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OPINIÃO
Patrimônio público 
ou encargo público?

“Custo de oportunidade” 

é um conceito 

importante para 

pessoas, empresas e 

governos. Também é 

conhecido como “custo 

da renúncia”

O conceito está ligado 
à teoria das escolhas. 
Toda decisão implica 

escolha, e toda escolha implica 
renúncia. O custo de oportuni-
dade de alguma coisa é aquilo 
a que se renuncia para obtê-la. 
Vejamos o exemplo seguinte.

Imagine que você ganhe R$ 
15 milhões na loteria e seu 
cunhado propõe vender-lhe a 
pizzaria dele por esse valor. Ele 
argumenta que a empresa dá 
lucro líquido anual de R$ 1,5 
milhão, ou seja, 10% sobre o 
capital investido. 

A princípio, parece um bom 
negócio. Mas será? Para saber, 
você deve calcular o rendi-
mento ao qual renunciará caso 
aplique seu dinheiro na compra 
da pizzaria. Para calcular o 
valor do rendimento a renun-
ciar, você deve considerar os 
juros de um título público livre 
de risco.

Atualmente, o Tesouro Na-
cional paga 14,25% ao ano 
(a taxa Selic) em um título 
público – portanto, bem mais 
que os 10% de lucro da pizzaria. 

Se você comprar a empresa 
para lucrar R$ 1,5 milhão/ano, 
estará renunciando a R$ 2,13 
milhões de juros de um título 
do governo. Esse é o custo de 
oportunidade, raciocínio que 
deve ser aplicado na tomada de 
decisão de alocação de capital 
pelas pessoas, pelas empresas 
e pelo governo.

A arrecadação tributária 
do governo é uma fração da 
produção nacional e, como o 
orçamento público é limita-
do, o governo tem de fazer 
escolhas. O governante pode 
decidir aplicar R$ 10 bilhões na 
criação de uma empresa estatal 
de petróleo ou destinar esses 
recursos à saúde, educação 
etc. O custo de oportunidade 

diz que, fazendo uma escolha, 
renuncia-se à outra. Assim, 
cabe indagar sob que argumen-
tos o Estado gasta dinheiro do 
povo com empresas estatais.

Um argumento é que as 
estatais são necessárias para 
o desenvolvimento nacional. 
Outro é que elas são rentáveis 
e dão retorno ao Tesouro Na-
cional em forma de dividendos. 
Assim, o governo cumpre dois 
objetivos: incentivar o desen-
volvimento e fazer programas 
sociais com os retornos do ca-
pital investido. Essa é a teoria. 
A prática, porém, é outra. Em 
grande parte, as estatais não 
dão lucro e, quando dão, pagam 
dividendos pífi os ao governo.

O governo perde duas vezes. 
A primeira, quando decide 
investir dinheiro público em 
empresas e deixa de aplicar em 
programas sociais. A segunda, 
quando não recebe dividendos, 
que faltam para os mesmos 
programas. Atualmente, a 
discussão sobre a forma de 
cobrir o rombo e o roubo na 
Petrobras e sobre a mudança 
no regime de partilha do pré-
-sal está eivada de gritos dos 
amantes da estatização sob o 
argumento de que se trata de 
um patrimônio público, e nada 
deve mudar.

Mas, que é patrimônio pú-
blico? Patrimônio é o que dá 
retorno. O que dá prejuízo é 
encargo. Nesse sentido, as 
estatais defi citárias são encar-
gos públicos. A pobreza dos 
debates sobre essas questões 
no parlamento é um exercício 
de emagrecimento intelectual 
e uma demonstração de amor 
à mediocridade. Ao brandirem 
argumentos indefensáveis, 
os estatizantes nos fazem 
acreditar que eles não têm 
argumentos aceitáveis. No 
caso específi co da Petrobras, 
a coisa vai piorar. 

No futuro, o Tesouro Nacio-
nal (ou seja, todos nós) será 
chamado a cobrir o rombo 
deixado pela incompetência 
e pela corrupção.

 
(*) - Economista, é reitor da 

Universidade Positivo.

José Pio Martins (*)
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A reforma no sistema de saú-
de norte-americano irá tirar o 
seguro de saúde de mais de 23 
milhões de norte-americanos 
até 2026, informou um relató-
rio do Gabinete de Orçamento 
do Congresso, formado por 
congressistas republicanos e 
democratas, ontem (25). A 
medida, que foi aprovada com 
muito esforço político na Câ-
mara, já deixará sem proteção 
mais de 14 milhões de pessoas 
em 2018, em um número que 
aumentará gradativamente e 
atingirá as pessoas mais pobres 
dos Estados Unidos.

O projeto, que agora segue 
para o Senado, é uma das 
promessas de campanha de 
Donald Trump, de “revogar e 
substituir o Obamacare” - a 
reforma aprovada durante o 
governo de Barack Obama em 
2015. Agora, o levantamento 
feito pelo Gabinete deve ser 
usado pelos democratas para 
alterar a medida durante os 
debates no Senado. Segundo 
a mídia norte-americana, al-
guns senadores republicanos, 
inclusive, já se manifestaram 
contrários ao projeto do jeito 
que está e apontam para uma 
“correção de rota”.

Mais de 14 milhões de pessoas fi carão sem proteção em 2018.

A Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT) afi rmou 
que cerca de um milhão de 
pessoas fi carão sem emprego 
durante 2017 na América Lati-
na e no Caribe, o que pode ele-
var para mais de 26 milhões o 
número de desempregados na 
região. As previsões indicam 
que a taxa de desemprego na 
região latino-americana pode-
ria aumentar de 8,1% a 8,4%, 
devido ao débil crescimento 
projetado para as economias 
da região. 

“São as taxas mais altas 
da última década”, destacou 
ontem (25) o diretor da OIT 
para América Latina e Cari-
be, José Manuel Salazar, ao 
comentar que o crescimento 
de 1,1% calculado pela Comis-
são Econômica para América 
Latina e Caribe (Cepal) para 
a região “não será sufi ciente 
para mudar o rumo das ten-
dências negativas no mercado 
de trabalho”. “Depois de um 
abrupto aumento na média 
regional do desemprego em 
2016, se prevê que 2017 ter-
mine com um novo aumento”, 
observou.

Número de desempregados na América Latina

pode subir para 26 milhões em 2017.

Para isso, a Presidência da 
República irá acionar a 
Advocacia Geral da União 

(AGU), segundo o ministro 
da Defesa, Raul Jungmann, 
durante anúncio de suspensão 
da ação de Garantia de Lei e 
da Ordem.

“O presidente decidiu acionar 
a AGU para que sejam feitas 
perícias nos imóveis de toda 
a Esplanada, onde ocorreram 
atos de vandalismo e barbárie, 
para que [os responsáveis] 
sejam levados à Justiça e ve-
nham a pagar pelos danos e 
responder criminalmente todos 
que realizaram aqueles atos 
abomináveis incompatíveis com 
o regime democrático”, disse 
Jungmann. Segundo ele, ainda 
não há estimativa do valor dos 
prejuízos.

O ministro fez um retrospecto 
de outras ações de garantia da 
lei e da ordem. “De 2010 a 2017 
foram realizadas 29 ações de 

Temer revogou decreto que autorizou o emprego das

Forças Armadas para garantir a lei e a ordem

na Esplanada dos Ministérios.

Evento na 
Itália

celebrará 
70 anos da 
Lambretta

A cidade de Adria, no 
norte da Itália, organizará 
um encontro europeu para 
comemorar os 70 anos da 
Lambretta, uma das scooters 
mais famosas do mundo. O 
evento acontecerá entre 
os dias 1º e 4 de junho, no 
autódromo local, e reunirá 
motonetas de todo o velho 
continente. Organizado pelo 
Clube da Lambretta da Itá-
lia, associação com quase 3 
mil sócios e mais de 20 mil 
Lambrettas, o encontro terá 
um cortejo que atravessará 
as mais belas estradas da 
região.

O evento contará com a 
participação de mais de 1,8 
mil amantes da moto, in-
cluindo italianos, britânicos, 
suíços, norte-americanos, 
australianos e até brasileiros. 
A Lambreta surgiu em 1947, 
em Lambrate (distrito de 
Milão que deu nome à moto-
neta), graças a Ferdinando 
Innocenti, rei dos tubos 
de aço, e aos engenheiros 
Pierluigi Torre e Cesare 
Pallavicino, que projetaram 
o veículo. A Lambretta se 
tornou um grande sucesso 
em muito pouco tempo.

Foi produzida em diversos 
modelos por cerca de 25 anos 
e construída sob licença em 
países como Brasil, Argen-
tina, Chile, Colômbia, Indo-
nésia, Paquistão, Turquia, 
Espanha e Índia. Nos quatro 
dias do encontro, os parti-
cipantes poderão admirar 
alguns modelos históricos, 
como a “Siluro”, que bateu 
recordes de velocidade, e a 
D150 de Cesare Battaglini, 
famoso por suas incríveis 
viagens pelo mundo com 
sua scooter (ANSA/COM 
ANSA).
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e processar responsáveis
por depredação em protesto
público praticados durante a manifestação do Ocupa Brasília

foi que as Forças Armadas 
funcionassem defensivamente 
para defender o patrimônio 
e a vida das pessoas, e não a 
repressão”, acrescentou o mi-
nistro, ao comentar que graças 
a essas ações foi garantida a 
continuidade dos trabalhos do 
Congresso Nacional, com a Câ-
mara aprovando oito medidas 
provisórias. “A governabilidade 
não foi afetada.”

a decisão de uso das Forças 
Armadas foi do presidente 
Michel Temer, após ouvir os 
ministros da Defesa e do Gabi-
nete de Segurança Institucional 
(GSI). “A Força Nacional não 
tinha condições de apresentar o 
efetivo de 1,4 mil homens como 
tínhamos das Forças Armadas”, 
disse ele ao enfatizar que o 
presidente da Câmara não tem 
responsabilidade pelo emprego 
das Forças Armadas. “Foi uma 
decisão que nós tomamos, e 
tudo já esta esclarecido” (ABr).

garantia à lei e à ordem. Em 
todas essas ações, que envol-
vem copas do Mundo e das 
Confederações, Olimpíadas e 
na defesa, por conta da greve 
de polícias, a exemplo do que 
aconteceu em Pernambuco e 

no Espírito Santo. Nunca acon-
teceram incidentes graves que 
viessem a manchar a atuação 
das Forças Armadas”.

“A orientação dada por nós 
ao general Pereira Gomes, 
que comandou a operação, 

OIT prevê milhões de novos 
desempregados na América Latina

“À medida que vai transcor-
rendo o ano, os indicadores e 
prognósticos confi rmam que 
a situação trabalhista está se 
tornando mais preocupante”, 
acrescentou. Salazar ressaltou 
que, ainda que o comportamen-
to dos países seja heterogêneo 
e em alguns inclusive possa 
diminuir a taxa de desocupa-
ção, a média regional refl ete 
uma realidade em que “em 
2016 houve aumentos na taxa 
de desemprego em 15 dos 21 
países onde se tem dados”.

O diretor regional da OIT 
alertou ainda que o aumento 
do desemprego pode acarretar 
um novo crescimento do traba-
lho informal, situação de 134 
milhões de latino-americanos, 
além de quedas nos salários e 
um aumento do trabalho por 
conta própria. Salazar desta-
cou também a necessidade de 
“ligar novos motores de cres-
cimento” para enfrentar, com 
novas políticas, os “múltiplos 
desafi os apresentados por este 
cenário para os países”.

Reforma na Saúde de Trump 
afetará 23 milhões de pessoas

O líder da minoria no Senado, 
Chuck Schumer, afi rmou que 
“o relatório mostra claramen-
te que o ‘Trumpcare’ será um 
câncer no sistema de saúde 
dos Estados Unidos”. Para o 
líder dos democratas na Casa, 
a nova medida “causará um 
aumento de custos na saúde, 
tornando a cobertura inaces-
sível para aqueles que tem 
doenças pré-existentes e para 
muitos idosos, e chutará mi-
lhões de pessoas para fora de 
seus planos de saúde”. Ainda 
de acordo com o levantamen-
to do Gabinete, cerca de 50 
milhões de norte-americanos 

seriam afetados pela medida 
indiretamente, precisando 
fazer grandes alterações em 
seus seguros de saúde.

Entre os pontos mais con-
troversos da nova lei, está a 
concessão de poder para as 
seguradoras de saúde consi-
derarem como “doenças pré-
-existentes” e negarem o plano 
para pessoas que tenham sido 
vítimas de violência sexual no 
passado. Além disso, as segura-
doras estariam liberadas a não 
fornecer tratamento em casos 
de câncer e atendimentos de 
emergência, como em aciden-
tes (ANSA/COM ANSA).

2ª Vara da Família e Sucessões – Reg. Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 0014264-15.2011.8.26.0009. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e 
Sucessões, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Benjamim Simão Junior, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DENILSON PAULO DE FREITAS SILVA, (qualificações 

ação de DIVÓRCIO LITIGIOSO R. A. N., alegando 
-

fato desde Setembro de 2004, 
Encontrando-

urso do 

- CEP 
- 000, Fone (011) 2154- . 

4ª VC – Regional Pinheiros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO FÍSICO Nº 
0011186-41.2010.8.26.0011. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional XI - Pinheiros, 
Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Jorge Scartezzini Guimarães, na forma da 
Lei etc., FAZ SABER à correquerida MARGARETH GONÇALVES POLLO -
WAGNER DE OLIVEIRA PESTANA ajuizou uma ação de Procedimento Comum, também contra a 

demais cominações legais. Estando a correquerida em lugar incerto e não sabido, foi deferida a sua 
zo de 15 dias, a fluir 

-
 


