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BNDES cria área de projetos para setor público
Por Claudia Safatle | De Brasília
O BNDES criou uma área de
estruturação de projetos para
preparar todo o ciclo de
investimentos do setor público - do
estudo de viabilidade técnica e
econômica ao projeto executivo nas obras de infraestrutura.
Segundo o presidente do banco
de desenvolvimento, Dyogo
Oliveira, essa decisão pretende
preencher o vazio de projetos de
novos investimentos dos três níveis
de governo (federal, estadual e
municipal) que inviabiliza as
iniciativas ou atrasa os cronogramas
oficiais. O BNDES vai usar do
conhecimento que tem na análise de
projetos para fazer o serviço
completo e vendê-lo aos governos.
Como boa parte será feita por
contratação de empresas
especializadas, o banco disporá de
45 técnicos para executar todo o
trabalho.
"Entregaremos o pacote pronto
para o governo licitar ou fazer
concessão," disse ele ao Valor.
Oliveira espera explorar o vasto

campo de projetos de saneamento
nos municípios, uma área carente de
investimentos. Uma das maneiras que
a instituição poderá ser remunerada
é com uma "taxa de sucesso" do
empreendimento. "Vamos descer ao
chão da obra", enfatizou.
O desenho do novo BNDES
contempla, também, a montagem de
estruturas financeiras em parceria
com o mercado de capitais. Até
agora o banco federal era visto como
um inibidor desse mercado, mas
passará a fomentá-lo sobretudo no
financiamento de obras de
infraestrutura.
O BNDES entrará como
"âncora" em operações de emissões
de debêntures, garantindo a compra
de até 50% dos papéis. Garantirá,
também, a aquisição de até 50% das
cotas de fundos de investimentos em
infraestrutura, adiantou Oliveira.
A instituição, que nos anos de
2013 e 2014 teve desembolsos
equivalentes a quase 4,5% do PIB,
planeja voltar à média histórica de
2% do PIB. Mas este ano, a
tendência é ter desembolsos de

metade desse patamar, pois o
estoque de projetos em análise não
supera R$ 70 bilhões.
Dos cerca de R$ 530 bilhões que
recebeu de empréstimos do Tesouro
Nacional para financiar investimentos
e expandir a atividade econômica,
nos governos do PT, o BNDES
emprestou R$ 250 bilhões, já
devolveu R$ 180 bilhões à União e
se comprometeu a devolver outros
R$ 100 bilhões até agosto.
O próximo passo é negociar
como serão os pagamentos relativos
aos retornos dos empréstimos cujos
vencimentos se darão até 2060.
Provavelmente eles serão
antecipados.
Sobre as revisões para baixo do
crescimento econômico esperado
para este ano, o presidente do
BNDES avalia que esse é o resultado
do "desmonte" das expectativas que
começou com a não aprovação da
reforma da previdência, induzindo os
agentes do mercado a refazerem suas
rotas.
O governo também deverá
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reduzir a estimativa de expansão do
PIB de 3% para algo próximo aos
2,5% projetados pelo mercado. Os
novos parâmetros macroeconômicos
oficiais vão constar do relatório
bimestral de receitas e despesas da
União, que será divulgado no dia 22.
A mediana das projeções do
mercado caiu de 2,70% para 2,51%
entre a semana passada e esta
semana, conforme pesquisa do
Banco Central. O Itaú também fez
um substancial corte nas estimativas
de desempenho da economia, de um
crescimento de 3%, a instituição
agora espera apenas 2%.
Falta tração na economia, disse
Oliveira. Para ele, o governo deveria
dar velocidade a uma agenda infra-

legal como elemento de força para a
economia. O BNDES não tem
instrumentos de curto prazo para
isso, mas ao lado das medidas
mencionadas acima, ele disse que o
banco está fazendo um esforço
interno para reduzir os prazos de
análise e aprovação de projetos que
hoje chegam a 300 dias.
Para agilizar a aprovação de
projetos o presidente do BNDES
informou que o corpo técnico da
instituição está revendo processos,
digitalizando procedimentos e
compactando as diversas etapas de
análise.
A meta do banco é cortar os
prazos que em geral chegam a 10
meses para cerca de 6 meses.
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Lei das agências reguladoras avança,
mas texto deverá voltar ao Senado
Por Daniel Rittner | De Brasília
Depois de um ano e meio parado,
o projeto de lei geral das agências
reguladoras voltou a avançar. Um
novo texto está sendo costurado na
Câmara dos Deputados. Ele
preserva iniciativas já aprovadas pelo
Senado em novembro de 2016,
como requisitos mais rígidos para a
indicação de dirigentes, mas deve
mexer em outras questões
importantes que não estavam
contempladas até agora. Hoje
espalhadas por diversos ministérios
setoriais, as agências podem migrar
para a estrutura de uma única pasta
- provavelmente o Planejamento - e
ganhar mais autonomia financeira.
Os ajustes finais serão feitos até
o fim da próxima semana e a intenção
é aprovar o PL 6.621/16 na virada
do mês, segundo o deputado Danilo
Forte (PSDB-CE), relator do
projeto. A votação está prevista para
ocorrer em caráter terminativo na
comissão especial que analisa o
assunto. Haveria necessidade de
levá-lo para plenário apenas em

caso de um requerimento com a
assinatura de pelo menos 51
deputados.
A modernização das regras para
o funcionamento das agências
reguladoras faz parte da "Agenda
15", conjunto de propostas na área
econômica divulgado pelo governo
em fevereiro, como contraponto à
desistência de votar a reforma da
Previdência. Paradoxalmente, as
mesmas mudanças que retomam o
andamento do projeto tiram sua
velocidade de implantação, ao exigir
uma nova análise pelo Senado - onde
teve origem. "A pressa é inimiga da
perfeição. Estamos falando de
normas para o longo prazo e não
podemos deixar aperfeiçoamentos
de lado simplesmente para ganhar
tempo", afirma o relator.
Em uma das alterações mais
relevantes, Forte está fechando com
consultores legislativos a blindagem
das
agências
contra
o
contingenciamento orçamentário de
receitas próprias. É o caso dos
recursos do Fundo de Fiscalização
das Telecomunicações (Fistel) que

deveriam ir para a Anatel, da taxa
de fiscalização dos serviços de
energia elétrica (TFSEE) aplicada
pela Aneel e da fatia de royalties do
petróleo que cabe à ANP.
Hoje essas contas geram mais
receitas do que as necessidades de
custeio das agências. Mesmo assim,
o orçamento dos órgãos reguladores
costuma sofrer cortes draconianos.
A ideia agora é que esses recursos
fiquem blindados.
Forte acredita que o projeto é
relativamente consensual entre
governistas e opositores. "Para o
governo, interessa porque permite
acelerar concessões e privatizações
com mais segurança jurídica. Para a
oposição, ajuda ao garantir mais
eficiência nos serviços prestados aos
consumidores e ao diminuir os riscos
de politização da agência",
completa.
Com forte apoio da Casa Civil, o
PL 6.621/16 reproduz os critérios da
Lei de Responsabilidade das Estatais
para a indicação de dirigentes, como
dez anos de experiência no setor e
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veto a pessoas com cargos em
organização sindical ou na estrutura
de comando de partidos políticos.
Uma comissão a ser criada na
Presidência da República definirá
listas tríplices para cada vaga de
diretoria aberta nas agências.
Para a economista Joisa Dutra,
diretora do Centro de Regulação em
Infraestrutura da FGV-RJ, o projeto
traz avanços, como a obrigatoriedade
de análise de impacto regulatório
para balizar decisões relevantes e a
padronização das leis sobre cada
agência, que atualmente têm
competências difusas. "Mas o grande
desafio vai ser na prática. Não tem
bala de prata para melhorar a
qualidade das agências, tudo
depende de como será a
implementação".
A retomada na tramitação do
projeto também reativou demandas
de atores diretamente interessados.
O presidente da Associação
Brasileira das Agências de Regulação
(Abar), Fernando Franco, vocaliza
sugestões. Uma delas é mudar o veto

imposto à recondução de diretores,
que passariam a ter mandato único
de quatro anos. "Hoje, no Brasil, não
existem profissionais suficientes na
área de regulação. Isso seria impedir
o exercício da função quando um
regulador está em plena maturidade",
observa.
Franco também sugere incorporar
proteção jurídica aos dirigentes das
agências, que correm o risco de
responder com o próprio CPF por
decisões técnicas, quando um agente
se sente afetado e vai aos tribunais.
Ele ainda pede mais clareza na
delimitação de fronteiras entre as
agências e os órgãos de controle, que
têm entrado cada vez mais em temas
regulatórios.
Outro ponto mencionado pelo
presidente da Abar é a proibição, no
projeto, de convênios entre agências
reguladoras federais e suas
congêneres nos Estados. Há
possibilidade, segundo Franco, de
prejuízo a ações de fiscalização em
parceria entre as duas instâncias. "É
possível melhorar o projeto."
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Emendas influenciam alta
do investimento no ano
Por Estevão Taiar | De São Paulo
Os investimentos da União
cresceram aproximadamente R$ 3,3
bilhões de janeiro a abril deste ano
em relação ao mesmo período do
ano passado, já descontada a
inflação. Mas essa expansão precisa
ser vista com ressalvas, já que
aproximadamente 75% dela veio de
emendas parlamentares e
precatórios, segundo Gil Castello
Branco, secretário-geral da ONG
Contas Abertas e responsável pelo
levantamento.
"Os recursos pagos em emendas
e precatórios geram efeitos na cadeia
econômica, porém não são
iniciativas estruturais e sequer vão se
reproduzir de forma relevante em
outros momentos do ano", diz o
relatório da ONG.
De janeiro a abril do ano
passado, os investimentos da União
somaram R$ 8,3 bilhões. Nos
quatro primeiros meses deste ano,
saltaram para cerca de R$ 11,6
bilhões. Mas, dessa diferença, R$
1,6 bilhão veio de emendas
parlamentares e R$ 824 milhões dos
precatórios. Somente os cerca de
R$ 800 milhões restantes foram
investimentos propriamente ditos.

Os dados divulgados pela Contas
Abertas foram coletados no Sistema
Integrado de Administração
Financeira (Siafi), do Tesouro
Nacional e têm metodologia diferente
dos números divulgados pelo próprio
Tesouro em seu resultado fiscal
mensal.
No relatório, Castello Branco
destaca que, no primeiro semestre de
anos eleitorais os números
geralmente mostram uma alta das
despesas classificadas como
investimentos. Isso porque, a partir
de julho, a liberação de emendas
parlamentares é vetada. Portanto, a
recuperação observada no primeiro
quadrimestre não permite "a
definição de uma tendência anual",
de acordo com ele.
Além disso, mesmo com a
recuperação deste ano, os
investimentos do governo federal
estão em patamar semelhante ao de
2009, quando somaram R$ 11,2
bilhões de janeiro a abril - sempre
descontando a inflação. No auge, em
2014, eles atingiram R$ 31,1 bilhões
nos quatro primeiros meses do ano.
Na divisão por órgãos públicos,
em 2018 o Ministério da Saúde teve
a maior alta dos investimentos, de R$
763 milhões para R$ 1,9 bilhão. Por

lei, metade das emendas
parlamentares obrigatórias precisam
ser direcionadas para o setor, o que
"certamente" influenciou o resultado,
segundo Castello Branco. A
Presidência da República e o
Ministério do Planejamento vêm em
seguida com as maiores variações
positivas. Isso é consequência do
pagamento de precatórios, segundo
o presidente da Contas Abertas". Os
precatórios, uma despesa judicial do
poder público, são classificados no
orçamento como inversões
financeiras, que por sua vez entram
na conta dos investimentos.
Já o Ministério das Cidades, que
tem um dos maiores orçamentos do
governo, ficou na ponta oposta e teve
o maior corte de investimentos, que
caíram aproximadamente pela
metade, para R$ 526 milhões. O
relatório da Contas Abertas lembra
que o ministério é o encarregado por
ações de saneamento nas cidades
mais populosas. "Até a área de
segurança pública, que ganhou
grande ênfase nos discursos do
governo em 2018, registrou queda,
de R$ 94 milhões, nos
investimentos", diz o relatório,
citando os dados do Ministério da
Justiça e Segurança Pública, que
neste ano foi desmembrado em dois.
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Reforma trabalhista vale para todos
os contratos, diz parecer do ministério
Para especialistas, texto não
influenciará as decisões dos juízes
do Trabalho
Geralda Doca e Marcela
Sorosini
-Brasília e Rio- Na tentativa de
esclarecer dúvidas sobre a
abrangência da reforma trabalhista,
o Ministério do Trabalho publicou
ontem no Diário Oficial da União um
parecer afirmando que a nova
legislação vale "de forma geral,
abrangente e imediata" para todos
os contratos regidos pela
Consolidação das Leis Trabalhistas
(CLT), inclusive os assinados antes
de 11 de novembro de 2017,
quando as novas regras entraram em
vigor. A medida foi o último recurso
do governo diante da falta de clima
no Congresso para aprovar
propostas do Executivo. O assunto
era tratado na medida provisória
(MP) 808, que não foi votada e
perdeu validade no fim de abril. Um
dos artigos deixava expresso que a
reforma se aplicava a todos os
contratos vigentes.
De acordo com o parecer,
elaborado pelo departamento
jurídico do Ministério do Trabalho e
que funciona como uma
representação da Advocacia-Geral
da União (AGU), com a caducidade
da MP, no fim de abril, restou uma
lacuna acerca da aplicabilidade da
reforma. Na conclusão, o
procurador federal Ricardo Leite

diz, no entanto, que a MP estabelecia
de forma explícita a abrangência da
reforma "apenas a título de
esclarecimento"
PARECER VAI NORTEAR
ATUAÇÃO DE FISCAIS
No relatório, ele cita
posicionamentos de ministros do
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
e do Supremo Tribunal Federal
(STF), argumentando que não se
pode confundir direito adquirido
com expectativa de direito. Afirma
ainda que os contratos de trabalho
são relações de trato sucessivo, em
que as obrigações se renovam
periodicamente. E que, por isso,
devem ser enquadrados na nova lei.
A publicação do parecer é uma
forma de o governo se antecipar ao
TST, que criou uma comissão
específica para tratar da abrangência
da reforma. Mas, como o prazo para
a conclusão dos trabalhos foi adiado,
tudo indica que o Tribunal não
decidirá sobre o tema antes de
agosto. Alguns pontos da reforma,
como as custas processuais
(honorários advocatícios) que devem
ser arcados pelos trabalhadores e o
fim do imposto sindical obrigatório
também estão sendo questionados
no STF.
Assinado pelo ministro do
Trabalho, Helton Yo-mura, o parecer
tem caráter vinculante no âmbito do
ministério e vai nortear a atuação dos

fiscais. A intenção do governo é
ampliar a orientação às estatais, em
um ato semelhante do Ministério do
Planejamento, a ser publicado
posteriormente.
Com a caducidade da MP, o
governo, que antes pensou em
regulamentar pontos da reforma via
decreto presidencial, mudou de
ideia. A orientação do Executivo é
esfriar a discussão para não se
indispor com a base na Câmara dos
Deputados. A exceção são os
trabalhadores intermitentes. Neste
caso, está em discussão editar um
decreto para definir como ficam as
regras (inclusive previdenciárias) da
categoria. O Ministério pode editar
portarias para esclarecer outros
pontos pendentes que caíram com a
MP 808, como as atividades de
gestantes.
Depois da publicação do parecer,
a Associação Nacional dos
Magistrados da Justiça do Trabalho
(Anamatra) divulgou nota em que
afirma que o parecer "tem efeito
vinculante apenas para a
administração pública federal, na
esfera do Poder Executivo, não
influenciando em nenhum aspecto, a
atuação dos juízes do Trabalho"! A
associação defende que, após a MP
808 caducar, cabe aos tribunais do
trabalho definir as consequências nos
contratos firmados antes da nova lei.
Para Ricardo Pereira de Freitas
Guimarães, doutor em Direito do
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Trabalho e professor de pósgraduação da PUC-SP, a questão
não está definida: — A manifestação
do ministério só poderia se referir aos
contratos iniciados e terminados no
período da nova lei. Não faz sentido
usar novos parâmetros para os
contratos que começaram e
acabaram antes da reforma, ou
mesmo os que começaram antes da
reforma e terminaram com a lei em
vigor.
A advogada e especialista na área
trabalhista Renata Bonet avalia que
a mudança não será acolhida
facilmente pela Justiça: — Há uma
resistência dos juízes em aplicar a
reforma, ainda mais de forma
retroativa. A Justiça busca proteger
o empregado. O que a gente percebe
é que as novas regras só serão
aplicadas em contratos daqui para
frente.
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Governo impede banco público
de renegociar dívida de Funrural
Flexibilização de débito de
produtor rural custaria R$ 17 bi este
ano
Bárbara Nascimento e Eliane
Oliveira
-Brasília- O governo enviou um
comunicado aos bancos públicos
impedindo temporariamente a
negociação das dívidas de
produtores com o Funrural. Os
parcelamentos ficam suspensos até
que se aprove, no Congresso
Nacional, espaço orçamentário para
cobrir os custos que o governo terá
com os descontos que foram
autorizados em lei aprovada pelo
Congresso este ano. Fontes da área
econômica afirmam que, com as
flexibilizações feitas pelos
parlamentares, o Tesouro Nacional
teria de arcar, nesse ano, com cerca
de R$ 17 bilhões.
— Nós não temos, hoje, dotação
orçamentária para amparar essa
despesa adicional. Só podemos dar
prosseguimento ao que foi aprovado
na medida em que a gente tenha
Orçamento. Enquanto não há
dotação orçamentária, não tem
como autorizar despesa, e isso está
na própria Constituição — disse o
ministro da Fazenda, Eduardo
Guardia.

CORTAR DESPESAS PARA
FECHAR A CONTA
O comunicado diz aos bancos
que o governo não pode reconhecer
nenhuma dessas despesas sem uma
autorização específica na Lei
Orçamentária Anual. Assim, a equipe
econômica precisa remanejar
despesas dentro do Orçamento 2018
para fazer caber essa rubrica. Isso
significa cortar outra despesa para
fechar a conta. Caso isso não seja
possível, outra alternativa seria criar
espaço para esse gasto no
Orçamento de 2019.
A lei que permitiu a renegociação
e o parcelamento dos débitos do
Funrural concedeu desconto de
multas e juros e, ainda, incluiu
abatimentos em débitos específicos
com bancos públicos e agências de
fomento. Nesses casos, valem as
dívidas contraídas até 2011 para
investimentos nas áreas da
Superintendência
de
Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene) ou da Superintendência de
Desenvolvimento da Amazônia
(Sudam).
O governo chegou a vetar esses
termos, mas teve todos os seus vetos

derrubados no Congresso. Um dos
principais itens aumentou de 25%
para 100% o desconto para multas
e encargos dos devedores.
O Funrural é uma espécie de
fundo para contribuições
previdenciárias feitas pelos
produtores aos trabalhadores rurais.
Pelo programa aprovado, as dívidas
com o fundo poderão ser
regularizadas mediante o pagamento
à vista de 2,5% da dívida até
dezembro deste ano. O restante
pode ser parcelado em até 176
vezes.
O prazo para adesão foi
recentemente postergado para 30 de
maio. A prorrogação foi um pedido
do setor. O argumento é que,
enquanto não se resolver uma
pendência judicial sobre o assunto no
Supremo Tribunal Federal (STF), os
produtores não irão aderir ao Refis.
A Corte definirá, em julgamento
marcado para amanhã, se a decisão
sobre a constitucionalidade da
contribuição ao Funrural terá efeito
retroativo. Caso o STF decida que
isso não se aplica ao passado, a
dívida com o Fundo praticamente
deixa de existir.
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FGTS terá linha para estados e municípios
Em ano eleitoral, fundo financiará
contrapartidas em obras atrasadas
Geralda Doca
-BRASÍLIA- Para atender ao
pleito de governadores e prefeitos
no ano eleitoral, o Conselho
Curador do FGTS aprovou ontem
a criação de uma linha especial de
crédito para estados e municípios,
proposta pelo governo federal.
Conforme adiantado pelo GLOBO,
os recursos serão usados para
financiar a contrapartida que esses
entes deveriam ter dado na
realização de obras com recursos
federais, e que atrasaram ou estão
paralisadas por falta de recursos
próprios.
Para este ano, o orçamento total
do FGTS previsto para habitação de
baixa renda (Pró-Moradia),
saneamento e mobilidade urbana é
de R$ 13,4 bilhões. O FGTS já
financia até 95% das obras de
saneamento e 80% das de habitação
para baixa renda nos estados e
municípios. De acordo com dados

do balanço do fundo de dezembro
de 2016 (mais recente), há centenas
de obras com problemas em todo o
país pelos mais diversos motivos,
como o não pagamento da
contrapartida por governos estaduais
e municipais, falta de projetos, de
plano de desapropriação e remoção
de famílias, além de licença
ambiental. Do total de 447 projetos
de saneamento, 189 estavam
atrasados e 258 paralisados.

Jacarepaguá.

Na área de mobilidade urbana,
havia 81 projetos parados, no valor
total de R$ 6,6 bilhões, e 237
atrasados, no montante de R$ 11,8
bilhões. No setor de habitação para
famílias de baixa renda, das 105
obras, 27 estavam atrasadas e 53,
paralisadas. Os problemas são
concentrados nos estados de Mato
Grosso, Rio de Janeiro, Distrito
Federal, Minas Gerais, Ceará, Rio
Grande do Norte e Pernambuco. No
Rio, são exemplos de obras em
dificuldades Complexo de Manguinhos, Colônia Juliano Moreira,
Complexo do Alemão, obra de
recuperação da Bacia de

Além de dar um alívio a
governadores e prefeitos, o governo
federal pretende expandir o
programa Minha Casa Minha Vida
(na faixa 1,5, com renda de até R$
2.600) em cem mil moradias, o que
demandaria mais R$ 7 bilhões em
subsídios do FGTS. Mas a proposta
não foi incluída na pauta do Conselho
Curador porque os técnicos
envolvidos no assunto ainda estão
fazendo as contas para mensurar o
impacto da medida também para a
União. O FGTS entra com
participação de 90%, e o governo
federal complementa com os 10%
restantes.

MINHA CASA MINHA VIDA
O volume a ser liberado na nova
linha dependerá da demanda dos
estados e prefeituras a ser
apresentada à Caixa Econômica
Federal, agente financeiro do FGTS.
A taxa de juros para o fundo foi
fixada em 6% ao ano, mais Taxa
Referencial (TR).
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PODERES »
Lei das Estatais: que bicho é esse?
Pesquisa indica que, a um mês e
meio do fim do prazo, empresas
estatais terão dificuldades para se
adequar às novas normas
OTÁVIO AUGUSTO
A 45 dias do fim do prazo para
que empresas estatais de todo o país
se adéquem à nova legislação,
muitas ainda não conseguiram
atender totalmente às diretrizes. Até
30 de junho, precisam se alinhar a
critérios de transparência, equidade
e melhor prestação de contas. Quase
dois anos depois de a Lei das
Estatais entrar em vigor, uma
pesquisa inédita da Fundação Dom
Cabral, obtida com exclusividade
pelo Correio, revela problemas nas
empresas para atender aos requisitos
da lei. O estudo ouviu 160
conselheiros de 109 estatais federais.
Para especialistas, as empresas
terão dificuldades de se regularizar.
O Ministério do Planejamento
defende outra versão.
Os pesquisadores avaliaram três
princípios básicos: governança,
compliance (adequação a leis e
regulamentos externos e internos) e
gestão de risco. A análise
comparativa revelou que, de uma
forma geral, falta transparência às
estatais. As empresas do setor de
transporte, armazenagem e logística
(TAL) são as que mais apresentam
dificuldades de se adequar à nova
lei. Além disso, onde as empresas

governamentais têm maior
protagonismo no mercado, maior
são as deficiências. Ou seja, o fator
de livre concorrência impulsiona
aspectos de governança. O estudo
deu origem a um artigo científico que
deve ser publicado até agosto.
Dalton Sardenberg, professor de
governança da Fundação Dom
Cabral e responsável pelo
levantamento, explica que as
adequações começaram a ser
implantadas em 2016. Para ele, a
maior preocupação são as empresas
municipais e estaduais, uma vez que
o nível de cobrança nos órgãos
federais é maior. “Estou esperançoso
de que há uma tomada de
consciência para o avanço das
estatais. O momento que estamos
vivendo no Brasil de monitoramento
e cobrança para o combate à
corrupção é importante. O que todos
queremos é o funcionamento das
empresas e a aplicação adequada
dos recursos públicos”, conclui.
Uma das maiores dificuldades é
a indicação de conselheiros. Agora,
esse grupo deve ter entre sete e 11
integrantes, sendo que pelo menos
25% deverão ser independentes. É
proibida a indicação de quem tenha
participado de campanha eleitoral
nos últimos três anos, sejam
dirigentes de partido, sindicalistas ou
parlamentares. Também é barrada a
nomeação de parentes de políticos
ou de pessoas em cargos no governo
que impliquem conflito de interesse.

“Sabemos que a manutenção de
estatais se dá para o propósito do
aparelhamento. Temos casos de
estatais que não se justificam mais
existir e se tornam instrumento de
barganha”, critica Dalton.
O diretor do Observatório das
Estatais da Fundação Getulio Vargas
(FGV), Marcio Holland, concorda.
“Agora, a influência políticopartidária fica mais comprometida. A
grande maioria das pessoas que
assumem cargos de direção não é do
mercado, não estudou código de
conduta ou integridade e pouco sabe
de gestão de risco”, explica. Na
pesquisa da Fundação Dom Cabral,
os conselheiros entrevistados se
consideraram capazes de cumprirem
as exigências da lei.
Marcio faz parte do grupo que
monitora 438 estatais em todos os
níveis de governo: federal, estadual
e municipal. Juntas, o patrimônio
chega a R$ 1 trilhão. Ele destaca que
a movimentação para a atender as
exigências da lei ainda é “tímida”. “As
grandes empresas estão se
movimentando mais rápido. As de
médio e pequeno porte têm
considerado como assunto
secundário”, explica.
Outra dificuldade é justificar a
existência da empresa e sua função
social. A nova lei exige uma carta
anual com essas explicações. “Muitas
empresas terão uma carta anual
abaixo do que está previsto na
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legislação. Isso porque foram criadas
para cumprir atividades importantes
em algum momento, mas que
perderam a função”, conclui Marcio.
Dalton completa. “É de se esperar
que se tenha dificuldades até de
fiscalização para o cumprimento da
lei. As empresas deixam algumas
coisas para o apagar das luzes.”
Regras mais rígidas
A legislação estabelece regras
mais rígidas para licitações e
determina que todas as contratações
das estatais, incluindo companhias de
economia mista, devem ser feitas via
licitação pública. A Petrobras, por
exemplo, anunciou ontem que
deixará de fazer contratações por
convite. A mudança permite que
qualquer interessado em firmar
contratos com a petrolífera possa
participar da seleção, desde que se
atenda às condições dos editais.
O Correio questionou o
Ministério do Planejamento sobre
quais medidas foram tomadas para
a adequação à lei, quais ainda estão
em andamento, quais são as maiores
dificuldades e se todas as empresas
estarão em conformidade com a
legislação até o fim do prazo. Em
nota, o órgão disse resumidamente

que 70% estatais federais de controle
direto da União tiveram melhora na
“performance de governança” desde
que a lei entrou em vigor.

Retrato
Veja as avaliações do estudo da
Fundação Dom Cabral sobre a
adequação das estatais
Governança
» O pilar mais bem atendido é o
de prestação de contas.
» A maior carência é a
transparência.
Gestão de risco
» Empresas do setor financeiro
são mais atentas ao estabelecimento
de políticas de risco estratégico,
operacional e de comunicação.
» Os setores de transporte,
armazenagem e logística apresentam
as maiores dificuldades.
Compliance
» Setor financeiro é o mais
preparado, com a formação de áreas
técnicas para cuidar do assunto.
» Excluindo o setor financeiro
todos têm baixa conformidade de
risco e integridade.

