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OCDE  - ESTUDO ECONOMICO DO BRASIL, 2001

AVALIAÇÃO E RECOMENDAÇÕES

Um importante ator na economia mundial...

1. O Brasil possui boa dotação de recursos naturais e humanos, embora seu

desenvolvimento nas últimas décadas não tenha aproveitado plenamente seu grande

potencial de crescimento. Esse contraste pode ocultar o fato de que o Brasil é um dos

grandes atores na economia global. Com uma economia que totaliza um trilhão de dólares

(medida em paridade do poder de compra) e aproximadamente 170 milhões de habitantes, o

Brasil se situa entre os 10 maiores países do mundo. Possui uma base industrial expressiva

e sua posição na América do Sul o torna referência para toda a região. Ao mesmo tempo, à

medida que persegue uma estratégia de integração regional, o Brasil é um participante

fundamental em negociações multilaterais, tais como liberalização comercial e ação global

contra mudanças climáticas. O país adere a vários acordos e diretrizes da OCDE. Em

resumo, o Brasil é um dos principais atores na era da globalização.

...com a economia cada vez mais orientada para o exterior...

2. Ao final da década de oitenta, exauriu-se o modelo brasileiro de desenvolvimento

endógeno. O acesso à poupança externa foi restringido pela dinâmica desfavorável da dívida

externa. Mecanismos de indexação sustentaram uma elevada inflação e mantiveram a

arrecadação fiscal, mas também tornaram a economia crescentemente rígida. A política de

substituição de importações para desenvolver uma base industrial afetou negativamente a

competitividade empresarial. As instituições democráticas foram restabelecidas em 1985 e,

durante a década de noventa, o Brasil iniciou a transição para um novo modelo de

desenvolvimento baseado em reformas nos mecanismos de mercado e na abertura da

economia. Ocorreram reduções significativas de tarifas e a remoção de outras barreiras

comerciais. Uma ruptura decisiva da espiral inflacionária, ocorrida a partir de 1995, introduziu

mudanças profundas na economia brasileira, não somente a eliminação dos efeitos

regressivos do imposto inflacionário que oneraram os segmentos mais pobres da população.

Um ambicioso programa de privatização aumentou substancialmente a participação de

empresas e bancos estrangeiros na economia. Indiscutivelmente, os investimentos
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estrangeiros diretos tiveram um grande papel na economia durante a última década, embora

o Brasil sempre tenha sido um receptor significativo de capital externo. Todos esses

elementos conduziram a um quadro aparentemente irreversível. O país depara-se agora com

o desafio adicional de alcançar crescimento significativo baseado na economia de mercado.

Pela primeira vez, as reformas atingiram uma massa crítica...

3. Nesse sentido, a questão-chave para o Brasil é se de fato foi ultrapassado o limiar para o

crescimento sustentado. Este estudo sugere que a resposta seja um sim cauteloso e

condicional. Cauteloso porque certos aspectos do atual cenário econômico ainda

permanecem relativamente frágeis. Há ainda vulnerabilidade significativa a choques

externos, dado o peso elevado da dívida externa e a dependência de poupança estrangeira.

A situação fiscal melhorou substancialmente e a dívida pública estabilizou-se abaixo de 50%

do PIB. Mas a gestão fiscal ainda enfrenta restrições decorrentes do perfil de curto prazo da

dívida pública, cuja parte significante é indexada a taxas de juros ou de câmbio. Além disso,

a avaliação da situação fiscal é condicionada também depende dos progressos das reformas

estruturais. Enquanto grandes avanços foram verificados nos últimos anos, ainda há muito a

ser feito.

… mas crescimento sustentado requer a continuidade dos progressos em várias áreas
interdependentes

4. Existem três elementos altamente interdependentes pelos quais o caminho para o

crescimento sustentável pode ser avaliado. Primeiro, os pilares de uma estrutura

macroeconômica sólida: arranjos institucionais e competência administrativa são necessários

para assegurar o atingimento das metas de estabilização, assim como uma estreita

coordenação entre ajuste fiscal e política monetária independente. Neste contexto, o setor

financeiro tem que ser suficientemente robusto e resistente a choques. Em segundo lugar, o

setor empresarial tem que ser adaptável a flutuações adversas no ambiente econômico,

como bem ser apto a explorar oportunidades de desenvolvimento. Uma maior capacidade

para o crescimento requer o uso mais eficiente dos capitais físico, financeiro e humano. O

incremento da produtividade e da competitividade são necessárias para a superação de

constrangimentos no balanço de pagamentos, o que por sua vez favoreceria a emergência

de ciclo contínuo de investimentos. O último elemento é o pressuposto de que um processo
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contínuo de reformas precisa ser socialmente aceito. Este é claramente um desafio para

uma sociedade democrática com níveis tão elevados de desigualdade na distribuição de

renda, tais como os encontrados os encontrados no Brasil. Alguns aspectos distributivos do

crescimento são particularmente preocupantes e reformas nas áreas de energia para setor

agrícola e políticas sociais são condições para crescimento sustentado. Este Relatório

aborda a vinculação entre essas políticas.

Á medida que a política monetária cumpre as suas metas, ganhos em credibilidade
podem ser obtidos pela consolidação da independência do banco central

5. A condução da política monetária é um componente fundamental do quadro

macroeconômico. O regime de taxa de câmbio fixa foi abandonado em janeiro de 1999, e, a

partir de julho desse ano, a política monetária tem estabelecido metas para a inflação. Os

resultados têm sido encorajadores e o banco central tem atingido seu objetivo de reduzir a

gradualmente a inflação, por meio de um cauteloso ritmo de redução das taxas de juros

nominais. A autoridade monetária também tem enfrentado importantes testes de atuação

junto ao mercado, o que aumentou a credibilidade do regime. Em 2000, o banco central teve

que enfrentar pressões inflacionárias advindas da elevação do custo do petróleo e dos

preços administrados. No início de 2001, houve turbulência nos mercados financeiros, com

destaque para a instabilidade da economia argentina. A depreciação do real começou a se

intensificar e o forte crescimento da economia brasileira não emitiu sinais de desaceleração.

Ao final de março, o banco central decidiu elevar a taxa de juros básica em 0,5 ponto

percentual, pela primeira vez desde a adoção do novo regime de política monetária. Este

movimento surpreendeu o mercado e suscitou reações variadas, mas, ao atuar

preventivamente, o banco central emitiu um sinal importante de que ele irá defender a

credibilidade arduamente conquistada. A esse respeito, o banco central tem envidado

esforços significativos para elevar a transparência de sua atuação e a disponibilidade de

informações aos mercados. No entanto, os ganhos de credibilidade até agora alcançados

poderiam ser garantidos por meio do fortalecimento da autonomia do banco central, o que

tem sido discutido atualmente no Brasil. O estabelecimento de independência operacional de

jure requer alterações na legislação e colocaria o Brasil em linha com as práticas correntes

nos países da OCDE. Embora a independência do banco central seja importante, ressalte-se

a que a credibilidade da política monetária depende, em última análise, do grau de

coordenação entre as políticas macroeconômicas.
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Dadas as severas restrições orçamentárias, a autonomia federativa deveria promover
a responsabilidade fiscal...

6. Aperfeiçoar a estrutura fiscal tem sido um grande desafio. Durante os anos 90, o

crescimento do dispêndio público resultou da descentralização fiscal, combinada a uma

ampliação do alcance das políticas de bem-estar social. A descentralização, entretanto, foi a

resposta à rigidez do orçamento do governo central, ela própria resultante da repartição das

receitas tributárias estabelecida pela Constituição, assim como das regras rígidas para a

gestão do funcionalismo público. A repartição tributária também tornou as finanças públicas

dos governos regionais fortemente pró-cíclicas, enquanto o crescimento das despesas não

era devidamente controlado. A ausência de restrições efetivas resultou em considerável

desequilíbrio orçamentário estrutural. Este desequilíbrio foi ocultado por determinado tempo

pela inflação elevada, que reduzia o valor real dos dispêndios e inflava a receita nominal. A

partir da estabilização dos preços, o alto custo de financiamento ao setor público tornou-se

insustentável. Considerando-se tais antecedentes, os esforços de ajuste fiscal, notadamente

a partir de 1999, têm sido notáveis. O objetivo de obtenção de superávit fiscal consolidado

primário foi atingido em 1999 e 2000, aumentando a credibilidade de futuras metas fiscais.

Esse resultado exigiu a imposição de rígidas restrições orçamentárias nas esferas estadual e

municipal. Para esse fim, foram introduzidos vários arranjos institucionais importantes:

renegociações de dívidas entre os governos estaduais e federal, condicionadas a ajuste

fiscal por parte dos estados; Resolução do Senado Federal estabelecendo limites para o

endividamento estadual; privatização da maioria dos bancos estaduais; restrições

prudenciais para o endividamento dos estados e municípios e, por fim, a introdução da Lei

de Responsabilidade Fiscal em 2000. Em conjunto, essas medidas compõem um

instrumento poderoso para o controle fiscal dos governos regionais. O fato de os governos

estaduais e municipais terem aceitado esses arranjos é um sinal encorajador de que

episódios passados de descontrole de gastos nessas esferas governamentais podem ser

evitados no futuro. Esses limites, que são aplicadas de forma razoavelmente uniforme,

tomados em conjunto podem ser muitos restritivos na eventualidade de choques econômicos

negativos. O declínio inesperado da arrecadação tributária poderia implicar severa retração

da despesa discricionária dos governos municipais e estaduais.

… mas regras fiscais adicionais devem ser impostas par reduzir o risco moral
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7. Em casos particulares, os estados e municípios poderiam solicitar prorrogações de seus

compromissos atuais. Entretanto, dadas as sucessivas moratórias ocorridas no passado e a

tradição de controles pouco rígidos para o endividamento público, é essencial que a Lei de

Responsabilidade Fiscal e os termos das renegociações sejam rigidamente cumpridos. Essa

postura deve continuar a ser amplamente sustentada pelo poder legislativo e normas legais,

sem as quais o governo incorre em risco de perda de credibilidade. A despeito da rigidez de

gastos nos níveis estadual e municipal, deve ser enfatizado que esses dispõem de

instrumentos para ajustar seus orçamentos. Os governos regionais detêm grandes

autonomia e capacidade para a elevação de sua receita tributária. Além disso, a distribuição

da receita tributária tem a vantagem de prover um fluxo estável de recursos. Finalmente, a

recente reforma administrativa também conferiu alguma flexibilidade para a diminuição dos

gastos públicos com o funcionalismo. Prospectivamente, o ajuste fiscal corrente precisa de

reformas para assegurar nível adequado de receitas e aumentar a eficiência e eficácia do

gasto público. Nesse contexto, a reforma das relações fiscais federais e o sistema de

aposentadoria dos funcionários públicos são prioridades bem definidas.

É necessário reformar as relações fiscais federais no Brasil...

8. A reforma tributária precisa conciliar interesses parcialmente conflitantes. A Constituição

Federal estabelece certo grau de independência tributária para governos regionais. Além

disso, dadas as enormes disparidades regionais de renda, qualquer reforma deve assegurar

um grau adequado de redistribuição de renda. Paralelamente, a principal fonte de receita

para os estados, o imposto sobre valor agregado (ICMS), precisa convergir para alíquotas

comuns, particularmente se aplicadas sobre as transações comerciais entre os estados.

Atualmente, as diferenças entre as alíquotas depende especificamente do sentido do fluxo

comercial e são determinadas pelo Senado Federal, com o objetivo de redistribuir a  renda

dos estados mais ricos para os mais pobres. A alíquota para o comércio intra-estadual é

definida separadamente por cada estado. Esse sistema é administrativamente complexo,

resultando em redistribuição perversa e favorecendo a evasão fiscal. Dado que o ICMS é

cobrado na origem, essa regra contribui para o surgimento de uma competição tarifária,

promovida por alguns estados para atrair investimentos. Por algum tempo, o governo tentou

racionalizar o ICMS, mas a renegociação com os estados não foi bem sucedida. Outra

distorção no sistema tributário encontra-se na existência do tributo sobre transações
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financeiras (CPMF) e nos tributos incidentes em cascata sobre o faturamento das empresas.

Ao criar esses tributos (denominados de contribuições sociais, uma vez que sua receita está

direcionada para gastos sociais), o governo federal criou fontes de receita que não estão

sujeitas à repartição tributária imposta pela Constituição, mas que são altamente distorcivas.

A arrecadação advinda desses tributos cresceu substancialmente, atingindo em torno de 5%

do PIB em 2000. Portanto, é muito difícil para o governo federal abdicar dessas receitas,

dadas a inexistência de outro tributo com base tão abrangente quanto a da CPMF e a

significativa vinculação da receita apurada com impostos diretos, em função do objetivo

redistributivo. Consequentemente, o governo tem buscado minimizar os aspectos distorcivos

dos tributos em cascata.

… a qual poderia ser baseada no aperfeiçoamento da coordenação institucional.

9. Não existem regras básicas para ao alcance de uma situação ótima na questão fiscal de

um sistema federal. Em última análise, trata-se de uma opção política entre priorizar o

tratamento das distorções mais graves ou, alternativamente, buscar uma reforma de caráter

mais abrangente. De qualquer modo, regimes federativos requerem, entretanto, de

mecanismos efetivos de consulta e coordenação para promover acordos e construir

consensos. Uma melhor coordenação iria facilitar o diálogo e as negociações, principalmente

para a reforma do sistema tributário. A experiência de reforma fiscal dos países da OCDE

em regimes federativos indica que uma das partes, geralmente o governo central, precisa

assumir a liderança na obtenção dos ganhos de eficiência no nível agregado. Há, assim, um

prêmio pela manutenção da solidez das finanças federais que pode favorecer as

negociações entre as diferentes esferas governamentais.

Progressos têm sido alcançados na reforma do sistema previdenciário...

10. Situando-se em torno de 9% do PIB, patamar superior à média da OCDE, a despesa

pública previdenciária no Brasil é muito elevada, especialmente se considerada a

predominância de jovens na população brasileira. Dessa forma, recursos são drenados de

outras áreas socialmente prioritárias, tais como saúde e educação. A recente reforma do

regime geral de aposentadorias estabeleceu um longo caminho para garantir um sistema

previdenciário equitativo e transparente para todos os trabalhadores.  Uma fórmula ajustável

(o fator previdenciário) vincula o valor da aposentadoria ao tempo e valor das contribuições e
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à expectativa de vida. Essa regra confere uma desejável flexibilidade ao sistema, uma vez

que os benefícios são automaticamente ajustados ao efeito de envelhecimento da

população. Não está claro, entretanto, se as recentes reformas serão suficientes para

garantir equilíbrio financeiro e atuarial ao sistema previdenciário no longo prazo. A

expressiva participação de emprego informal, o peso de outros benefícios não-

previdenciários imposto ao sistema e o inadequado mecanismo de indexação das

aposentadorias e pensões representam uma ameaça ao equilíbrio futuro do sistema. A

solução para esses problemas não pode ser encontrada à margem de amplas reformas nos

regimes tributário e trabalhista. Finalmente, um sistema de previdência complementar

plenamente financiado apresenta rápida expansão, mas o seu desenvolvimento irá depender

da modernização dos regimes de regulação e de supervisão.

… mas a prioridade é agora reduzir as generosas aposentadorias e pensões dos
servidores públicos e privilégios

11. O desafio principal é a reforma dos regimes especiais de pensão dos servidores

públicos. Estes representam aproximadamente metade do total da despesa previdenciária,

explicitando a extrema desigualdade do sistema previdenciário brasileiro. Embora

estimativas sobre a trajetória futuro desse tipo dispêndio dependam das hipóteses

consideradas, é provável que, na ausência de reformas adicionais, a despesa previdenciária

nesses regimes não regrida como percentual do PIB nos próximos 10 a 15 anos. Tal

situação reforçaria a desigualdade e criaria dificuldades para a política fiscal. Iniciativas

recentes, como a alteração das normas trabalhistas para os servidores públicos contratados

a partir de 1998, só produzirão efeitos no longuíssimo prazo. Os benefícios ainda

permanecem generosos e ainda não são suficientemente vinculados ao montante e à

duração das contribuições.  Assim, medidas mais enérgicas são requeridas para corrigir as

distorções existentes. Os benefícios deveriam ser imediatamente limitados a menos que

100% do último salário. Uma reforma mais ambiciosa introduziria, a exemplo do estabelecido

para o regime geral de previdência, uma fórmula ajustável para todo o funcionalismo público.

Essa última medida facilitaria a transferência entre os setores público e privado, reduzindo

incentivos para aposentadoria precoce e favorecendo a introdução de um sistema de

previdência complementar plenamente financiado.
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O sistema financeiro provou ser resistente a crises, mas ainda tem espaço para se
desenvolver.

12. O elemento final na estrutura macroeconômica é o sistema financeiro. Nesse sentido, o

sistema bancário brasileiro apresentou mais resistência a choques internacionais e crises

cambiais que o de vários outros mercados emergentes. Enquanto a situação financeira dos

grandes bancos públicos federais foi afetada pelas perdas quase-fiscais decorrentes de seus

objetivos conflitantes, a maior parte dos bancos privados permanecem bem capitalizados e

bem provisionados. O ingresso de instituições financeiras estrangeiras tem sido

determinante no processo de reestruturação e privatização do sistema bancário,

notadamente no caso dos bancos públicos estaduais. A supervisão bancária também tem

sido aperfeiçoada. Essa evolução tem sido positiva, apesar de o setor bancário brasileiro

ainda necessitar de ampliar o seu papel na intermediação financeira. Ao invés de intermediar

o crédito para segmentos produtivos privados, os bancos têm se concentrado em operações

de tesouraria de curto prazo. Adicionalmente, os mercados de capitais domésticos não têm

atuado devidamente na promoção do crescimento. As empresas brasileiras têm tido que

financiar os seus investimentos basicamente por meio dos lucros retidos, enquanto recursos

de longo prazo são fornecidos pelos bancos públicos federais. O alto nível e a volatilidade

das taxas de juros reais e o efeito de deslocamento (crowding-out) da dívida pública foram

os maiores impedimentos para o crescimento do crédito de médio e longo prazo. Com a

normalização das condições macroeconômicas, o crédito bancário deverá apresentar

elevação.

Entre outros fatores, as imperfeições na legislação retardaram o desenvolvimento e
elevaram o custo da intermediação financeira

13. Atualmente,  a falta de segurança na concessão de crédito e de regras específicas em

caso de falência são causas importantes da elevação do custo da intermediação financeira.

Dada a legislação comercial corrente, a execução de garantias pelos bancos é dificultada

pela prioridade estabelecida para os credores governamentais e para os empregados. Uma

nova legislação encontra-se em discussão. Outro fator que favorece os altos diferenciais de

taxas ativas e passivas vigentes no Brasil são os depósitos compulsórios incidentes sobre os

depósitos à vista. Esses declinaram recentemente, mas ainda prevalecem no patamar de

45% do total de depósitos à vista ao final de 2000. Reduções adicionais nos depósitos
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compulsórios continuarão de forma gradual uma vez que o Banco Central terá que assegurar

que os bancos aplicarão de forma prudente a liquidez adicional. Finalmente, outra fonte de

distorção reside no direcionamento obrigatório de crédito para a agricultura e o

financiamento imobiliário. De fato, o apoio financeiro a esses segmentos poderia ser ofertado

de forma mais transparente que o atual esquema distorcivo de acesso ao crédito.

O aperfeiçoamento do mercado de capitais não ocorrerá sem melhorias na gestão
corporativa (corporate governance)

14. Dada a abertura relativa da conta de capital e a participação crescente das empresas

brasileira nos mercados globais, estas podem recorrer aos mercados de capitais externos,

se o mercado doméstico não for competitivo. Nesse contexto, a cobrança do tributo sobre

transações financeiras (CPMF) torna-se revelante. A deficiente proteção dos interesses dos

acionistas minoritários, a tributação (inclusive a CPMF) e o grau reduzido de competição têm

retardado o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro e a emergência de uma

cultura de investimento em mercados acionários. O padrão definido para a publicação de

balanços das empresas poderia ser aperfeiçoado. Geralmente, só as grandes empresas

(cujas ações negociadas no exterior) divulgam informações financeiras de acordo com as

normas internacionais. Nesse cenário, uma nova legislação (sobre falências e execução de

garantias) e a reforma do Poder Judiciário poderão contribuir para o fortalecimento do

mercado de capitais e para o crescimento da intermediação financeira. Um importante

avanço será registrado a partir da vigência da nova lei das sociedades anônimas, que foi

aprovada pela Câmara dos Deputados em março de 2001. A criação do Novo Mercado na

Bolsa de Valores de São Paulo, o qual estabelece requisitos vinculados à melhor gestão

corporativa, também comprova o interesse por aperfeiçoamentos. Em última análise, o

aperfeiçoamento da gestão corporativa deve favorecer o surgimento de um círculo virtuoso

para o desenvolvimento do mercado de capitais.

Mais competição é a melhor maneira de aumentar a competitividade

15. O Brasil necessita recorrer à poupança externa para crescer e constantemente enfrenta

restrições de ordem externa. No passado, o país tentou resolver o problema por meio da

redução da dependência das importações. Entretanto, políticas direcionadas à transferência

da especialização da produção de produtos primários para produtos manufaturados
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apresentaram algum sucesso, mas mostram-se altamente onerosas. Apesar da

industrialização intensiva ocorrida na década de 70, o Brasil reassumiu ao final dos anos 90

o seu padrão histórico de especialização comercial. Desse modo, a maioria das exportações

brasileiras é limitada por consideráveis barreiras comerciais nos mercados internacionais,

principalmente produtos agrícolas e alguns produtos semi-manufaturados. Nesse contexto,

considera-se que a manutenção de certo grau de protecionismo local pode ser um

instrumento de negociação para a ampliação do atual grau de abertura comercial. Essa

estratégica, entretanto, implica perdas para os consumidores e o setor empresarial. Nas

indústrias modernas,  comércio é uma via de mão dupla. Importações de bens intermediários

e equipamentos são um fator-chave de competitividade. Esta é a razão das pequenas

barreiras para o comércio de tais produtos entre os países da OCDE. Com seu estoque de

capital estrangeiro, a economia brasileira está se tornando mais integrada aos mercados

globais e tem espaço para se desenvolver tanto como um importante exportador, quanto

como um grande importador de produtos manufaturados.

Distorções adicionais não devem ser introduzidas para compensar o chamado “custo
Brasil”

16. A orientação da produção brasileira para as exportações deve resultar de incentivos

apropriados. Empresas não irão investir em exportação se o seu próprio mercado doméstico

oferece retornos relativamente fáceis. Assim, a liberalização comercial iniciada ao final dos

anos 80, que pavimentou o caminho para uma economia mais aberta e mais competitiva,

deve ser perseguida. Nesse contexto, a maior abertura aos produtos e investimentos

estrangeiros implica remover o viés doméstico, ao invés de, por exemplo, utilizar incentivos

às exportações, como forma de compensar os custos adicionais associados à operação sob

as condições brasileiras específicas (“o chamado custo Brasil”). Um ‘teste de similaridade’

para alguns tipos de importações de bens de capital, geralmente utilizado nas compras do

setor público, introduz uma incerteza desnecessária sobre os objetivos de politíca comercial

e o acesso ao mercado brasileiro. A política de concessões de financiamento condicionadas

à aquisição de produtos locais pode impedir o acesso das empresas às mais recentes

inovações tecnológicas. O aumento do grau de competitividade e da propensão ao comércio

exterior também será favorecido pela fiscalização regulatória apropriada, notadamente a

política de regulação da competição. Aperfeiçoamentos ao arcabouço legal e à eficácia do

órgão regulador dos mercados são ambos justificáveis. O efeito da tributação em cascata
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sobre a competitividade também deveria ser corrigido. Nesse sentido, a sugestão de

introduzir impostos adicionais sobre as importações para compensar o efeito dos impostos

em cascata simplesmente significaria agregar uma nova distorção às já existentes. De

maneira geral, a previsibilidade da política comercial é comprometida por grande número de

leis, medidas provisórias, decretos e resoluções que criaram uma intricada rede normativa.

Sua racionalização e simplificação iriam favorecer significativamente o aumento da

transparência.

Verificou-se relativo sucesso no amplo programa de privatização, embora o regime
regulatório ainda esteja por ser plenamente testado

17. De maneira geral, o amplo programa brasileiro de privatização tem sido bem conduzido.

O processo, coordenado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

(BNDES), tem sido transparente. Um sistema de regulação bem definido é essencial para

garantir que a privatização produza os benefícios esperados. Na concepção desse sistema,

os gestores de políticas brasileiras beneficiaram-se de variadas experiências internacionais.

O regime regulatório das telecomunicações parece estar funcionando efetivamente, pois o

segmento registra expansão robusta e crescente grau de competição. Embora, a

privatização tenha sido usada para inserir competitividade em monopólios legais ou de facto,

a coordenação de decisões nas fases anteriores à privatização foram dificultadas, às vezes,

pela atípica teia de participações vinculando as esferas federal e regionais. Esse aspecto se

tornou relevante no setor energético, no qual algumas alienações antecederam o

estabelecimento de normas e regulações bem definidas. Dessa forma, a transformação de

normas de regulação em medidas políticas regulatórias reais tem apresentado maiores

dificuldades. A questão regulatória não se restringe apenas a como tratar tais problemas,

mas a quem compete resolvê-los, o que requer maior grau de coordenação entre as

agências de regulação. Em particular, todos os problemas de definição de preços e

comportamento predatório devem ser tratados pelo órgão regulador da concorrência.

A reforma do setor elétrico é necessário para atender à demanda futura

18. O setor energético brasileiro talvez represente o segmento de maior complexidade para a

implementação de um regime regulatório que concilie as necessidades de desenvolvimento

e eficiência. O sistema energético brasileiro é um dos menos carbono-intensivo do mundo.
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Em paralelo à maior utilização da energia hidrelétrica, a experiência no uso de combustíveis

obtidos de biomassa poderia ser um exemplo interessante de novas soluções para o

enfrentamento da ameaça global de mudanças climáticas. Não obstante, espera-se que a

demanda por energia cresça rapidamente, superando a oferta disponível de energia obtida a

partir de recursos renováveis. Em particular, a demanda por eletricidade crescerá em ritmo

mais acelerado que o do PIB. O atendimento desta demanda é um desafio político e o

governo não terá condições de sustentar sozinho o nível de investimento necessário. De

fato, o governo iniciou reformas no setor energético para permitir e atrair a alocação de

capitais privados e para reduzir custos por meio do incremento da competitividade. O esforço

atual concentra-se na construção de plantas industriais movidas a gás natural, com auxílio

de investimento estatal, que utilisará o gás importado por meio do recém-inaugurado

gasoduto Bolívia-Brasil. Essa pode ser a maneira mais rápida de ampliar a capacidade e

diversificar as fontes de suprimento de energia, embora o governo deva assegurar que tal

estratégia não prejudica a política de liberação e que há grau suficiente de competição neste

mercado. Outro aspecto refere-se ao importante compenente social que a energia elétrica

sempre apresentou no Brasil, onde 15 a 20 milhões de pessoas ainda não têm acesso à

eletricidade. Ampliar a eletrificação rural é uma grande prioridade do governo, entretanto, as

autoridades deveriam assegurar que estes objetivos sociais serão devidamente delineados,

de forma a não comprometer a viabilidade financeira do setor elétrico.

Reforma agrária precisa distinguir entre  objetivos sociais e eficiência econômica

19. O setor agrícola representa um papel determinante na continuidade do desenvolvimento

brasileiro. À importância intrínseca da agricultura agregam-se seus significativos elos com os

demais segmentos da economia, com destaque para a cadeia de processamento primário.

Considera-se que o Investimento nas áreas rurais mais pobres possui potencial para ampliar

a base de desenvolvimento econômico e reduzir as desigualdades de renda. É importante

que as políticas brasileiras de crédito rural e a reforma agrária reflitam uma visão clara do

papel esperado para a agricultura no desenvolvimento econômico do país. É difícil avaliar

em que extensão o futuro de tradicionais famílias agrícolas e os seus descendentes poderia

permanecer à margem da agricultura, assim como existe alguma incerteza quanto à

capacidade das políticas de crédito gerarem uma nova classe de fazendeiros empresários a

partir do atual setor de subsistência e semi-subsistência. Isso significa que é difícil ter

certeza de que os programas de crédito rural tenham alcançado o equilíbrio adequado. A
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existência de sistemas de avaliação, todavia, e o refinamento contínuo dos objetivos desses

programas indicam que essas políticas têm a capacidade de adaptar-se à medida em que a

experiência dos primeiros anos é absorvida.

Existem demandas legítimas por gastos sociais, que necessitam de melhor
direcionamento

20. As expressivas diferenças entre as regiões e a desigualdade social revelam que o Brasil

não pode relaxar quanto ao aprimoramento de sua política social. Tampouco, essas políticas

podem simplesmente eliminar a pobreza por meio do crescimento econômico, dada a

natureza regressiva da maior parte de seus dispêndios sociais. Especialmente para um país

com um expressivo contingente populacional em estado de pobreza e com uma distribuição

de renda muito desigual, é perverso que a maior parte dos gastos sociais sejam alocados em

pensões e aposentadorias. O sistema de seguro-desemprego também está sujeito a abusos.

Há um incentivo para os trabalhadores pedirem demissão de forma excessiva,

exclusivamente para ter acesso a esse benefício. Essas deficiências estruturais absorvem

recursos que poderiam ser melhor direcionados para os efetivamente necessitados. Além

disso, a maior parte dos dispêndios com bem-estar social dos governos regionais são

efetuados com critérios universais, ao invés de ser direcionada, o que beneficia

desproporcionalmente as pessoas com renda mais elevada. Onde programas means-tested

(nos quais são verificados os rendimentos dos beneficiários) são realmente aplicados, os

trabalhadores do setor informal encontram-se excluídos do acesso a benefícios.

Adicionalmente, o Brasil poderia aperfeiçoar a forma em que os gastos públicos são

convertidos em resultados concretos.  Nesse sentido, exemplos de sucesso no

direcionamento de recursos podem ser encontrados na educação básica (Bolsa-escola), nas

políticas de saúde preventivas e nas aposentadorias rurais. Uma melhor alocação dos

programas sociais mostra-se muito efetiva, pois uma vez que boa parte da população pobre

não se encontra muito abaixo da linha da pobreza. Além do valor intrínseco da melhoria de

qualidade dos dispêndios sociais do governo, a ampliação do acesso ao bem-estar social

contribuiria, no seu devido tempo, para a manutenção de níveis mais elevados de

crescimento sustentado.

Em busca de um novo caminho para o desenvolvimento, o Brasil é um exemplo das
oportunidades e tensões oferecidas pela globalização
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21. A obtenção do consenso social e o esforço político são necessários para o avanço na

direção de uma nova trajetória de desenvolvimento. Consolidar um “pacto social” entre

diferentes entidades e grupos é um trabalho árduo, especialmente em um país federativo,

marcado por grandes alternâncias entre formas de governo centralizadas e decentralizadas.

A experiência da OCDE ajuda a ilustrar as opções políticas, mas a tarefa de conduzir

reformas onde existem expressivas disparidades sociais e diferentes graus de

desenvolvimento permanece uma tarefa intimidante. Nesse contexto, os problemas

enfrentados pelas autoridades brasileiras são similares aos desafios mundiais relativos à

regulação e à gestão do processo de globalização. De fato, a economia mundial também é

caracterizada por disparidades de renda muito significativas. Concomitantemente, os ganhos

advindos da crescente integração e da maior utilização de mecanismos de mercado são

potencialmente elevados. O processo de reformas irá criar as condições para o setor privado

cada vez mais se torne a força-motriz da economia, à medida que o papel do governo evolui.

A despeito da elevação crescente da eficiência burocrática, o Brasil enfrenta o desafio de

reforçar ainda mais a gestão transparente, responsável e positiva na administração pública e

no Poder Judiciário.

Em resumo
22.  O Brasil alcançou progressos importantes no enfrentamento de problemas herdados do

passado. A estabilização macroeconômica tem sido reforçada desde a desvalorização do

real em 1999 e, pela primeira vez na década, a economia está preparada para a

recuperação lideradas pelas exportações. Em 2000, a recuperação tornou-se mais

abrangente, o que implicou expressivo incremento na arrecadação tributária e atenuou o

impacto do ajuste fiscal. Entretanto, a dependência de fontes externas de financiamento, e a

conseqüente vulnerabilidade aos choques externos, permanece significativa. O Brasil agora

depara-se com o desafio de avançar com as reformas necessárias para o crescimento

sustentado. Esse desafio compreende muitos setores, nos quais o governo está trabalhando.

É imprescindível reformar as relações fiscais federativas e o regime previdenciário, que

permanece insustentável, uma vez que os benefícios e privilégios dos servidores públicos

ainda não foram reduzidos. O sistema financeiro poderia desempenhar um importante papel

na intermediação financeira, enquanto o aumento da competitividade exige liberações

comerciais adicionais e maior competição no mercado doméstico, incluindo um regime

regulatório efetivo. O melhor direcionamento dos gastos sociais é necessário para promover
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a redução da disparidades, fortalecendo, simultaneamente o capital humano em áreas

prioritárias, como educação e saúde. No conjunto, o Brasil encontra-se em um momento

decisivo, em que se vislumbra a perspectiva de crescimento sustentado. A continuidade do

processo de reformas pode transformar essa possibilidade em realidade.
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