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B ra s i l

Valec antecipará receita para construção de ferrovias
Rafael Bitencourt
De Brasília

Ao apresentar a primeira mi-
nuta de contrato do novo mode-
lo de concessão de ferrovias, a
Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT) revelou que os
vencedores do leilão deverão
contar com os subsídios à imple-
mentação do projeto já no se-
gundo ano de construção do tre-
cho adquirido. Na prática, a Va -
lec vai antecipar receita do con-
cessionário no valor correspon-
dente a 15% do valor total do in-
vestimento total na ferrovia.

O primeiro projeto compreen-
de o trecho de ferrovia entre Açai-
lândia (MA) e Vila do Conde (PA).
Do total de R$ 3 bilhões em inves-
timentos, R$ 477 milhões serão

antecipados a partir do 13o mês
de obra. O pagamento será feito
em 12 parcelas trimestrais, com
desembolso condicionado à com-
provação de cumprimento do
cronograma de obras até aquele
momento. A licitação está previs-
ta para ser lançada em junho. On-
tem, a agência apenas abriu au-
diência pública para discutir o as
regras do leilão com o setor.

O diretor da ANTT, Carlos Nas-
cimento, disse em entrevista que
o modelo de negócio apresenta-
do para a concessão da ferrovia
Açailândia-Vila do Conde repre-
senta um “contrato padrão” que
deve ter as regras replicadas nos
demais trechos que serão licita-
dos. O técnico da agência reco-
nhece que mantida a antecipa-
ção de receita no nível atual, o

governo terá de desembolsar o
total de R$ 13,6 bilhões. Essa esti-
mativa considera o valor global
do plano de investimento em fer-
rovias (R$ 91 bilhões). O Progra-
ma de Investimentos em Logísti-
ca foi lançado no ano passado
prevendo a concessão de 10 mil
quilômetros de malha.

Nascimento reconheceu que a
Valec deverá contar com o ajuda
do Tesouro Nacional para garan-
tir os subsídios para às novas
concessionárias. “Umas das fon-
tes de receita da Valec é o orça-
mento público da União”, disse.
A estratégia do governo é garan-
tir a atratividade das concessões
às empresas do setor. A estatal,
que até agora era responsável
por construir ferrovias, compra-
rá toda a capacidade de carga dos

novos trechos, mesmo se não
houver demanda por transporte
de cargas nos primeiros anos.

Conforme reportagem publi-
cada pelo Va l o r na quarta-feira,
o governo concederá subsídios
pesados para garantir a execu-
ção dos projetos pela iniciativa
privada, principalmente os com
maior risco de demanda. Com
isso, a Valec deverá entrar com
cerca de 40% de todo o investi-
mento planejado. Isso significa
uma ajuda da União em torno
de R$ 36 bilhões, considerando
o valor total dos projetos.

O diretor da ANTT garantiu,
em entrevista, que os novos pro-
jetos de ferrovias terão lucro a
partir do primeiro ano de opera-
ção, em cálculo considerando
apenas receita e custo operacio-

nal. Porém, o total de investimen-
to injetado no projeto — envol -
vendo obras civis, custo de desa-
propriação de terrenos e condi-
cionantes ambientais — somente
serão amortizados entre o 12o e o
15 o anos de contrato. Ao todo, a
concessão terá prazo de 35 anos,
com taxa de retorno sobre o in-
vestimento de 6,5% ao ano.

O desembolso do governo pa-
ra sustentar os projetos poderá
ser ainda maior, dependendo do
custo das desapropriações e das
compensações socioambientais.
Se esses valores extrapolarem o
limite estabelecido pelo gover-
no, o ônus excedente será dividi-
do meio a meio — entre o empre-
endedor e a União.

O início de operação da malha
ferroviária deverá ocorrer a par-

tir dos quinto ano de concessão.
O cronograma de obras deverá
ser apresentado pelo empreen-
dedor 90 dias após a assinatura
do contrato. Segundo Nascimen-
to, o investimento do primeiro
ano de obras, momento em que
ainda não haverá antecipação de
receita pela Valec, deverá ser feito
integralmente pela concessioná-
ria, seja com aporte próprio de
recursos ou financiamentos.

Nascimento reafirmou que, de
acordo com as regras definidas
para o leilão, não será admitida a
participação das atuais conces-
sionárias, como a ALL,  a Vale  e a
MRS Logística. A medida foi ado-
tada para evitar o risco de confli-
to de interesse envolvendo ope-
radoras de ferrovias e transporta-
doras de carga do mesmo modal.

.
C o n j u n t u ra Diferença de renda no Brasil é a menor desde a década de 60

Desigualdade diminui no
Brasil e sobe nos outros Brics

Tendências opostas
Desigualdade caiu no Brasil e na América Latina, mas subiu no mundo

Fontes: Banco Mundial, Ipea, OCDE. * Estimativa com base em dados da PME. ** Ou dado mais recente disponível
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A desigualdade de renda no
Brasil, embora ainda bastante ele-
vada para padrões internacionais,
atingiu em 2011 o menor patamar
desde a década de 60, segundo da-
dos da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílio (Pnad)
compilados pelo Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea).

O movimento observado no
Brasil ocorreu na contramão da
tendência mundial, já que em
dois terços dos países houve au-
mento da desigualdade no pe-
ríodo recente, segundo a Unes-
co. Locomotivas do crescimento
global na última década, a Índia
e a China, por exemplo, não con-
seguiram avançar com distribui-
ção de renda, embora tenham

reduzido os níveis de pobreza.
No Brasil, o coeficiente de Gini,

indicador que é referência na me-
dição da distribuição de renda, al-
cançou em 1990 o pico para os úl-
timos 50 anos, quando marcou
0,607 pontos, de acordo com le-
vantamento feito pelo Ipea. Desde
então, o índice traçou uma curva
decrescente e caiu para 0,527 em
2011, patamar semelhante ao ob-
servado no início da década de 60,
quando esse acompanhamento
começou a ser feito no país.

A redução foi significativa no
período. Economistas costumam
ressaltar que, no caso do índice de
Gini, a segunda casa decimal tem
destacada importância, porque a
escala varia apenas de zero a um,
sendo que coeficiente um signifi-
caria que apenas um único indiví-
duo concentra toda a renda da so-

ciedade. Em zero, todas as pessoas
teriam a mesma renda.

Segundo comunicado do Ipea
intitulado “A Década Inclusiva”, a
renda do trabalho foi essencial pa-
ra a forte — e inédita -— redução de
desigualdade no Brasil nos últi-
mos dez anos, responsável por cer-
ca de dois terços da queda de pou-
co mais de 10% do coeficiente de
Gini no período. Ao mesmo tem-
po, ressalta o instituto, sem as polí-
ticas de redistribuição de renda
patrocinadas pelo Estado brasilei-
ro desde o início dos anos 2000, a
desigualdade teria caído 36% a
menos na década passada.

Marcelo Neri, presidente do
Ipea, afirma que alguns países on-
de há aumento da concentração
de riqueza, como é o caso da Chi-
na, já mostraram interesse em pro-
gramas brasileiros, como o Bolsa

Família. Lá, assim como no Brasil
das décadas de 60 e 70, houve re-
dução da pobreza, mas a renda fi-
cou mais concentrada.

Isso ocorreu, segundo dados
compilados pelo Centro de Políti-
cas Sociais da Fundação Getulio
Vargas (FGV), porque embora o
crescimento da renda da parte
mais pobre da população tenha si-
do forte nos emergentes, os mais
ricos tiveram salto ainda maior.

No Brasil, foi o contrário. Nos úl-
timos dez anos, os salários dos 20%
mais pobres cresceram 6,3% ao
ano, atrás apenas da China entre os
países que compõem os Brics (Bra-
sil, Rússia, Índia, China e África do
Sul). Já o rendimento do quinto
mais rico da sociedade avançou
apenas 1,7% ao ano no país neste
período. Na China, a alta foi de
15%. “No meio do milagre econô-
mico chinês, há um certo purgató-
rio social”, afirma Neri.

João Pedro Azevedo, economis-
ta-sênior da Unidade de Pobreza,
Gênero e Equidade do Banco Mun-
dial para a região da América Lati-
na e Caribe, lembra que, apesar do
aumento de concentração de ri-
queza, a pobreza na Ásia caiu dras-
ticamente nos últimos anos, resul-
tado do expressivo crescimento
desses países no período.

Para Neri, no entanto, é possível
que o avanço forte da economia e
do setor manufatureiro chineses
na última década tenha levado a
aumento expressivo da demanda
por pessoas mais qualificadas, o
que puxou a alta dos rendimentos
no topo da escala social. No Brasil,
esse processo ocorreu principal-
mente durante o “milagre econô-
m i c o” da década de 70, que elevou
as disparidades internas de renda,
processo que só começou a ser re-
vertido nos últimos dez anos.

É por isso, diz Neri, que “o Bra-
sil não tem sido o país do futuro,
e sim do passado”. Ou seja, a in-
clusão de uma parcela expressiva
da população ao mercado de tra-
balho formal, associada à políti-
ca de valorização do salário míni-
mo, está corrigindo distorções
criadas em décadas anteriores, e

não levando o desenvolvimento
brasileiro a um novo patamar.

O aumento do nível de empre-
go formal e do rendimento real,
em sua avaliação, tornam esse
movimento mais sustentável no
longo prazo. De acordo com da-
dos disponíveis até agosto, o Ipea
calcula que o coeficiente de Gini
caiu mais 1,6% em 2012, em fun-
ção tanto do aumento da renda
quanto da população ocupada.

Além disso, Ana Maria Barufi,
economista do departamento de
análise e pesquisa econômica do
B r a d e s c o, lembra que os setores
que demandam mão de obra me-
nos qualificada, como constru-
ção civil e serviços, foram os que
mais cresceram e abriram postos
de trabalho no período.

Segundo dados da Pnad elabo-
rados pelo Bradesco, o rendi-
mento médio do trabalho das
pessoas sem instrução aumentou
74% entre 2004 e 2011. Nesse pe-
ríodo, os salários dos indivíduos
com ensino médio incompleto
cresceram 21,6% e, no caso da po-
pulação com superior completo,
o avanço foi de 2,1%.

Ana Maria afirma que, embora
venha caindo, ainda existe um
diferencial significativo de salá-
rios em função do grau de escola-
ridade. Os anos de estudo estão
aumentando, afirma, e a expec-
tativa é que se avance também na
qualidade da educação, o que

tornará a população mais produ-
tiva, com salários mais elevados.

É por isso, diz, que mesmo com
taxa de desemprego em níveis
historicamente baixos, o que po-
de ter alguma consequência ne-
gativa para o potencial de cresci-
mento, a desigualdade deve con-
tinuar a cair nos próximos anos.

Para Azevedo, do Banco Mun-
dial, a demografia pode colocar
um risco para a continuidade do
processo de avanços na distri-
buição de renda nos últimos
anos, principalmente se ações
destinadas a elevar a produtivi-
dade do trabalhador, como me-
lhora do nível educacional, con-
tinuarem estagnadas.

O país, afirma o economista,
tem hoje taxa de dependência
(proporção de adultos em idade
ativa em relação a crianças e ido-
sos) mais baixa, mas o envelheci-
mento da população, como já
mostrou a experiência europeia,
aprofunda desigualdades. “A taxa
de fertilidade já é inferior à de re-
produção, e isso pode ter conse-
quências para o processo de redu-
ção da pobreza e desigualdade.”

Azevedo ressalta também que,
apesar do salto dado pelo Brasil e
pela América Latina como um to-
do, a região continua a ser de gran-
des contrastes econômicos. “O país
mais igualitário da América Latina
ainda tem índices piores do que o
mais desigual na Europa”, afirma.

Ipea observa melhora em 13 países da América Latina
De São Paulo

O Brasil não ficou sozinho no
processo de melhora da distri-
buição de renda na última déca-
da. Na América Latina como um
todo houve relevante redução
da pobreza e diminuição da dis-
tância entre as rendas dos mais
pobres e dos mais ricos, embora
ainda sejam países bastante de-
siguais.

Para Marcelo Neri, presidente
do Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea), os progra-
mas de transferência de renda
tiveram papel importante nessa
mudança, mas foram a estabili-
zação econômica e o fortaleci-
mento das instituições demo-
cráticas que forneceram as bases
para que a década fosse marca-

da pela inclusão social e distri-
buição mais equânime dos ren-
dimentos na região.

Segundo o Ipea, em 13 dos 17
países do continente houve mar-
cada redução da desigualdade
nos últimos dez anos, em que as
principais exceções são o Uru-
guai e a Costa Rica, justamente
os mais igualitários entre os lati-
no-americanos.

O ano de 2008 foi o primeiro
em que houve redução no nível
de pobreza e do número absolu-
to de pobres em todas as regiões
do mundo em desenvolvimento,
segundo o Banco Mundial, que
começou a compilar essas infor-
mações no fim dos anos 80.

O órgão, em estudo que foi di-
vulgado no fim do ano passado,
mostrou que o crescimento na

última década, aliado ao bônus
demográfico e à evolução nas
condições do mercado de traba-
lho, são os fatores preponderan-
tes para explicar a redução da
pobreza em países em que essa
queda foi marcante.

O levantamento, produzido
por cinco economistas, entre
eles o brasileiro João Pedro Aze-
vedo, economista sênior da Uni-
dade de Pobreza, Gênero e Equi-
dade do Banco Mundial para a
região da América Latina e Cari-
be, acompanhou 16 países, a
grande maioria deles emergen-
tes, que foram bem sucedidos
em reduzir o contingente de po-
bres na última década.

O critério usado para seleção
foi redução de 1 ponto percen-
tual ou mais ao ano no nível de

pobreza moderada nessas paí-
ses. Em dez das 16 nações — Ga -
na, Nepal, Bangladesh, Chile,
Equador, Honduras, Argentina,
Brasil, Colômbia, Panamá, Tai-
lândia e Peru — o avanço da ren-
da do trabalho e da condição de
ocupação explicam mais da me-
tade da queda da parcela da po-
pulação que vive em condições
moderadas de pobreza, com
US$ 4 por dia para subsistência.

“O trabalho é o principal ativo
da camada mais pobre da socie-
dade, portanto, por variados me-
canismos, a renda do trabalho é
potencialmente o principal fator
para sair da pobreza”, notam os
economistas no estudo. Entre es-
ses componentes, João Pedro
Azevedo, um dos autores do es-
tudo, estão considerados tanto

aumentos de salários quanto au-
mento do nível de ocupação.

Na Costa Rica e no Paraguai,
fatores demográficos, como a
expansão da população em ida-
de ativa, foram preponderantes
para a redução da pobreza, en-
quanto transferências públicas e
privadas (nesse caso, remessas
de dinheiro vindas de parentes
que trabalham em outros paí-
ses) tiveram papel essencial para
essa diminuição na Romênia e
na Moldávia.

No entanto, para a redução da
profundidade da pobreza — o
que equivale a aproximar as pes-
soas das linhas extremas de misé-
ria, dada pela população que vive
com menos de US$ 2,50 por dia
—, as transferências de renda pú-
blicas e privadas tendem a ser

mais importantes. É o caso de Ar-
gentina, Brasil, Chile, Costa Rica,
Equador, Romênia e Tailândia.

João Pedro Azevedo afirma
que embora o mercado de tra-
balho tenha papel preponde-
rante na maioria dos países estu-
dados, o componente demográ-
fico não deixa de ser relevante.
“A América Latina, por exemplo,
passa por um período de bônus
demográfico, em que a razão de
dependência é relativamente
b a i x a .” Ou seja, há mais pessoas
em idade economicamente ativa
do que jovens e idosos.

No mesmo estudo, os econo-
mistas chegaram à conclusão que
o crescimento foi mais importan-
te para essa tendência do que a
evolução da distribuição de ren-
da em 14 dos 16 países. (TM)

LEO PINHEIRO/VALOR

Marcelo Neri, presidente do Ipea: alguns países mostraram interesse em programas brasileiros, como o Bolsa Família.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1, 2 e 3 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A4.




