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O fi nanciamento dos 
investimentos e o BNDES
O BNDES deve voltar a 

ser fortalecido em seu 

papel de fi nanciador 

da infraestrutura 

juntamente com o 

mercado de capitais

O Brasil precisa crescer, 
de forma sustentada, 
a taxas superiores à 

média do crescimento mundial 
para garantir a melhoria con-
tínua da qualidade de vida de 
seus cidadãos e para reduzir a 
distância que nos separa dos 
países desenvolvidos. Para 
tanto, além de equacionar o 
equilíbrio das contas públicas, 
é absolutamente indispensável 
ampliar signifi cativamente os 
investimentos públicos e pri-
vados tanto em infraestrutura 
quanto na modernização e 
ampliação da produção de bens 
e serviços sofi sticados.

É um esforço considerável 
pois se trata de aumentar a 
formação bruta de capital fi xo, 
FBKF, dos magros 16% atuais 
para um piso superior a 23% do 
PIB o que signifi ca aumentar os 
investimentos em sete pontos 
percentuais do PIB,num pais 
com elevado défi cit público 
e sem capacidade de inves-
timento. O restabelecimento 
da confi ança, num cenário de 
contas públicas ajustadas e 
de crescimento, a melhoria do 
ambiente de negócios através 
da redução da insegurança 
jurídica, desburocratização, 
reforma tributária e de um 
câmbio competitivo são todas 
condições essenciais para es-
timular os investimentos.

Neste ambiente, propício aos 
investimentos produtivos, é 
prioritário e indispensável dis-
por de um modelo de fi nancia-
mento da infraestrutura e das 
empresas privadas que possa 
fornecer crédito em volumes 
adequados e a custos compa-
tíveis com o retorno médio das 
empresas. Na grande maioria 
dos países, o sistema fi nan-
ceiro e o mercado de capitais 
cumprem a função a contento 
tornando supérfl ua, na prática, 
a necessidade de contar com 
bancos de desenvolvimento. 
Estes, quando existem nestes 
países, cumprem funções mui-
to específi cas e bem defi nidas.

Não é o caso do Brasil. Seu 
sistema fi nanceiro, limitado a 
um oligopólio bancário, tem 
deformações que vem de 
décadas de infl ação elevada e 
de um ambiente jurídico que 
dificulta a recuperação de 

créditos. Os bancos não tem 
funding de longo prazo, são 
excessivamente conservado-
res, inefi cientes e caros. O 
mercado de capitais, por outro 
lado, é pequeno, entre outros 
motivos porquê a concorrên-
cia dos juros historicamente 
elevados dos títulos públicos 
cria, na prática, um piso para 
os juros deste mercado o que 
reduz fortemente o acesso 
a este segmente já restrito, 
por sua natureza, às médias e 
grandes empresas.

Os economistas liberais nos 
dizem que, desde que juros 
baixos se mantenham, o mer-
cado de capitais pode cumprir 
o papel de fi nanciador de longo 
prazo no Brasil. O problema é 
que esta premissa está longe 
de ser factível no curto e médio 
prazo e, no longo prazo, como 
alguém já disse estaremos 
todos mortos. Ou seja, temos 
no Brasil, atualmente, o que 
costuma se chamar falha de 
mercado o que exige a inter-
venção do Estado para saná-la.

O instrumento já existe, é o 
BNDES que provou ao longo 
de mais de meio século sua 
importância no fi nanciamento 
da infraestrutura e da indus-
trialização do Brasil. Críticas 
recentes a eventuais favore-
cimentos e a fi nanciamentos 
feitos por injunções políticas 
podem e devem ser respon-
didas por medidas de reforço 
na governança e controles 
externos, e não via redução 
de seu funding e do aumento 
das taxas de juros praticadas 
como foi feito.

Se há, como está claro, falhas 
de mercado a serem corrigi-
das o BNDES tem um papel 
insubstituível a cumprir em 
função de sua experiência e 
da qualidade técnica de seus 
quadros. Ele deve voltar a ser 
fortalecido em seu papel de 
fi nanciador da infraestrutura 
juntamente com o mercado 
de capitais.

Por outro lado considerando 
que, na prática, o BNDES é 
o único fi nanciador de longo 
prazo para as pequenas e 
médias empresas, seja para 
exportação, para inovação e 
para aquisição de máquinas e 
equipamentos, a taxa de juros 
cobrada, nestes casos, deveria 
ser fi xa e ter um redutor pelo 
menos enquanto a TLP fi car 
acima do retorno médio das 
empresas.

 
(*) - É empresário e presidente do 

Conselho de Administração da 
ABIMAQ – Associação Brasileira da 

Indústria de Máquinas.

João Marchesan (*)

Bolsonaro 
anuncia general 
como ministro 
da Defesa

O presidente eleito Jair 
Bolsonaro confi rmou ontem 
(13) que o general de Exército 
Fernando Azevedo e Silva será 
o ministro da Defesa em seu 
futuro governo. O anúncio foi 
feito via Twitter, pouco depois 
de Bolsonaro chegar em Brasília 
para mais uma série de reuniões 
de transição. Inicialmente, o 
plano do presidente eleito era 
dar a pasta ao general Augusto 
Heleno, mas o militar acabou 
alocado no Gabinete de Segu-
rança Institucional.

Hoje na reserva, Azevedo e 
Silva foi chefe do Estado-Maior 
do Exército e comandante da 
Brigada Paraquedista. O gene-
ral participou da formulação 
de propostas para a campanha 
de Bolsonaro e foi nomeado 
recentemente como assessor 
político do presidente do STF, 
Dias Toffoli. Até ontem, o pre-
sidente eleito já tinha confi r-
mado os nomes dos ministros 
de Economia (Paulo Guedes), 
da Justiça (Sérgio Moro), da 
Casa Civil (Onyx Lorenzoni), 
da Agricultura (Tereza Cristi-
na), do GSI (Augusto Heleno) 
e da Ciência (Marcos Pontes)  
(ANSA).

O desembargador federal 
Abel Gomes, do TRF-2, con-
verteu em preventiva parte 
das prisões da Operação Fur-
na da Onça. Desdobramento 
da Operação Cadeia Velha, 
defl agrada pela força-tarefa da 
Lava Jato no Rio de Janeiro. 
A ação foi desencadeada para 
investigar a participação de 
deputados estaduais em es-
quema de corrupção, lavagem 
de dinheiro e loteamento de 
cargos públicos e mão de obra 
terceirizada, principalmente 
no Detran-RJ.

Gomes decretou que os 
deputados acusados André 
Correa (DEM), Coronel Jairo 
(MDB), Chiquinho da Man-
gueira (PSC), Marcos Abrahão 
(Avante), Luiz Martins (PDT) 
e Marcus Vinicius Neskau 
(PTB), que estavam presos 
temporariamente, passassem 
à prisão preventiva. Também 
foi confi rmada a prisão pre-
ventiva dos deputados Paulo 
Melo, Jorge Picciani e Edson 
Albertassi, os três do MDB.

A prisão temporária tem 
prazo de cinco dias, pror-

Desembargador Federal, Abel Gomes, no TRF-2.
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O governador eleito Wilson 
Witzel anunciou ontem (13) o 
nome de mais sete titulares de 
secretarias e órgãos de governo. 
Como prometido, a Secretaria 
de Segurança foi extinta, dando 
lugar a duas secretarias, da 
Polícia Militar e da Polícia Civil. 
Para a recém criada Secretaria 
de Governança, que substitui 
a Casa Civil, foi escolhido José 
Luís Cardoso Zamith. A Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Geração de Em-
prego e Renda, que substitui 
a Secretaria do Trabalho, será 
comandada pelo advogado 
Lucas Tristão.

A Secretaria da Polícia Civil 
será comandada pelo delegado 
Marcus Vinícius Braga. A Se-

Governador eleito Wilson 

Witzel.
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O assunto é controverso e 
divide os parlamentares. 
Além de divergências 

quanto ao mérito, há discordân-
cia também quanto ao melhor 
momento para se discutir e 
votar possíveis mudanças, visto 
que faltam menos de 50 dias 
para o fi m dos trabalhos legis-
lativos deste ano. A maioria dos 
senadores acredita que o tema 
deve fi car somente para o ano 
que vem, já que na última elei-
ção, das 54 vagas em disputa, 
46 serão ocupadas com novos 
nomes. 

É o que pensa, por exemplo, 
Cristovam Buarque (PPS-DF). 
“Não acredito que em 2018 
ainda se consiga modificar 
qualquer coisa minimamente 
substancial. Primeiro porque 
muitos de nós, eu inclusive, não 
estaremos aqui no próximo ano. 
Não vejo problema em votar, 
por exemplo, a aprovação de 
um embaixador. Mas na hora 
de votar Previdência e Estatu-
to do Desarmamento, não me 
sinto com legitimidade. Além 
disso, é algo que leva tempo, 
vai render muitos debates e 
passar por comissões. Não vejo 
como aprovar isso este ano”, 

A maioria dos senadores acredita que o tema deve fi car somente 

para o ano que vem.
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A Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara aprovou, ontem  (13), proposta que 
equipara a neurofi bromatose (Síndrome de Von 
Recklinghausen) às outras defi ciências físicas e 
intelectuais para garantir os mesmos direitos e 
benefícios sociais determinados na Constituição. 
O relator, deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS), 
deu parecer pela constitucionalidade da proposta. 

A medida está prevista no projeto do deputado 
Sergio Vidigal (PDT-ES). O texto determina 
que os órgãos competentes elaborem cadastro 
único das pessoas com a síndrome, contendo as 

seguintes informações: condições de saúde e de 
necessidades assistenciais, acompanhamentos 
clínicos, assistencial e laboral e mecanismos de 
proteção social.

As neurofi bromatoses são doenças genéticas 
que podem causar tumores na pele e no siste-
ma nervoso, problemas de crescimento e de 
aprendizagem, defeitos ósseos e uma série de 
outros danos à saúde. A proposta tramitou em 
caráter conclusivo e segue para o Senado, a não 
ser que haja recurso para votação pelo Plenário 
(Ag.Câmara).

Isenção de 
tributos para 
o milho e 
derivados

A venda de milho em grãos, 
óleo e farelo poderá fi car isen-
ta das contribuições para os 
Programas PIS/Pasep e para 
o Cofi ns. É o que determina 
o projeto, cuja discussão teve 
início ontem (13), na Comis-
são de Agricultura e Reforma 
Agrária do Senado. A votação 
da proposta foi adiada para a 
próxima reunião.

O projeto, do senador Cidinho 
Santos (PR-MT), propõe a isen-
ção para o milho por razões de 
“justiça e isonomia”, uma vez 
que esse benefício tributário já 
é dado à soja e seus derivados. 
O presidente da comissão, sena-
dor Ivo Cassol (PP-RO), defen-
deu a aprovação do projeto sob 
o argumento de que ele “vem 
fortalecer e ajudar o setor, que 
tanto precisa, especialmente 
para a cadeia produtiva”. 

O relator é o senador Welling-
ton Fagundes (PR-MT). Depois 
de aprovado, a proposta segue 
para a Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE), onde re-
cebe decisão terminativa (Ag.
Senado).

O senador Lasier Martins 
(PSD-RS) criticou ontem (13) 
o projeto que está na pauta do 
Senado e que retira do alcance 
da Lei da Ficha Limpa os que 
foram condenados por crimes 
anteriores a 2010, quando a 
lei foi sancionada. Lasier disse 
que a matéria foi colocada na 
pauta sem o conhecimento 
da maioria dos senadores. Há 
um requerimento de urgência 
para votação da matéria. Para 
o senador, não pode haver po-
líticos com a “fi cha meio limpa, 
meio suja”.

“Eu quero pedir aos pares que 
votemos contra essa pretendida 
revogação, ou alteração, da 
Lei da Ficha Limpa. Esta Casa 
já contribuiu muito para uma 

depuração da política, da velha 
política, mas precisamos ir mais 
fundo. Tem muita coisa que 
tem sido mal encarada ainda 
pelo Senado e que nós preci-
samos corrigir. Nós precisamos 
atender de uma vez por todas 
a vontade popular dos brasi-
leiros que querem mudanças. 
Nós precisamos preservar e 
defender a fi cha limpa”, disse 
Lasier Martins.

Segundo o senador, dados do 
TSE apontam que dos mais de 
29 mil de registros de candi-
daturas para as eleições deste 
ano, 173 foram barrados em 
razão da Lei da Ficha Limpa. 
O parlamentar salientou que 
o Senado precisa defender e 
preservar a lei (Ag.Senado).

Mudança no Estatuto 
do Desarmamento deve 

mobilizar senadores em 2019
A revisão do Estatuto do Desarmamento será um dos temas polêmicos a serem enfrentados pelos 
senadores

que tem de ser tratada pela 
próxima legislatura. “Se o 
presidente eleito quer mesmo 
enfrentar essa matéria, ele que 
encaminhe para o Legislativo 
a partir do ano que vem. Nós 
não temos delegação para tra-
tar desse assunto. O governo 
eleito no último domingo tem 
que enfrentar as pautas que ele 
mesmo apresentou durante a 
campanha”, afi rmou.

Opiniões parecidas têm dois 
representantes do Rio Grande 
do Sul no Senado: o senador 
Paulo Paim (PT), que é contra 
facilitar o acesso da população 
às armas, e o senador Lasier 
Martins (PSD), que é a favor 
de modifi cações na legislação. 
Ambos continuarão no Senado 
no próximo ano e acham difícil 
votação agora em 2018. Já para 
os senadores Magno Malta (PR-
-ES), José Medeiros (PSD-MT) 
e Flexa Ribeiro (PSDB-PA), a 
questão está relacionada pelo 
tempo exíguo até o fi m da legis-
latura, mas pelo interesse dos 
parlamentares. “Tempo há, sim. 
Desde que haja vontade política. 
Quando o Parlamento quer e de-
fi ne, as coisas andam”, afi rmou 
Flexa Ribeiro (Ag.Senado).

afi rmou o parlamentar, que se 
diz “radicalmente contra armar 
a população civil”.

Outro parlamentar que disse 
ser muito difícil deliberar defi ni-
tivamente sobre a questão este 
ano é Lídice da Mata (PSB-BA), 
que assumirá um mandato 
na câmara  dos Deputados a 
partir de 2019. “Duvido que 
deputados e senadores que 
não se reelegeram queiram 
mexer num vespeiro desse. Da 
mesma forma que existe um 

grupo radicalizado querendo 
armar o Brasil, existe também 
um grande número de pessoas 
que são contra a liberação total 
das armas”, opinou a senadora, 
que também é contra mudança 
no Estatuto.

O senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP) vai mais longe. 
Para ele é impossível o atual 
Congresso tratar do assunto. 
Trata-se de uma pauta exaus-
tivamente debatida durante a 
última campanha eleitoral e 

TRF-2 torna deputados estaduais 
do Rio presos preventivos

rogável por mais cinco, e é 
usada para garantir o sucesso 
da coleta de provas. Já a prisão 
preventiva não tem prazo pre-
defi nido e é um recurso usado 
pela justiça para impedir novos 
crimes e preservar o inquérito. 
Em relação ao deputado Mar-
celo Simão (PP), a decisão de-
termina que ele fi que proibido 
de frequentar a Assembleia 
Legislativa e que entregue seu 
passaporte à Justiça.

Outro preso temporário 

que teve a prisão preventiva 
decretada foi o ex-secretário 
de governo do estado Affonso 
Henrique Monerat. A conver-
são em prisão preventiva tam-
bém foi decretada para Daniel 
Marcos Barbirato de Almeida, 
que é enteado do deputado 
Luiz Martins; José Antonio 
Wermelinger Machado, chefe 
de gabinete de André Correa; 
e Leonardo Mendonça An-
drade, assessor do deputado 
Marcos Abrahão (ABr).  

Witzel anuncia mais titulares de 
secretarias e órgãos

Robadey Jr. Também foram 
anunciados os nomes do futuro 
controlador-geral do Estado, 
que será o delegado da Polícia 
Federal Bernardo Cunha Bar-
bosa, e do procurador-geral 
do Estado, o advogado e atual 
integrante dos quadros da PGE 
Marcelo Lopes da Silva.

Com o anúncio de ontem, 
já são 11 os novos titulares 
de órgãos do futuro governo. 
Witzel havia divulgado na 
semana passada os nomes 
dos secretários de Governo, 
Gutemberg de Paula Fonseca; 
de Turismo, Otavio Leite; do 
diretor-presidente do Rio Pre-
vidência, Sérgio Aureliano, e 
do diretor do Procon, Cássio 
Coelho (ABr).

cretaria da Polícia Militar terá à 
frente o coronel Rogério Figuei-
redo de Lacerda. A Secretaria 
de Defesa Civil e o Corpo de 
Bombeiros continuarão sob o 
comando do coronel Roberto 

Benefícios sociais a quem tem neurofi bromatose

Senador é contra alterações 
na Lei da Ficha Limpa

Waldemir Barreto/Ag. Senado

Senador Lasier Martins


