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E screvo sobre o ar-
tigo Receitas de Di-
videndos, Atipici-
dades e (Des)capi-
talização, de dois
economistas es-

pecializados em finanças públi-
cas, José Roberto Afonso, dou-
t o r e m E c o n o m i a p e l a
Unicamp, e Gabriel Leal de Bar-
ros, pesquisador da Fundação
Getúlio Vargas (disponível em
http://bit.ly/13PwrWs). O texto
analisa a crescente importância
de dividendos de empresas esta-
tais federais, inclusive bancos,
no Orçamento da União. E, en-
tre outros aspectos, também
examina a composição desses
dividendos segundo entes gera-
dores e explica a insólita forma
como atendem a conveniências
do Tesouro Nacional.

Com 27 páginas, vários gráfi-
cos e muitos números, o texto
usa jargão típico do tema. De
forma menos técnica, aborda-
rei aspectos que me pareceram
mais interessantes e que inte-
gram o quadro de más práticas
que marcam a gestão financei-
ra federal.

Nada contra o Tesouro rece-
ber dividendos de estatais, mas
percebe-se que ele força a barra
para ampliar essas receitas,
com danos para as próprias em-
presas que os geram. E tudo nu-
ma escala maior que no passa-
do. Assim, de 2001 a 2005 os di-
videndos recebidos pela União
alcançaram a média de 0,2% do
produto interno bruto (PIB)
por ano. De 2006 a 2008 passa-
ram a 0,37% e entre 2009 e 2012
subiram mais fortemente, com
essa média chegando a 0,63%.
No ano passado, foram de 0,6%
do PIB. O leitor poderá pergun-
tar: por que se preocupar com
essas taxinhas? Isoladas são pe-
quenas, mas se aplicam a um
PIB que em 2012 foi de R$
4.402.537.000.000,00, coisa de
trilhões. Assim, o cálculo de
0,6% dele leva ao valor de R$
26.415.222.000,00, que começa
com bilhões e, aproximadamen-
te, equivale ao custo do progra-
ma Bolsa-Família, a joia mais
brilhante da coroa da nossa pre-
sidente candidata a bis. No mes-
mo ano, metade desse valor
veio como antecipação de divi-
dendos, por imposição do acio-
nista controlador, ansioso por
receber “o dele” antes do balan-
ço anual.

Acrescente-se que o desem-
penho financeiro governamen-

tal é usual e equivocadamente
sintetizado na meta de um supe-
rávit primário, uma conta que
envolve receitas menos despe-
sas exceto juros da dívida públi-
ca. A imprensa diz que esse su-
perávit é a “economia que o go-
verno faz para pagar os juros da
sua dívida”, mas não vejo o go-
verno federal economizando
qualquer coisa digna do termo.
Na sua origem o superávit pri-
mário foi construído com au-
mento de tributos. Assim,
quem economiza mesmo é o
contribuinte, que tosse para pa-
gá-los. Aliás, os dividendos já sig-
nificaram cerca de 20% da meta
de superávit em 2012 e, nesse ca-
so, quem tossiu o dinheiro fo-
ram empresas estatais, induzi-
das por tapas nas costas por seu
acionista controlador.

Quantoaessas empresas, oes-
tudo aponta que em 2002 a Pe-
trobrás e a Eletrobrás responde-
ram por 61% do total de dividen-
dos recebidos pela União. Em
2012 essa participação caiu para
apenas 9,3% e o topo da lista fi-
cou com o BNDES, com 46%, se-
guido pela Caixa Econômica Fe-
deral (CEF), com 27%, este últi-
mo número calculado a partir
de dados contidos no mesmo
texto. Duas razões explicam es-
sa alteração. A primeira é que as
duas primeiras empresas têm
acionistas privados, que tam-
bémreceberiam semais dividen-
dos fossem extraídos delas pelo
Tesouro. No BNDES e na CEF, o
governoé o únicodono. A segun-
da é que a Petrobrás e a Eletro-
brás vêm mostrando queda de
lucratividade, inclusive por
ações do próprio governo.

O que particularmente cha-
ma a atenção é a forma como a
dupla BNDES-CEF gera divi-
dendos para o Tesouro, como
segue: 1) Recebe empréstimos
dele, que não passam pelo Orça-
mento “examinado” pelo Con-
gresso; 2) para repassar recur-
sos o Tesouro entrega títulos
seus remunerados, como ou-
tros colocados no mercado; 3) o
tomador empresta esses recur-
sos a taxas subsidiadas, mas
não transforma os títulos em di-
nheiro imediatamente, manten-
do-os em carteira com outros

de que normalmente dispõe,
com o que ganha bastante no
processo; 4) segue-se, textual-
mente, que “... quando um ban-
co federal transferiu para o Te-
souro parte ou todo o ganho
que logrou operando junto ao
mesmo Tesouro, na prática se
tornou em um mero agente
transformador de operações de
crédito (...) em receitas de divi-
dendos e superávit primário do
mesmo governo”.

E mais: essas operações são
chamadas de “capitalização”
dos referidos bancos, mas a for-
te extração de dividendos acaba
contribuindo para descapitali-
zá-los. Quanto a isso, dados
apresentados no texto mos-
tram que o chamado Índice de
Basileia, que mede o grau de ca-
pitalização de instituições fi-
nanceiras, caiu em 2012 na CEF
e no BNDES, enquanto subiu
no Bradesco e no Itaú. E só não
caiu mais naqueles bancos ofi-
ciais porque o governo os “capi-
talizou”. Não com dinheiro, por-
que isso implicaria despesa or-
çamentária e queda do superá-
vit primário, mas com ações de
outras estatais. Como resulta-
do, a agência Moody’s de classi-
ficação de risco rebaixou a nota
de crédito dessas duas institui-
ções no início deste ano.

Há mais coisas no texto que
levantam sobrancelhas. A sen-
sação que se tem é de um tudo
pode que a presidente Dilma
Rousseff diz alocar para o perío-
do eleitoral. Mas, já durante to-
do o mandato à cata de dividen-
dos eleitorais, procura antecipá-
los também na forma de resulta-
dos financeiros. Estes sob a rou-
pagem ilusória do superávit pri-
mário, hoje encurtada. E numa
situação paradoxal, em que um
governo por convicção estati-
zante prejudica suas próprias
estatais.

Mas há outra eleição. É aque-
la em que a cidadania econômi-
ca vota ampliando ou não os in-
vestimentos que levam ao cres-
cimento econômico, e o faz mui-
to guiada pela confiança que
tem no governo, em suas insti-
tuições e seus gestores. Essa
confiança sofre com as práticas
apontadas pelo esclarecedor es-
tudo de Afonso e Barros.
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N aedição de segun-
da-feira passada
o Estado publi-
cou uma reporta-
gem de página in-
teira (A4) sobre

gastos com publicidade oficial
no governo de São Paulo. Com
o título Estatais paulistas respon-
dem por metade dos gastos do go-
verno com propaganda, o texto
de Fernando Gallo mostra que
as empresas públicas de São
Paulo (Dersa, Metrô, Sabesp e
outras) despenderam, de dez
anos para cá, nas gestões de Ge-
raldo Alckmin e José Serra, a so-
ma de R$ 1,24 bilhão em campa-
nhas promocionais. No mesmo
período, outro R$ 1,2 bilhão foi
consumido em divulgação da
administração direta. A soma to-
tal (R$ 2,44 bilhões) seria sufi-
ciente, como anota a reporta-
gem, para “construir, por exem-
plo, mais de metade da segunda
fase da linha 5 do metrô, que vai
ligar o Largo Treze à Chácara
Klabin, ou custear o Instituto
do Câncer por sete anos”.

Um dado capital: a apuração
do Estado só foi possível gra-
ças à Lei de Acesso à Informa-
ção. Os números não foram for-
necidos espontaneamente pe-
las autoridades, eles chegaram
à redação em decorrência de
um pedido juridicamente fun-
damentado na nova lei, que
obriga a administração pública,
quando solicitada, a repassar in-
formações aos cidadãos. Não
fosse a Lei de Acesso à Informa-
ção – que, é bom lembrar, tem
apoiado reportagens em diver-
sas cidades brasileiras –, nós
não saberíamos até agora quan-
to dinheiro público é queimado
nas ruidosas e vistosas peças
publicitárias que inundam o rá-
dio e a televisão.

Outro dado capital: o gasto
com publicidade de governos
(federal, estaduais e munici-
pais) disparou no Brasil. É a ru-
brica que mais cresce. Para se
ter uma ideia, veja-se a seguinte
comparação: de 2003 a 2006 o
governo paulista (gestão Alck-
min) destinou R$ 188 milhões
da administração direta à propa-
ganda paga, de 2007 a 2010 (Ser-
ra) torrou R$ 756 milhões. O agi-
gantamento dos gastos das esta-
tais (administração indireta) é
igualmente vertiginoso: somen-
te a Sabesp, que não gastou R$
10 milhões ao longo de 2003, ul-
trapassou a casa dos R$ 98 mi-
lhões em 2012.

Não se trata de uma deforma-
ção exclusiva do PSDB. É assim
no Brasil todo. A Prefeitura pau-
listana é outro bom (quer dizer,
péssimo) exemplo. Recente-
mente, a Rede Brasil Atual divul-
gou um levantamento da lide-
rança do PT na Câmara Munici-
pal sobre os gastos da Prefeitura
com publicidade. Em 2005 o or-
çamento do Município previa
R$ 9,7 milhões para essa rubri-
ca. No ano de 2011 a cifra havia
saltado para R$ 126,4 milhões.
Isso mesmo: algo como 13 vezes
mais. Outro levantamento, este
do jornal Folha de S.Paulo, publi-
cado em 27 de fevereiro, infor-
ma que nos Estados menores o
gasto com publicidade oficial é
proporcionalmente maior. E
conta mais. “Entre 2004 e 2011,
os 26 Estados e o Distrito Fede-
ral desembolsaram R$ 10,5 bi-
lhões com propaganda, em valo-
res corrigidos pela inflação”, re-
vela a reportagem de Natuza
NeybrenoCosta. “O Distrito Fe-
deral é o que mais gastou. Em
oito anos, a despesa atingiu R$
1,34 bilhão, o equivalente a
1,75% de seu orçamento.”

E então? Qual a justificativa
para a festança bilionária que
vem estatizando fatias cada vez
mais expressivas do mercado
publicitário no Brasil? Qual o be-
nefício público? Voltando às es-
tatais paulistas, seria bom saber
por que motivo a Sabesp, o Me-

trô e a Dersa precisam de tanta
publicidade. Por acaso estão dis-
putando clientela com algum
concorrente? Para queserve, afi-
nal, tanta publicidade oficial?

A resposta vai soar desagradá-
vel, mas é muito simples. Ela
serve para fazer campanha elei-
toral (à custa do erário) fora do
período eleitoral autorizado
por lei. Sem nenhuma exceção,
toda publicidade governamen-
tal tem a finalidade de ganhar
corações e mentes de eleitores.
Estamos falando de uma práti-
ca indevida, distorcida, que em-
prega o dinheiro de todos para
beneficiar o partido da situa-
ção, que é de uns poucos.

O resto é esperteza engravata-
da. Chega a ser risível a “explica-
ção” dada pelo governo paulis-
ta às perguntas do jornalista

Fernando Gallo, deste jornal.
Em nota o governo afirmou que
sua comunicação “cumpre rigo-
rosamente a obrigação constitu-
cional de dar visibilidade às
ações governamentais, com ca-
ráter educativo, informativo e
de orientação social”. Como as-
sim? Qual artigo da Constitui-
ção obriga os governantes a
“dar visibilidade” a uma escola
sem professores ou a uma inau-
guração antecipada de ambula-
tório? Nenhum artigo. A pala-
vra “visibilidade” não entrou
no texto constitucional. A Car-
ta Magna não obriga ninguém a
fazer propaganda oficial. Bem o
contrário, no seu artigo 37 (inci-
so XXII, § 1.º) impõe um limite
expresso a quem queira fazer di-
vulgação: “A publicidade dos
atos, programas, obras, servi-
ços e campanhas dos órgãos pú-
blicos deverá ter caráter educa-
tivo, informativo ou de orienta-
ção social, dela não podendo
constar nomes, símbolos ou
imagens que caracterizem pro-
moção pessoal de autoridades
ou servidores públicos”.

Pois nem mesmo a impessoa-
lidade é respeitada. Por meio de
logotipos que simbolizam a ges-
tão, como o slogan “Brasil, um
País de Todos”, que era usado
nos governos Lula, a propagan-
da oficial aprendeu um truque
para identificar o mandatário
de que fala tão bem. Diante do
selo “Brasil, um País de Todos”
ninguém tinha dúvida de que se
tratava do governo Lula. Desse
modo a propaganda, ainda que
indiretamente, faz, sim, promo-
ção pessoal do chefe. Contraria
– mesmo que de forma não
afrontosa – o princípio da im-
pessoalidade que a Constitui-
ção pretendeu adotar.

Vivemos um duplo escânda-
lo. Um escândalo financeiro
(de dispêndios galopantes),
que também é um escândalo de
cinismo (de cavalgaduras igual-
mente galopantes). A lei deve-
ria limitar essa escalada. O que,
já sabemos, é improvável. Os
parlamentares são diretamente
interessados no aumento dos
gastos com publicidade oficial.
De outro lado, os órgãos de im-
prensa no Brasil estão tomando
gosto pela dinheirama que ga-
nhamde presente dos anuncian-
tes oficiais. Vai ser difícil.
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Fundado em 1875
Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

Propaganda de governo,
gastos sem limite?

Fórum dos Leitores

O Tesouro Nacional e
os dividendos de estatais

QUEDA DE ÔNIBUS NO RIO
Se ficar o bicho pega...

... se correr o bicho come. Mais
uma tragédia em transporte pú-
blico de massa no Brasil. Um ôni-
bus, em alta velocidade, despen-
cou de um viaduto, matou sete
pessoas e feriu 11, na cidade do
Rio de Janeiro. Por ironia do des-
tino, aconteceu minutos depois
de o subsecretário de Transpor-
tes ter ido à Assembleia Legislati-
va (já que o secretário Júlio Lo-
pes não tem ido a lugar nenhum,
muito menos usando transporte
público) apresentar os principais
projetos do Estado para a área de
logística e mobilidade urbana pa-
ra os próximos anos, eis que o
Rio estará de portas abertas (em
se tratando do setor, portas “es-
cancaradas”) para abrigar gran-
des eventos mundiais, as eleições
estão chegando e o governo pare-
ce só pensar nisso – quando não
fala de royalties... Certamente, se-
rão projetos que só sairão do pa-
pel para inglês ver e depois, en-

cerradas a Copa do Mundo de Fu-
tebol de 2014 e a Olimpíada de
2016, as pessoas continuarão a so-
frer em barcas, metrôs, trens, ôni-
bus e vans – se não morrerem ou
forem estupradas antes. Aliás, co-
mo sofrem com a saúde, a crimi-
nalidade, a educação e com os
baixos salários. O que aconteceu
no Rio – e poderia ser em qual-
quer cidade – mostra a incapaci-
dade do Estado de tratar dos
meios de transporte públicos
com seriedade, pois, além de se-
rem todos de péssima qualidade,
todos concessão do próprio Esta-
do e todos darem lucros exorbi-
tantes, algo já deveria ter sido fei-
to há muito tempo. Como exigir
contrapartida e, principalmente,
punir com rigor todos os respon-
sáveis pelas tragédias.
JOÃO DIRENNA
joao_direnna@hotmail.com
Quissamã (RJ)

Negligência

Desde o desabamento do eleva-

do da Avenida Paulo de Frontin,
em 1971, não acontecia uma ab-
surda série de negligências como
agora na queda de um ônibus de
um viaduto em cima da Avenida
Brasil, no Rio de Janeiro.
LUIZ ROBERTO DA COSTA JR.
lrcostajr@uol.com.br
Campinas

Providências corretivas

Observando fotos da tragédia,
constato que a proteção (grade)
lateral está bem desatualizada
em relação aos projetos moder-
nos, em que uma robusta mureta
faz o veículo desgovernado retor-
nar à pista. Nosso DER já faz isso
há muitos anos em seus viadutos
e pontes. Como sempre, dinhei-
ro para novos estádios de futebol
não falta, mas para segurança...
Infelizmente, teremos outros ca-
sos semelhantes se providências
corretivas não forem tomadas.
NÍVEO A. VILLA
niveoavilla@terra.com.br
Atibaia

Versões conflitantes

As versões sobre o acidente do
ônibus que caiu do viaduto na
saída da Ilha do Governador não
batem. Um passageiro entrevista-
do não falou em discussão entre
motorista e passageiro, pelo fato
de o motorista não ter esperado
o passageiro descer no ponto. Já
o motorista fala em ter levado
uma fechada de um automóvel.
Já viram que é a desculpa-padrão
dos motoristas de ônibus? Sem-
pre alegam que foram fechados.
Agora viram que esse ônibus foi
autuado mais de 46 vezes, sendo
14 por excesso de velocidade. In-
dependentemente das versões,
temos ainda a declaração do
Crea de que o gradil de proteção
estava deteriorado. Assim como
está o Elevado do Joá, e as pes-
soas ainda passam por lá. Aquele
gradil do viaduto não segura na-
da. Existem proteções mais mo-
dernas, mas como temos uma
prefeitura que não cuida da cida-
de não há manutenção preventi-

va, só corretiva, as coisas vão
acontecendo. A culpa não é do
prefeito. Incompetente ele é. A
culpa é de quem o botou lá.
PANAYOTIS POULIS
ppoulis46@gmail.com
Rio de Janeiro

VIADUTO DO CHÁ
Mudando nossa História

Já não basta uma ex-prefeita ter
mudado o nome do Túnel 9 de
Julho durante a sua gestão? Ago-
ra a Câmara Municipal pretende
mudar o nome do Viaduto do
Chá para Viaduto Mário Covas.
Já não existem muitas homena-
gens em vários pontos de São
Paulo para ele? Nós, paulistanos
da gema, não queremos de ma-
neira alguma mudar aquilo que
remete à nossa História. Espero
que mais paulistanos se manifes-
tem e tirem essa intenção ridícu-
la da pauta da Câmara.
LUCIA HELENA FLAQUER
lucia.flaquer@gmail.com
São Paulo

No lixo

Mais uma vez jogamos no lixo a
nossa História, pois o primeiro
viaduto de São Paulo está prestes
a trocar de nome. Nada contra
nem a favor do sr. Mário Covas,
mas creio que ele já foi bem lem-
brado em outras trocas. Chega,
não apaguem outra vez parte da
nossa História! Deixem aos mais
novos a curiosidade do nome.
Que perguntem e pesquisem, pa-
ra que entendam como e de onde
veio nossa grande cidade. Havia,
sim, uma fazenda de chá na re-
gião. Os vereadores devem ter
mais o que fazer, por favor.
JACQUES GERMANO
jacques.germano@gmail.com
São Paulo

Aberração

Então, os nobres edis paulista-
nos tiveram a “luminosa” ideia
de mudar para Mário Covas o no-
me do centenário Viaduto do
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O que justifica a festança
bilionária que estatiza
fatias cada vez maiores
do mercado publicitário?

Situação paradoxal: um
governo por convicção
estatizante prejudica as
suas próprias estatais
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A2.




