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Contas públicas Estimativa do Tesouro considera período de 1997 a 2012

Tesouro estima em R$ 230 bi
os subsídios dados aos Estados
Ribamar Oliveira
De Brasília

Mesmo com todas as reclama-
ções dos governadores contra o
custo financeiro das dívidas esta-
duais renegociadas, os Estados
ainda estão sendo subsidiados pe-
la União, segundo estimativa feita
pela Secretaria do Tesouro Nacio-
nal (STN). Por ela, o subsídio total
concedido aos Estados, no âmbito
da renegociação feita ao amparo
da lei 9.496, chega a R$ 230,1 bi-
lhões no período de 1997 a 2012,
em valores de junho de 2012.

Houve um subsídio inicial no
valor de R$ 94,3 bilhões, segundo a
Secretaria do Tesouro, dado pelo
diferencial de juros entre a data de
corte da dívida e a data da assina-
tura dos contratos. Isto porque os
contratos não foram assinados pe-
la União com todos os Estados ao
mesmo tempo. As assinaturas
ocorreram de 1997 a 2000.

A STN informou que houve tam-
bém um subsídio implícito no
montante de R$ 135,8 bilhões, cor-
respondente ao efeito continuado
do diferencial de taxas pagas pelos
Estados (correção pelo IGP-DI mais
juros de 6% a 7,5% ao ano) e o custo
de captação do Tesouro (conside-
rado como sendo a taxa Selic), no
transcorrer dos prazos contratuais
da renegociação. O subsídio total é
a soma dos dois valores.

A estimativa da Secretaria do Te-
souro para o subsídio foi fornecida
ao Tribunal de Contas da União
(TCU), que realiza um levantamen-
to de auditoria nos haveres da
União com os demais entes da fe-
deração. Os números foram apre-
sentados pelo ministro-substituto

do TCU, Weder de Oliveira, duran-
te audiência pública realizada na
Comissão de Assuntos Econômi-
cos (CAE) do Senado, na segunda-
feira da semana passada.

A auditoria do TCU está sendo
relatada pelo ministro Valmir
Campelo. O objetivo do trabalho
do tribunal foi avaliar o histórico
de pagamentos e saldos devedores
dos Estados e municípios, estimar
eventuais valores residuais a pa-
gar, obter projeções dos subsídios
concedidos pela União aos entes
devedores, analisar os riscos sistê-
micos decorrentes da incapacida-
de de pagamento e avaliar as alte-
rações legislativas propostas.

Ao longo do trabalho, o TCU
constatou que o montante total de
débitos estaduais e municipais re-
negociados pela União — ao am-
paro das leis 8.727/1993,
9.496/1997 e MP 2.185/201 — atin -
giu R$ 446 bilhões, a valores de ju-
nho de 2012. No caso dos municí-
pios, estão computados só os dez
com maiores saldos devedores. Até
junho do ano passado, havia sido
pago pelos Estados e municípios
um total de R$ 263,6 bilhões e fal-
tava pagar R$ 450,6 bilhões, sendo

R$ 258 bilhões em prestações a
vencer e R$ 192,6 bilhões sob a for-
ma de resíduo (todos os valores a
preços de junho de 2012).

Uma constatação feita pela Se-
cretaria do Tesouro Nacional (STN)
e transmitida ao TCU foi que, mes-
mo mantidos os atuais custos fi-
nanceiros (dívida corrigida pelo
IGP-DI mais juros de 6% a 7,5% ao
ano), ao final do prazo de paga-
mento de 30 anos das dívidas rene-
gociadas no âmbito da lei 9.496,
terão resíduo (saldo remanescen-
te) apenas os Estados de São Paulo,
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Ala-
goas, Mato Grosso do Sul, Goiás,
Mato Grosso e Maranhão.

Os demais Estados não terão resí-
duos e o Piauí não deve mais nada
desde 6 de junho de 2012. Os resí-
duos expressivos serão apenas dos
Estados de São Paulo, Minas Gerais,
Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
Mesmo assim, esses Estados conse-
guiriam pagar os resíduos em dez
anos com um comprometimento da
receita líquida real semelhante ao
atual. O maior comprometimento
seria do Rio Grande do Sul, com
13,81% da receita líquida real, de-

pois o Rio, com 13,52%. São Paulo te-
ria 13% de comprometimento.

A Secretaria do Tesouro Nacio-
nal reconheceu, segundo disse ao
TCU, que a situação do município
de São Paulo “enseja atenção”, da-
das as condições atuais de finan-
ciamento. Isto porque para pagar
o resíduo ao final do prazo do con-
trato de renegociação de suas dívi-
das, a Prefeitura paulistana teria
que comprometer 20,3% de sua re-
ceita líquida real, o que, na avalia-
ção da STN, “imporia severas restri-
ções fiscais ao município”.

A conclusão preliminar do TCU
é que os contratos de renegociação
dos débitos não apresentam evi-
dências de riscos de crédito para a
União. O TCU observa também que
o projeto enviado pelo governo ao
Congresso, que altera os critérios
de indexação aplicáveis aos con-
tratos de refinanciamento, “não
está acompanhado de estimativa
do impacto fiscal decorrente das
alterações propostas”. No projeto,
o governo propôs que o indexador
das dívidas seja trocado, do IGP-DI
para IPCA, e que os juros sejam re-
duzidos para 4% ao ano. O limite
do custo financeiro será a Selic.

Fonte: TCU. * Estão computados apenas os dez municípios com maiores saldos devedores

Conta pesada
Amortização e saldos devedores das dívidas estaduais e municipais*, em R$ bilhões

Instrumento 
Legal

Lei 8.727/1993

Lei 9.496/1997

MP 2.185/2001*

Total

Montante 
refinanciado 
(a)

33,9

370,2

41,8

446

Prazo médio 
inicial restante

20 meses

182 meses

210 meses

Valor pago

Principal 
(b)

27,4

61,1

3,9

92,4

Saldo devedor

Vincendo 
(d)

4,8

218,5

34,8

258

Resíduo 
(e)

7,9

161,1

23,6

192,6

Total 
(d+e)

12,6

379,6

58,4

450,6

Juros 
(c)

18,7

127,6

24,8

171,2

Total 
(b+c)]46,1

46,1

188,8

28,7

263,6

Inova Energia terá
foco em médias e
grandes empresas
Rodrigo Polito e Tatiana Schnoor
De Rio e São Paulo

A Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep) lança hoje o
Inova Energia, linha de financia-
mento para projetos de inova-
ção tecnológica no setor elétri-
co. Conforme o Va l o r adiantou,
o programa, feito em parceria
com o Banco Nacional do De-
senvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES) e Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel) terá
recursos de R$ 3 bilhões.

O objetivo principal do pro-
grama é gerar produtos e servi-
ços inovadores para o mercado
elétrico. “Na visão da Finep, ino-
vação é quando o produto chega
ao mercado”, afirmou o superin-
tendente da Área de Financia-
mentos da Finep, Ricardo Jabace.
O público-alvo do programa são
grandes e médios fabricantes de
equipamentos. Mas, segundo o
superintendente, empresas de
menor porte poderão participar,
desde que estejam associadas a
grupos maiores. Companhias es-
trangeiras com representativida-
de no país também poderão par-
ticipar, mas “haverá prioridade
para as que façam transferência
de tecnologia”, ressalta Alexan-
dre Velloso, chefe do departa-
mento de Energias Tecnologias
Limpas da agência.

O programa terá três linhas
temáticas: redes elétricas inteli-
gentes (smart grids) e transmis-
são em ultra-alta tensão; gera-
ção de energia eólica e solar; e
veículos híbridos e eficiência
energética veicular.

Os instrumentos de financia-

mento são subvenção, projetos
cooperativos, crédito subsidiado
e investimento equity. O acesso à
subvenção será feito por meio
de chamamento público e não
exige reembolso. O projeto coo-
perativo pretende financiar de
forma não reembolsável insti-
tuições de pesquisa instituições
científicas tecnológicas (ICTs)
que tenham parceira com em-
presas. A terceira linha (crédito
subsidiado) terá taxa de 3,5% ao
ano, com carência de 24 a 48
meses, prazo de pagamento de
até dez ano e limite de crédito
de R$ 293 milhões por grupo.
Pelo modelo investimento equi-
ty, um dos agentes financiadores
(BNDES ou Finep) se torna sócio
da companhia, que “tem capaci-
dade de inovação, mas necessita
de capital”, diz Velloso.

“Vamos trabalhar esse progra-
ma do ponto de vista comercial e
industrial”, ressaltou o superin-
tendente de eficiência energética
e pesquisa e desenvolvimento da
Aneel, Máximo Pompermayer.
Segundo ele, as três instituições
“sempre trabalharam juntas. Mas
agora será algo sistemático e per-
manente para desenvolvermos
ações conjuntas. O objetivo
maior do programa é reduzir a
dependência tecnológica que te-
mos nessas áreas”.

Pelas estimativas da Finep, o
Inova Energia deverá destravar
uma necessidade de financia-
mento de projetos estimada em
R$ 1,8 bilhão para 2013. A agên-
cia começa a receber as cartas de
interesse a partir de maio e a con-
clusão do processo está prevista
para novembro.

Setor público
tem déficit
em fevereiro
Murilo Rodrigues Alves
De Brasília

O setor público não financeiro
registrou, em fevereiro, déficit de
R$ 3,031 bilhões em suas contas
primárias, conceito que exclui re-
ceitas de endividamentos e gastos
com juros e principal da dívida. O
superávit primário acumulado no
primeiro bimestre deste ano atin-
giu R$ 27,220 bilhões, 17,44% da
meta para o ano inteiro (R$ 155,9
bilhões). É a primeira vez em me-
ses de fevereiro que o setor público
não consegue entregar superávit
primário. O último déficit nas con-
tas primárias foi em novembro de
2012 (R$ 5,515 bilhões).

O superávit acumulado nesses
primeiros dois meses diminuiu em
relação a igual período de 2012
(R$ 35,530 bilhões). Em fevereiro
de 2012 houve sobra de receita pri-
mária de R$ 9,514 bilhões. Em 12
meses, o resultado foi positivo em
R$ 96,641 bilhões até fevereiro, o
equivalente a 2,16% do Produto In-
terno Bruto (PIB) estimado pelo
Banco Central para o período. O
superávit acumulado em 12 meses
recuou em relação a janeiro, quan-
do estava em R$ 109,187 bilhões
ou 2,46% do PIB.

Para o chefe do Departamento
Econômico do Banco Central, Tulio
Maciel, o déficit nas contas primá-
rias do setor público em fevereiro
ocorreu em parte devido à anteci-
pação de receitas. Segundo ele, não
ocorreu neste ano receita de R$ 5
bilhões em dividendos, como em
fevereiro do ano passado. Além dis-
so, de acordo com ele, as despesas
com investimento no primeiro bi-
mestre deste ano cresceram cerca
de R$ 3 bilhões. Para Maciel, a me-
lhor comparação é entre o acumu-
lado dos dois bimestres e não a
análise fevereiro ante o mesmo
mês de 2012. O superávit primário
de R$ 27,220 bilhões neste ano é
menor do que o do mesmo período
de 2012 (R$ 35,530 bilhões), mas
superior ao do primeiro bimestre
de 2011 (R$ 25,661 bilhões).

.

Brics vão desunidos à 1a rodada de escolha à OMC
Assis Moreira
De Genebra

Os países dos Brics (Brasil, Rús-
sia, Índia, China e África do Sul)
chegam sem manifestar alinha-
mento a um candidato comum na
primeira rodada de escolha do no-
vo diretor-geral da Organização
Mundial de Comércio (OMC), por
causa de suas múltiplas alianças.

Entre amanhã e o dia 9, os 158
países membros da OMC vão fazer
a primeira ida ao “c o n f e s s i o n á r i o”,
como é chamada a consulta a ser
feita pela troica de embaixadores
do Paquistão, Canadá e Suécia. Ca-
da delegação deve apontar suas

preferências, no máximo quatro
nomes que podem fazer consenso
para substituir Pascal Lamy no co-
mando de uma organização chave
na governança global.

Dos nove candidatos, um é de
país desenvolvido (Nova Zelândia)
e outros são de países autoprocla-
mados em desenvolvimento — três
da América Latina (Brasil, México,
Costa Rica), dois da Ásia (Coreia do
Sul e Indonésia), dois da África
(Gana e Quênia) e um do Oriente
Médio (Jordânia). A primeira roda-
da de consultas eliminará os qua-
tro candidatos com menor condi-
ção de reunir consenso.

O brasileiro Roberto Azevedo é

Brasil e UE tentam
acelerar investimentos

o único que vem dos Brics. Na cú-
pula dos líderes na semana passa-
da, em Durban (África do Sul), o
máximo que o grupo concordou
publicamente foi que o próximo
diretor-geral da OMC deve ser de
país em desenvolvimento.

Mesmo isso teve de ser arrancado
após resistência da Rússia, que ale-
gava haver entrado na OMC como
país desenvolvido, faz também parte
do G-8 (das principais nações indus-
trializadas) e resistia a assinar a de-
claração que, ao seu ver, poderia ser
vista como contrária ao único candi-
dato de país um rico, o neozelandês
Tim Groser. Os parceiros insistiram
que os Brics, reunidos na África, não

podiam deixar de se posicionar so-
bre o que a grande maioria da OMC
aceita, quer e defende.

Sobre candidato preferencial, a
Índia ficou em cima do muro, tendo
aliança com a Indonésia, com os paí-
ses africanos e também com o Brasil.
A China sabe que seu peso conta e
manifesta simpatias sem aprofun-
dar os comprometimentos. A África
do Sul tem compromissos regionais
com os candidatos africanos.

Assim, na primeira rodada não há
candidato caracterizado como sen-
do dos Brics. A expectativa é de que
os grandes emergentes comecem a
sinalizar quem apoiam a partir da
segunda “rodada de fogo”, de onde

devem ser eliminados outros três
candidatos, sobrando dois finalistas.
Ou seja, dependendo de quem con-
tinua na disputa, e já não mais pre-
sos a apoios regionais, os Brics vão
abrir mais o jogo. Azevedo é um can-
didato que, na opinião de um núme-
ro importante de observadores, tem
condições de passar pela primeira
rodada e seguir atraindo apoio.

O jogo de apoios terá de levar
em conta também a briga pelos
quatro postos de diretor-adjunto
da OMC. China, Rússia e países ára-
bes querem uma vaga. Outra briga
é pelo comando da Agência das
Nações Unidas para o Comércio e o
Desenvolvimento (Unctad).

De Genebra

A União Europeia (UE) e o Brasil
estão acelerando a implementa-
ção de um comitê de ministros pa-
ra reduzir entraves e promover in-
vestimentos e competitividade
nos dois lados. A iniciativa foi acer-
tada na cúpula UE-Brasil, em feve-
reiro em Brasília, e não é por acaso
que tem nível ministerial, confor-
me negociadores. Pelo menos no
papel, o objetivo é tomar decisões
concretas, em sintonia com em-
presários europeus e brasileiros.

Algumas decisões para estimu-
lar negócios podem ocorrer ou ser
sugeridas na cúpula que ocorrerá
neste ano em Bruxelas.

O presidente da Comissão Euro-
peia, José Durão Barroso, enviou car-
ta à presidente Dilma Rousseff infor-
mando que os representantes euro-
peus no grupo serão o vice-presi-
dente da comissão e comissário de
Indústria, Antonio Tajani; o comissá-
rio de Comércio, Karel de Gucht; e a
comissária para Ciência, Pesquisa e
Inovação, Màire Geoghegan-Quinn.
O Brasil está ultimando sua escolha.

A UE tem pressa. Um estudo da
Comissão Europeia concluiu que
90% do crescimento econômico
global deve ser gerado fora de seus
27 países membros, até 2015.

A UE é o principal parceiro co-
mercial do Brasil. É também o
maior investidor no país com esto-
que de mais de € 180 bilhões, mais
que todos os investimentos euro-
peus somados na China, Índia e
Rússia. Por sua vez, o estoque de in-
vestimentos diretos brasileiros nos
países da UE superam os € 67 bi-
lhões, transformando o Brasil no
quinto maior investidor no bloco.

Conforme os europeus, existe
crescente interesse em estabelecer
ou ampliar a presença no Brasil, in-
clusive por parcerias público-pri-
vadas. E há foco em crescente com-
petitividade de empresas brasilei-
ras no mercado europeu.

Enquanto os europeus reclamam
de problemas burocráticos que cau-
sam protecionismo, o lado brasilei-
ro aponta questões de regras de con-
corrência não escritas ou sobre aju-
da do Estado para inovação e tecno-
logia, que são complicadas e dificul-
tam empresa brasileira instalada na
UE a ter aceso aos programas.

Estudo de três especialistas do
Centre for European Policy Studies,
Daniel Gross, Cinzia Alcidi e Ales-
sandro Giovannini, examina o inte-
resse estratégico da Europa e o po-
tencial da economia brasileira, e su-
gere que Brasília e Bruxelas bus-
quem nova iniciativa econômica bi-

lateral. Como o Brasil não pode ne-
gociar acordos comerciais clássicos
sem o Mercosul, a ideia seria de bra-
sileiros e europeus aprofundarem
outros temas, como facilitação de
comércio e para investimentos dire-
tos brasileiros na Europa em crise.

Para Luigi Gambardella, presi-

dente da UEBrasil, entidade que pro-
cura reforçar os vínculos bilaterais, o
Brasil tem também um interesse vi-
tal em aprofundar sua parceria eco-
nômica com a Europa para não ficar
isolado pelo lançamento da nego-
ciação UE-Estados Unidos e pelo
avanço do Acordo Comercial Trans-

pacífico (TPP) que reune EUA, Japão,
Austrália, Chile, Malásia, Nova Ze-
lândia, Peru, Cingapura, Vietnã e ou-
tros. “Esses países estão entre os
clientes brasileiros mais importan-
tes e o Brasil não pode correr o risco
de ser bloqueado por essas novas
grandes iniciativas bilaterais.”(AM)

ADAM BERRY/BLOOMBERG NEWS

José Durão Barroso já informou a presidente Dilma sobre quem integrará o lado europeu da comissão
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29, 30, 31 mar. e 1 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A4.




