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Novas ameaças 
para a indústria

A recessão brasileira, 

que persiste ao longo 

dos últimos três anos, 

tem como principal 

componente a forte 

redução de mais de 

cinco pontos percentuais 

nos investimentos

Não é outro o motivo de 
o governo ter dedicado 
recursos e muito esfor-

ço na tentativa de induzir a 
retomada dos investimentos, 
com especial ênfase na infra-
estrutura. A recente redução 
mais signifi cativa dos juros fei-
ta pelo Banco Central é outro 
importante fator a sinalizar na 
mesma direção. 

Apesar deste esforço, os ju-
ros de mercado continuam com 
“spreads” de até três dígitos, o 
câmbio está num patamar que, 
além de tirar completamente 
nossa competitividade na 
exportação, volta a subsidiar 
as importações, o crédito con-
tinua muito difícil e os juros 
cobrados são incompatíveis 
com a atividade produtiva. 

O faturamento das indús-
trias fabricantes de bens de 
capital, em 2016, está reduzido 
praticamente à metade do 
obtido em 2013, com óbvias 
consequências para a saúde 
fi nanceira das empresas. O 
“Programa de Regularização 
Tributária - PRT” recente-
mente aprovado não atende 
minimante às necessidades das 
pequenas e médias empresas, 
o que impede a normalização 
das dívidas tributárias, deixan-
do a maioria das indústrias à 
margem da legalidade fi scal e 
sem possibilidade de acesso a 
fi nanciamentos competitivos, 
necessários quando da reto-
mada do crescimento. 

É, portanto, com surpresa 
que acompanhamos, ao longo 
das últimas semanas, notícias 
veiculadas pelos principais 
órgãos da mídia brasileira, 
dando conta de estudos da 
equipe econômica para mu-
dar o cálculo da TJLP - Taxa 
de Juros de Longo Prazo, 
utilizada pelo BNDES como 
taxa básica para fi nanciar os 
investimentos. Esta discussão 
é extremamente inoportuna 
no momento em que os inves-
timentos se apresentam, junto 
com as exportações, como uma 
das duas únicas locomotivas 
capazes de puxar a retomada 
do crescimento. 

A intenção, louvável em 
princípio, de reduzir a diferen-
ça entre SELIC e TJLP deve 
ocorrer, de forma virtuosa, 
com a aceleração da redução 
da taxa básica, já iniciada, 
que está levando o mercado a 
projetá-la para um dígito ainda 
neste ano. Com a infl ação na 
meta, neste e no próximo ano, 
a SELIC poderia ser reduzida 
para o atual nível da TJLP já 
no início de 2018, eliminando 
completamente a necessidade 
de o Tesouro subsidiar futuras 
operações do BNDES. 

A forte redução da demanda 
de recursos do BNDES prova 
que já é difícil investir com o 
atual custo dos fi nanciamen-
tos que, quando somamos à 
TJLP o custo do BNDES e do 
agente fi nanceiro, chega hoje 
para o comprador de máquinas 
e equipamentos a uma taxa 
média da ordem de 14% a.a., 
ou seja, bem mais do que o 
retorno dos investimentos e da 
rentabilidade das empresas em 

condições normais. Aumentar 
a TJLP equiparando-a a título 
da dívida pública signifi caria 
aumentar este custo para mais 
de 18% ou 20% a.a. Estamos 
falando de investimentos com 
retorno de longo prazo! 

É evidente que este aumento 
de custo vai deprimir ainda 
mais o volume de investimen-
tos neste momento em que es-
tes, junto com as exportações, 
são as duas únicas locomotivas 
capazes de puxar a retomada 
da economia. Um efeito cola-
teral, não considerado, mas 
igualmente danoso, é que 
com este aumento de custo os 
fi nanciamentos de equipamen-
tos importados fi carão mais 
baratos que os fi nanciamentos 
de bens nacionais. O efeito será 
a progressiva substituição da 
produção local, causando mais 
desemprego. 

Para piorar o quadro, a 
política de Conteúdo Local 
Mínimo passa a ser não so-
mente questionada, mas parte 
da equipe econômica sugere, 
simplesmente, sua extinção a 
ela atribuindo culpas e respon-
sabilidades que, na realidade, 
são de outrem. Como fi ca a 
contrapartida de geração de 
empregos e renda no Brasil 
em setores onde haja subsídio 
do governo com recursos dos 
brasileiros? Como fi ca a gera-
ção de empregos nas cadeias 
produtivas de bens destinados 
a investimentos com benefícios 
fi scais subsidiados (Regimes 
Especiais)? Vamos fi nanciar 
bens importados com recursos 
dos brasileiros via FGTS, FAT, 
BNDES, Banco do Brasil, Caixa 
Econômica Federal, Fundo de 
Marinha Mercante etc.? Não 
vamos exigir contrapartidas 
de geração de empregos em 
concessões públicas e explo-
ração de recursos da União, 
principalmente quando há 
risco ambiental? 

Como serão tratadas as 
assimetrias entre se produ-
zir no Brasil ou no exterior? 
Como ficarão os “spreads” 
bancários? Como fi cará a falta 
de crédito? Vamos continuar 
deixando o câmbio subsidiar 
as importações? Exportar bens 
de valor agregado é prioritário? 
Deixaremos os fi nanciamentos 
atrelados à TJLP custarem 
mais do que o retorno das em-
presas?  O acúmulo de notícias 
negativas e a falta de respostas 
nos deixam em dúvida se o 
governo tem a clara dimensão 
do risco para a própria sobre-
vivência, não só da indústria 
fabricante de bens de capital, 
mas também de boa parte da 
indústria brasileira ou até se a 
sobrevivência da indústria de 
transformação não está entre 
suas prioridades. 

Estas perguntas não são 
retóricas e têm que ser res-
pondidas claramente e não 
com simples declarações 
tranquilizadoras. Têm que ser 
respondidas com ações que 
confi rmem se efetivamente o 
governo entende que a indús-
tria brasileira de transforma-
ção é indispensável à constru-
ção de um país desenvolvido, 
com empregos de qualidade e 
distribuição de renda. Se esta 
for a resposta, vai certamente 
contar com nosso esforço nesta 
reconstrução.

(*) - É administrador de empresas 
e presidente do Conselho de 
Administração da ABIMAQ – 

Associação Brasileira da Indústria
de Máquinas e Equipamentos.

João Marchesan (*)

O presidente Rodrigo Maia 
defendeu o diálogo entre o 
governo e a Câmara para que 
seja possível construir um 
acordo sobre o projeto do 
Executivo que renegocia as 
dívidas dos estados com União 
por meio de compensações 
fi scais. Ele reafi rmou que a 
proposta é fundamental para 
que estados em crise, como 
o Rio, consigam promover 
sua recuperação econômica 
o mais rápido possível.

“A gente precisa tentar 
arbitrar um acordo, porque 
a informação que os técnicos 
do governo dão é que, sem 
as contrapartidas no texto, 
não dá para assinar o acordo. 
Então, não adianta nós apro-
varmos algo aqui que vai dar o 
mesmo resultado da outra vez, 
não haverá o acordo e o caso 
do Rio é um caso urgente”, 
destacou.

No fi nal do ano passado, 
o presidente da República, 
Michel Temer, vetou parcial-
mente o projeto que autorizava 
a renegociação das dívidas dos 
estados com a União. “Se o am-

Maia defende que se retire do texto

as contrapartidas aos estados.

Em resposta à senadora 
Regina Sousa (PT-PI), 
em sabatina na Comissão 

de Constituição e Justiça do Se-
nado, ontem (21), ele afi rmou 
que “os que agem de boa-fé, na 
defesa da lei, não podem ser 
criminalizados”.

Ainda em resposta à senado-
ra, Moraes defendeu a investi-
gação dos vazamentos de infor-
mações antes da homologação 
das delações premiadas. Para 
ele, esses vazamentos, “sele-
tivos ou não”, são criminosos, 
pelo fato de serem proibidos 
pela legislação. A divulgação, 
acrescentou, só pode ocorrer 
após o recebimento da denún-
cia pela Justiça.

Após dizer que assinou as dez 

Ex-ministro da Justiça, Alexandre de Moraes.

Proposta cria 
garantias para 
crianças vítimas de 
violência

O Plenário da Câmara aprovou 
ontem (21), texto-base da proposta 
que cria um sistema de garantias 
para crianças e adolescentes que 
sejam testemunhas ou vítimas 
de violência. Foi aprovada uma 
emenda substitutiva da relatora, 
deputada Laura Carneiro (PMDB-
RJ), para o projeto de autoria da 
deputada Maria do Rosário (PT-RS) 
e de outros parlamentares. 

O substitutivo cria, por exemplo 
a fi gura do depoimento especial, 
procedimento que assegura à 
criança ou ao adolescente vítima de 
violência o direito de ser ouvido em 
local apropriado e acolhedor, com 
infraestrutura e espaços físicos 
que garantam sua privacidade. 
Também resguarda o direito da 
vítima de não ter contato, ainda 
que visual, com o suposto autor 
ou acusado de violência, ameaça 
ou constrangimento. 

A relatora acolheu emenda pro-
posta pelo deputado Delegado Éder 
Mauro (PSD-PA), ao permitir que 
crianças e adolescentes vítimas de 
violência possam ser ouvidos mais 
de uma vez, desde que o pedido 
seja justifi cado pela autoridade 
competente e haja concordância da 
vítima. A relatora citou a aprovação, 
em 2014, a “Lei da Palmada”, que 
introduziu no ECA dispositivo que 
proíbe o uso de força física que re-
sulte em dor ou lesão à criança ou 
adolescente, sob pena de os pais es-
tarem sujeitos a penas como adver-
tência, participação em programas 
de proteção à família ou orientação 
pedagógica (Ag.Câmara).

Regimes de Previdência precisam ser revistos 
para se adequar à realidade. No Brasil, a reforma 
do sistema se faz necessária e deve ser conduzida 
de forma transparente. A avaliação é de especia-
listas em direito previdenciário que participaram 
de debate promovido pela Rádio Nacional.

Especialista em saúde pública e representante 
brasileiro na Organização Ibero-Americana de 
Seguridade Social, o médico Baldur Schubert, 
destacou que as aposentadorias e pensões são 
pagas a partir das contribuições feitas pelos 
trabalhadores da ativa. 

E a tendência é o aumento do número de 
benefi ciários em detrimento da arrecadação 
de recursos. “Isso signifi ca um problema cada 
vez mais sério de défi cit para o futuro”, disse. 
A advogada e professora de direito previdenci-
ário, Cristina Aguiar, defendeu o detalhamento 
do modelo de reforma proposto pelo governo 
para os trabalhadores. “A população tem que 
saber o que está sendo tratado. A redação da 
proposta não é fácil para quem atua na área”, 
disse Cristina, ao destacar que a complexidade 

da proposta que trata da reforma da Previdência, 
levanta dúvidas até mesmo em grupos de estudo 
sobre o tema.

Já o advogado e professor de direito previden-
ciário Alex Sandro Oliveira defendeu alterações 
na Previdência, mas ressaltou que a reforma 
não deve ser feita forma apressada. Para Oli-
veira, as mudanças precisam necessariamente 
respeitar, por exemplo, diferenças de gênero e 
diversidades regionais, e ir além dos aspectos 
previdenciários.

“Tentar entender o que está sendo colocado à 
mesa é fundamental. Ninguém pode tomar uma 
decisão, seja para um lado ou para o outro, sem 
que esteja devidamente esclarecido”, disse o 
advogado Mauro Hauschild, especialista na área 
e ex-presidente do Instituto Nacional de Segu-
ridade Social. “Faltou combinar com os russos, 
como diria Garrincha. Ou seja: faltou combinar 
com os trabalhadores. Temos que correr atrás 
para resgatar esse tempo perdido de falta do 
diálogo. Não tem que ter guerra, briga, nem nada. 
Tem que haver uma discussão sadia” (ABr).

A tendência é o aumento do número de benefi ciários em detrimento da arrecadação de recursos.

O presidente da União Geral 
dos Trabalhadores (UGT), Ri-
cardo Patah, disse que a reforma 
da Previdência não pode ser 
discutida com “açodamento” 
porque ela mexe com a vida de 
muita gente. “É preciso ter con-
fi ança nos dados”. Ele insistiu 
na questão da transparência e 
sugeriu a criação do conselho de 
gestão fi scal da Previdência, que 
já estaria previsto em lei.

Patah também propôs terceirizar 
a cobrança da dívida de empresas 
com a Previdência, já avaliada em 
R$ 450 bilhões. Outra proposta é 
o fi m da desoneração das contri-
buições patronais sobre a folha de 

pagamento feita para alguns setores 
desde 2009. Por fi m, o sindicalista 
concordou com a proposta do 
governo no que se refere a uma 
maior aproximação entre as regras 
do sistema geral e as dos servidores 
públicos.

O sindicalista participou da 
reunião da Comisssão Especial 
da Reforma da Previdência. A 
comissão especial analisa a pro-
posta que altera regras em relação 
à idade mínima e ao tempo de 
contribuição para se aposentar, 
à acumulação de aposentadorias 
e pensões, à forma de cálculo dos 
benefícios, entre outros pontos 
(Ag.Câmara).
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Alexandre Moraes se diz 
contra criminalização da 

interpretação do magistrado
Indicado para ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), o advogado Alexandre de Moraes apoiou 
mudanças na Lei de Abuso de Autoridade desde que não incriminem a interpretação de delegados, 
procuradores e juízes quanto aos indícios que permitem a instauração dos processos

Liminar do ministro do STF Luiz 
Fux determinou no ano passado 
o reexame da matéria pela Câ-
mara, que alterou as sugestões 
da iniciativa popular liderada 
pelo Ministério Público.

Na resposta ao senador Ar-
mando Monteiro (PTB-PE), 
Alexandre de Moraes afi rmou 
que a experiência brasileira já 
mostraria, especialmente após 
a promulgação da Constituição 
de 1988, que o fato de os mi-
nistros do STF serem indicados 
pelo presidente da República 
“em nenhum momento tem 
significado qualquer forma 
de subordinação por parte da 
suprema corte, como toda a 
sociedade brasileira já pode 
constatar” (Ag.Senado).

medidas do MP contra a cor-
rupção, o advogado declarou-
se contra pelo menos três das 

sugestões e defendeu o papel 
do Congresso na “discussão e 
aprimoramento da matéria”. 

Maia defende diálogo na recuperação 
das dívidas dos estados

biente do ano passado continuar 
esse ano, a gente sabe que é 
difícil, não adianta a gente negar, 
mas o nosso papel como parla-
mentar, principalmente do Rio 
de Janeiro, é tentar encontrar 
um caminho”, ressaltou Maia, 
para quem é  preciso encontrar 
uma forma para que, juridica-
mente, o governo federal tenha 
tranquilidade e possa assinar um 
acordo que suspenda, inclusive, 
a Lei de Responsabilidade Fiscal 
por três anos. 

“Conversei com o ministro 
da Fazenda Meirelles e a mi-
nistra Grace Mendonça, da 
AGU, tentando convencê-los 
que era mais fácil, e talvez 
fosse possível, votar sem as 
contrapartidas e deixando 
um artigo na lei dizendo que 
o presidente da República 
poderia decidir as contrapar-
tidas estado por estado. Até 
porque a contrapartida do 
Rio não será igual a de Minas”, 
ponderou (Ag.Câmara).

Reforma da Previdência é necessária, 
dizem especialistas

Foro privilegiado 
‘não pode ser’ a 
salvaguarda da 
corrupção

São Paulo - A Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB) defendeu 
a redução do amplo quadro de 
agentes públicos benefi ciados pelo 
foro privilegiado. Em nota públi-
ca, o presidente da OAB Claudio 
Lamachia alertou para que “essa 
proteção não sirva de salvaguar-
da” para acusados de corrupção. 
“É preciso reduzir o número de 
agentes públicos benefi ciados pelo 
foro privilegiado e redefi nir urgen-
temente os critérios para que essa 
proteção não sirva de salvaguarda 
para quem tenha cometido irregu-
laridades”, afi rmou.

A manifestação pública da enti-
dade máxima da Advocacia ocorre 
após o ministro Luís Barroso, do 
STF, levar o foro especial à discus-
são na Corte máxima - na semana 
passada, Barroso sugeriu limitação 
do benefício apenas para os casos 
ocorridos no período do exercício 
da função. “Representaria um gran-
de avanço contra a impunidade”, 
avalia a OAB. 

“Entre as consequências nega-
tivas das atuais regras está a so-
brecarga dos tribunais superiores, 
obrigados a julgar os privilegiados”. 
“Outro efeito péssimo é a impuni-
dade, uma vez que a estrutura do 
Judiciário fi ca congestionada e não 
consegue julgar as ações, resultan-
do em prescrições e morosidade”, 
assinala a OAB. “É preciso desa-
fogar o STF.” Lamachia fi nalizou 
dizendo que “está empenhado para 
que a OAB contribua de maneira 
defi nitiva para corrigir o quanto 
antes as atuais distorções da lei 
atual” (AE).

UGT: reforma da Previdência deve ser 
‘discutida com calma’


