
com ele. O motivo para planejá-los relaciona-se, em parte, ao 
chamado de bens públicos, por exemplo, a rede de estradas, 
iluminação pública, redes de água e esgoto, coleta de lixo, etc.  



  383

Em outra parte, há setores geradores de externalidades. Nesses 
casos, a conta de lucros e perdas das empresas produtoras constitui 
um critério equivocado de avaliação de seu prosseguimento ou não.  

Em bases estritamente econômicas, os interesses privados e os 
interesses coletivos conflitam entre si. Os exemplos são muitos, entre 
outros, o transporte público urbano, os portos e os aeroportos estão 
sob responsabilidade do setor público até mesmo em uma economia 
de mercado de referência mundial como é a dos Estados Unidos.  

A proteção ambiental é outro fator importante. Assim, em 
vários países, o desmatamento constituem um desastre ecológico. 
Por exemplo, no Mar do Norte, é essencial agir para preservar os 
estoques de peixes, enquanto o lucro privado de curto prazo dita a 
pesca. O mesmo ocorre com as queimadas e o corte de árvores na 
Amazônia.  

Existem também monopólios naturais, onde a competição é 
desnecessária ou desperdício. São exemplos, entre outros, 
eletricidade, água, correios, e até recentemente rede de telefones 
fixos. A escolha nesse caso reside entre a propriedade e o controle do 
Estado ou um monopólio privado regulado.  

A escolha pode ser influenciada por considerações de política 
pública. Assim, caso se deseja fornecer um serviço postal ou 
telefônico abrangente, uma rede de banda-larga, ou abastecer todas 
as moradias, inclusive as mais remotas de um país continental, com 
água pura, então o serviço público deve receber certa prioridade.  

Sempre foi evidente algumas atividades citadas não serem 
lucrativas e atraentes para a iniciativa particular. Há de distingui-las. 

Uma confusão é gerada pela incapacidade ideológica de 
distinguir entre responsabilidade pelo fornecimento de um bem ou 
serviço e a natureza jurídica da empresa fornecedora. Assim, por 
exemplo, as autoridades públicas devem garantir o lixo da cidade ser 
coletado e eliminado, mas isso não exige os lixeiros serem 
funcionários públicos.  

Outro exemplo é quando a responsabilidade pela construção de 
estradas é assumida pelas Unidades Federativas. Depois, são 
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privatizados o pedágio e a manutenção das rodovias estratégicas 
para o desenvolvimento estadual. 

Há setores para os quais as considerações de lucratividade 
econômica podem não se aplicar a todas faixas de renda da 
população de um país com grande desigualdade social. Educação, 
saúde, pensões ou aposentadorias, são amplamente considerados 
como adequados para o planejamento e a provisão pelas autoridades 
públicas.  

No entanto, tanto a educação, quanto a saúde, bem como 
Previdência Complementar, para as faixas mais elevadas de renda, 
nas Américas, são mercantilizadas. Predomina o regime de 
capitalização da riqueza pessoal para se garantir com compra dos 
bens básicos para a boa vida. 

Finalmente, há as espécies de planejamento destinadas a 
facilitar e estimular a operação de empresas privadas voltadas para o 
mercado. Isso vai desde o investimento em infraestrutura e logística 
até o chamado de planejamento indicativo.  

Este não é obrigatório nem imposto, mas ajuda a preencher 
uma lacuna evidente na Doutrina do Livre Mercado Puro. Não se 
preocupa com o investimento em larga escala, acima da possibilidade 
financeira de entes privados, por exemplo, em usinas hidrelétricas 
com longo prazo de maturação.  

Planejamento indicativo, reforçado por incentivos fiscais e 
pressões não oficiais da demanda social, bem como a existência de 
um mercado a ser explorado, poderia ser descrito como uma forma 
de conluio organizado pelo Estado. Exige o papel dele em garantir 
uma configuração macroeconômica consistente, intersetorialmente, 
ou tomar medidas anticíclicas, superando uma fase recessiva.  

No passado, na Era Nacional-Desenvolvimentista (1940-1980), 
antes da Era Neoliberal (1980-2021), intercalada pela Era Social-
Desenvolvimentista (2003-2014), medidas de planejamento 
abrangente costumavam ser aceitas quase universalmente como 
necessárias ao crescimento intensivo. Depois, e até agora, o 
planejamento passou a ser vigorosamente questionado pela ideologia 
laissez-faire revivida pelos neoliberais. De maneira simplória, ela 
considera a economia ser capaz de autocorreção por si só. 
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Portanto, apenas em uma de suas versões – o de comando 
centralizado – o planejamento é visto como uma contradição do 
Estado frente ao mercado. Em todas as outras, eles se 
complementam ou os planos são operacionalizados por empresas 
privadas. 

A economia contemporânea contém milhares de empresas 
atuantes em mineração, manufatura, agricultura, construção, 
transporte, distribuição, restauração, serviços. Como, em uma 
economia centralmente planejada, nem a produção nem o 
fornecimento de insumos seriam baseados em relações horizontais 
com negociações de mercado, cada uma dessas milhares de 
empresas precisaria receber, de alguma unidade na hierarquia de 
planejamento, verticalizada “de cima para baixo”, instruções 
específicas sobre o que produzir, quais materiais obter e de quem.  

Outras metas do plano se relacionariam com a produtividade do 
trabalho, salários, custos, utilização de materiais, investimento, 
progresso técnico, economia de combustível – e muito mais.  

O número de produtos e serviços identificáveis diferentes, 
totalmente desagregados, é estimado em milhões. Essa escala 
absoluta da tarefa dos planejadores centrais é, provavelmente, a 
fonte mais importante de ineficiência e inconsistência entre os 
setores.  

Seria difícil, senão totalmente impossível, chegar tecnicamente 
a um plano consistente sem defasagens temporais. Os insumos 
necessários teriam de corresponder a cada produto pretendido pelo 
Comitê Central. 

Planejamento Estatal e Mercado têm sido vistos como opostos 
incompatíveis, tanto por socialistas sectários quanto por 
anticomunistas dogmáticos. No entanto, uma mistura dos dois é 
essencial em qualquer sociedade moderna. 
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