


Apresentação

Oficina O papel do Estado e das empresas públicas em debate
Brasília – 29 de maio de 2019

O Observatório da Democracia e o Comitê Nacional em Defesa das Estatais convidou especialistas
para apresentar um panorama das empresas públicas brasileiras na economia e na sociedade. Aqui
estão reunidos os artigos elaborados por estes especialistas para fomentar o debate e a formulação
de propostas que serão feitos durante a oficina O papel do do Estado e das empresas públicas em 
debate

Realização: 
Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas

Observatório da Democracia (Fundações Claudio Campo/PPL, João Mangabeira/PSB, Lauro 
Campos e Marielle Franco/PSOL, Leonel Brizola-Alberto Pasqualini/PDT, Mauricio 
Grabois/PCdoB, Ordem Social /PROS e Perseu Abramo/PT)

Índice
Otávio Penna Pieranti (Unesp)
A importância da EBC e da Comunicação Pública no Brasil atual

Renato Queiroz (UFRJ)
A Eletrobras: Uma empresa estatal estratégica para o setor elétrico
brasileiro

Carlos Aurélio Linhalis (Cael-ES)
Panorama do saneamento básico no Brasil

Carlos Gadelha (Fiocruz-RJ)
Complexo econômico-industrial da saúde - Uma Oportunidade Estratégica para o Desenvolvimento 
Econômico e Social do Brasil

Renato Dagnino (Unicamp)
Indústria Bélica

Luís Fernandes (PUC-RJ)
Apresentação Ciência & Tecnologia

Raul Bergann (Aepet)
A relevante função estratégica do segmento de petróleo para a soberania nacional

Fernando Nogueira Costa (Unicamp)
“Nós contra Eles”: Participantes Interativos de um Sistema Financeiro Complexo



1 
 

A IMPORTÂNCIA DA EBC E DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL ATUAL 

 

Octavio Penna Pieranti – octavio.pieranti@gmail.com 

 

 A comunicação pública não nasce, no Brasil, com a Empresa Brasil de Comunicação 

(EBC), mas a empresa foi e deve continuar sendo uma das principais referências dessa atividade 

no país. Antes de falar dela, porém, é preciso estabelecer rapidamente um ponto de partida 

conceitual. Em outras palavras, o que é comunicação pública? 

 É possível resumir comunicação pública, segundo a literatura internacional, em uma 

palavra – independência. Ou seja, meios de comunicação públicos devem ser independentes, 

do ponto de vista editorial, do governo, do mercado, de atores sociais. Isso significa que devem 

ser críticos, questionadores e simultaneamente apresentar à sociedade as diferentes visões 

possíveis sobre um mesmo assunto. No Brasil, essa distinção foi garantida pela Constituição 

Federal, que afirma, em seu art. 223, que existem os sistemas de radiodifusão privado, estatal e 

público – se são diferentes, por óbvio, não podem ter as mesmas características. 

 Parece utópico, mas é real. Em países como Inglaterra e Alemanha, por exemplo, as 

principais emissoras públicas (BBC e ARD/ZDF) tentam seguir essa cartilha, ainda que recebam 

críticas. Nos outros países europeus, de uma forma geral, as emissoras públicas também buscam 

a independência, mas essa se efetiva em diferentes graus, como procurei demonstrar no meu 

recente livro “A radiodifusão pública resiste: a busca por independência no Brasil e no Leste 

Europeu” (FAC Livros, 2018, disponível para download gratuito). Ataques a esse modelo, mesmo 

na Europa, são constantes; muito similares, aliás, a medidas adotadas em relação à EBC. 

 E como é possível garantir essa independência? Ela está ancorada em, pelo menos, 

quatro elementos: (a) forma de indicação de dirigentes, que deve envolver diferentes atores 

políticos e sociedade civil, evitando que os dirigentes dependam apenas de um Presidente da 

República; (b) estabilidade dos dirigentes e outros profissionais, que devem estar protegidos, 

por exemplo, por mandatos fixos para evitar que sua postura independente seja punida com 

demissão; (c) fontes plurais de financiamento, para evitar que as emissoras tenham sua 

existência ameaçada, por exemplo, se o governo decidir cortar o orçamento direto a elas 

disponibilizado; e (d) mecanismos de controle social, permitindo que a sociedade civil fiscalize a 

programação e os rumos das emissoras. 

 Em 2007, a medida provisória que possibilitou a criação da EBC equacionava grande 

parte desses elementos. No entanto, em 1º de setembro de 2016, o governo Temer editou nova 

MP que, dentre outros pontos, acabou com o mandato fixo do diretor-presidente da empresa, 

bem como extinguiu o Conselho Curador, instância integrada majoritariamente pela sociedade 

civil, que fiscalizava a programação e tinha a prerrogativa de demitir dirigentes da empresa. Essa 

foi a principal medida tomada contra o modelo de radiodifusão pública no Brasil, justamente 

por eliminar mecanismos fundamentais para a sua própria garantia.  

Além disso, o atual governo promoveu, há algumas semanas, a fusão, na mesma grade 

de programação, de conteúdos com um “espírito” de comunicação pública de outros de caráter 

nitidamente institucional, de governo, como a cobertura de atos do Poder Executivo federal. 

Essa medida, claro, gera uma confusão entre comunicação pública e comunicação de governo e 

fragiliza ainda mais a primeira. 



2 
 

Nesse cenário aqui relatado, cabe a pergunta: a EBC ainda é importante? Sim, sem 

dúvida, já que é a organização mais capaz de desempenhar, no plano nacional, funções 

estratégicas para o setor das comunicações no Brasil. Dentre elas, podem ser citadas: 

(a) Liderança na efetivação de um comando constitucional (art. 223/CF88) que prevê a criação 

dos sistemas estatal e público de radiodifusão; 

(b) Diálogo permanente com a sociedade civil e os setores produtivos; 

(c) Integração nacional, preservação da cultura e do idioma, por meio da operação de 

emissoras que veiculam, quase durante todo o tempo de transmissão, conteúdos nacionais e 

regionais; 

(d) Veiculação de iniciativas audiovisuais de diversos órgãos públicos. Nesse sentido, vale 

destacar o Canal Saúde (Fiocruz) e a TV Escola (MEC), que já são transmitidos, na TV Digital, em 

multiprogramação, nas frequências usadas pela TV Brasil no Rio de Janeiro, em São Paulo e em 

Brasília-DF. O projeto original, desenvolvido no governo Dilma e interrompido no governo 

Temer, previa a expansão acelerada, mesmo com limitações orçamentárias, da cobertura desses 

sinais; 

(e) Apoio técnico e articulação de emissoras de TV e rádio operadas em parceria com diversos 

entes e entidades públicas, dentre as quais dezenas com universidades federais, entidades 

públicas estaduais e as Forças Armadas; e 

(f) Geração de empregos e estímulo ao mercado audiovisual, sendo importante lembrar que a 

própria lei de criação da EBC prevê a obrigatoriedade de veiculação de produção independente. 

 

 Considerando-se o teor das discussões públicas recentes sobre a EBC, convém 

desmistificar três críticas injustas que têm sido dirigidas a ela. A primeira diz respeito à 

importância dos meios TV e rádio, acusados de serem ultrapassados quando comparados às 

possibilidades criadas pela Internet. É claro que os novos meios digitais (e os nem tão novos 

assim) desempenham papel fundamental – e a própria EBC deve reforçar sua participação 

nesses meios. No entanto, a Pesquisa Brasileira de Mídia, conduzida pela Secom-PR nos anos de 

2014 a 2016, demonstram a relevância dos meios de comunicação tradicionais, conforme 

revelam as tabelas a seguir: 

 

Tabela 1: Uso semanal do meio TV (%) 

TV 2014 2015 2016 

7x por semana 65 73 77 

6x por semana 3 4 2 

NUNCA 3 4 3 

 

Tabela 2: Uso semanal do meio rádio (%) 
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Rádio 2014 2015 2016 

7x por semana 21 30 35 

6x por semana 2 3 1 

NUNCA 39 44 33 

 

 Um segundo argumento infundado refere-se ao fato de que a EBC supostamente 

consumiria recursos em excesso para as atividades que desempenha. Isso é falso. No livro que 

citei anteriormente, comparei o orçamento per capita das principais emissoras públicas em 17 

países. Nos primeiros colocados do ranking, as emissoras públicas são muito relevantes, 

eventualmente ocupando a liderança dentre as estações. A EBC usa recursos (per capita) muito 

menores que TODAS as outras emissoras públicas analisadas. Consome anualmente, per capita, 

na verdade, valor inferior a duas passagens de ônibus em algumas capitais brasileiras. A tabela 

a seguir apresenta uma amostra das emissoras analisadas no livro: 

 

Tabela 3: Orçamento per capita da radiodifusão pública por país 

País Orçamento per capita (€) Ano 

Noruega 155,49 2011 

Alemanha 118,53 2011 

Japão 37,48 2015 

Canadá 27,46 2013 

Rep. Tcheca 23,98 2016 

Albânia 6,56 2015 

Romênia (apenas TV) 5,23 2016 

Estados Unidos 2,92 2012 

Brasil 0,84 2016 

 

 O terceiro argumento errado diz respeito ao orçamento anual da EBC. Já se veiculou que 

a TV Brasil (apenas ela) consumiria cerca de R$1 bilhão por ano. De 2008 a 2016 (inclusive), de 

acordo com o levantamento feito no livro citado a partir das Leis Orçamentárias Anuais, o 

orçamento executado total da EBC foi de cerca de R$4,1 bilhões, ou seja, uma média de R$464 

milhões anuais. Registre-se que este é o orçamento total para custeio e investimento de toda a 

empresa, ou seja, diz respeito a todas as emissoras operadas pela EBC (além da TV Brasil, oito 

emissoras de rádio e agências de notícias, dentre outras), bem como as demais atividades da 

empresa. Outro dado relevante: os recursos executados destinados a investimentos caíram 

sucessivamente ao longo dos anos, passando de R$94,5 milhões, em 2010, para R$8,4 milhões, 

em 2016. 
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 Assim, a despeito de eventuais ajustes na empresa que se façam necessários, é possível 

afirmar que a EBC é muito relevante e desempenhou suas atividades, ao longo do temo, com 

recursos bem inferiores aos disponíveis a empresas e entidades estrangeiras com as mesmas 

missões e competências. 

 No início deste artigo, mencionei que a comunicação pública não nasceu com a EBC. De 

fato, o que poderia ser intitulado como “sistema público de radiodifusão” – mas que não opera 

como sistema integrado – é amplo e, às vezes, passa despercebido: no Brasil atuam cerca de 

4.600 rádios comunitárias e perto de 600 emissoras de rádio e TV educativas. Também existem 

canais comunitários e universitários na TV por Assinatura. Ainda no campo público, a Câmara 

dos Deputados e o Senado Federal têm expandido suas redes de rádio e de TV. E o Canal da 

Cidadania, que permite a migração para a TV aberta dos canais comunitários e a criação de faixas 

de programação institucionais dos municípios e estados, foi regulamentado no governo Dilma, 

mas não se transformou em outorgas depois dele.  

 Existem, claro, problemas em várias dessas emissoras. O principal deles é o 

financiamento: a legislação é restritiva e não permite que a principal fonte de renda da 

radiodifusão – a publicidade comercial – seja usada por elas. E também não cria outro 

mecanismo consolidado de financiamento capaz de substitui-la. No caso da radiodifusão 

comunitária, a baixa potência prevista em lei impede que as emissoras desenvolvam todo o seu 

potencial, mesmo quando estão localizadas em municípios onde sequer há rádios comerciais. 

Além disso, parte das emissoras que deveriam ser públicas historicamente foi usada para 

proselitismo religioso ou político, em vez de dar voz à sociedade de forma plural. Ainda assim, 

não se pode ignorar a força dos meios de comunicação públicos e seu potencial. 

 Esse potencial, aliás, já foi bem mais estimulado. Em meu livro “Políticas públicas de 

radiodifusão no governo Dilma” (FAC Livros, 2017, também disponível para download gratuito), 

apresentei, em números, o horizonte que se desenhava para a comunicação pública no Brasil. 

Em 2011, foram criados os Planos Nacionais de Outorgas (PNOs), que davam transparência ao 

processo de outorga de novas emissoras, ao publicar listas com os municípios que seriam 

contemplados em novos editais. 

 Naquela época, chegaram a ser publicados cinco PNOs para radiodifusão comunitária, 

sendo que apenas um deles contava com mais de 1.400 municípios. Além deles, foram 

publicados três PNOs para novas emissoras de TV e rádio educativas. Desses oito PNOs, três 

deles, sendo um voltado a comunidades tradicionais, foram publicados em maio de 2016 – e 

jamais foram colocados em prática. A depender do tamanho das cidades e das frequências 

disponíveis, seria possível outorgar mais que uma emissora em cada um desses municípios. No 

governo Temer, chegou a ser publicado um novo PNO para rádios comunitárias com um número 

bem menor de municípios contemplados. 

 Assim, a radiodifusão pública resiste. Mas também persiste a certeza de que a realidade 

poderia ser bem melhor, fazendo valer o princípio constitucional da complementaridade dos 

sistemas. Para isso, seria necessário fortalecer a EBC, restituir seus mecanismos garantidores de 

independência e conferir a ela um papel de articulação e de liderança do campo público. Além 

disso, é preciso recuperar uma política pública de expansão de outorgas; alterar leis e normas 

para possibilitar a superação dos problemas e desafios aqui apresentados; e planejar um cenário 

futuro de aposta nas plataformas digitais.       
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A Eletrobras:  Uma empresa estatal estratégica para o setor elétrico 

brasileiro  
 Renato Queiroz  

 

1. INTRODUÇÃO 

Todo país busca elaborar, em um processo contínuo, estratégias para assegurar seu abastecimento energético, 

pois é sabido que as sociedades modernas têm como imprescindível o acesso aos serviços de energia. De fato, 

o homem moderno tem a energia como ingrediente essencial para sua vida cotidiana. A segurança energética 

é cada vez mais um fator prioritário na agenda política dos países. 

No entanto, medidas efetivas para afastar da sociedade o risco da falta de energia ou para diminuir a 

instabilidade da falta de acesso às fontes energéticas exigem a identificação e aplicação de ações de modo a 

permitir que o Estado tenha um planejamento de cunho estratégico levando ao estabelecimento de ações de 

política energética de médio e longo prazos. Mas prover energia exige um processo complexo, pois envolve 

interesses políticos, econômicos, sociais e geopolíticos. Todavia, não faz sentido formular uma política 

setorial, em particular a energética, sem uma definição clara e consequente de prioridades nacionais, para 

assegurar que as prioridades e estratégias setoriais e globais sejam coerentes e complementares. 

No contexto das políticas energéticas, os países buscam suprir suas sociedades de energia a preços estáveis 

sem riscos de descontinuidade e de dependência externa. De fato, as nações, através de seus diversos 

governos, buscam continuamente uma situação de independência política, econômica. Contudo se tal nação 

não estiver sob um cenário de segurança energética a vulnerabilidade política aumenta. Afinal a energia ocupa 

um papel de destaque nas sociedades em função da sua forte relação com a economia, a tecnologia, o meio 

ambiente e com o quadro social. Assim uma política energética sob interesses nacionais exige uma 

coordenação do Estado e tem como função básica garantir o suprimento de energia para a sociedade. 

2. AS ESTRATÈGIAS MILITARES APLICADAS AO PLANEJAMENTO DAS EMPRESAS E 

DOS PÁISES. 

A visão de estratégia inserida no planejamento energético foi trazida das táticas militares. O conhecimento 

das estratégias militares, advindo dos grandes comandantes militares que o mundo conheceu há séculos, veio 

sendo utilizado pelos planejadores de governos e administradores de empresas. O livro “A Arte da Guerra” do 
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general-filósofo chinês Sun Tzu (544 – 496 A.C.), considerado como um dos maiores estrategistas militares 

de todos os tempos, tornou-se fonte bibliográfica referencial para políticos, administradores, planejadores e 

estudiosos. O livro ainda é atual, pois seus conceitos podem ser aplicados ao desenvolvimento da sociedade 

ou na formulação estratégica das Políticas Públicas dos Estados.  

“Todos os homens podem ver as táticas pelas quais conquisto, mas ninguém consegue antever a estratégia em que se baseia a 
minha vitória.” Sun Tzu (544 – 496 A.C) 

Outra fonte de estudo sobre estratégia encontra-se nos escritos do general grego Tucídides sobre a guerra do 

Peloponeso, conflito armado entre Atenas e Esparta de 431 a 404 a.C. No exílio, ao analisar a perda da 

batalha o general, elaborou escritos de tática de guerra sob uma ótica inovadora e complexa, já que a análise 

avaliava as estratégias das lideranças do confronto. A análise de Tucídides estabeleceu uma verdadeira escola 

de política, pois são reflexões e abordagens sobre um fracasso de uma batalha, visando subsidiar as futuras 

gerações a estabelecerem estratégias vitoriosas em guerras.  

Os interesses dos países na busca de segurança política e as disputas pelos mercados no âmbito das empresas 

trouxeram as estratégias militares para as mesas dos estrategistas políticos e empresariais. Ao longo dos anos 

consultores especializados e gestores  foram aperfeiçoando, adaptando e aplicando esses conceitos à 

administração estratégica das Organizações, quando suas empresas estão submetidas às mudanças do 

ambiente externo. E ainda se verifica a utilização desses mesmos conceitos no processo de planejamento dos 

governos, inseridos na realidade de cada tempo, ao traçarem suas estratégias futuras.  

3.     A DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ENERGÉTICOS E A ESTABILIDADE 

ECONÔMICA 

Um dos fatores principais para que um País tenha segurança energética é sem dúvida a disponibilidade física 

de recursos energéticos. Assim, os planejadores estimam a disponibilidade desses recursos no mercado 

interno, compatível com as demandas previstas desses energéticos. Mas se a equação não fecha, ou seja, se 

não há disponibilidade para atender à demanda da sociedade, outras avaliações sobre a oferta de energia 

primária entram na pauta das estratégias. Orienta-se, assim, o foco para a disponibilidade de outras fontes de 

energia com novas avaliações geopolíticas e econômicas na busca de uma diversificação da matriz de oferta 

de energia para atender o crescimento econômico, o desenvolvimento nacional. 

Uma questão preponderante nessa análise é a volatilidade nos preços dos energéticos. A discussão recai sobre 

qual o preço mais justo de modo que remunere os investimentos, mas que seja, também, suficiente para 
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garantir uma estabilidade econômica. Sob uma situação de volatilidade de seus preços, as economias sofrem 

impactos financeiros diretos. 

Outro fator primordial é deter novas tecnologias na busca de uma menor dependência tecnológica e em 

consequência para a segurança energética. Investimentos em Pesquisa & Desenvolvimento & Inovação 

tornam-se uma ação de cunho estratégico fundamental. Incluem-se aqui, também, as substituições de 

tecnologias obsoletas usadas na infraestrutura energética visando, por exemplo, diminuir perdas na 

transmissão e distribuição de energia e introduzir equipamentos industriais mais eficientes. Há uma forte 

relação entre novas tecnologias e consumo de energia.  

Mas nos últimos anos um novo elemento se juntou à segurança energética, dentro dos processos decisórios 

dos países: as mudanças climáticas. Tal elemento, de mudança, exigiu novos enfoques, dentro do contexto 

que se chamou de transição energética. A diminuição, nas matrizes elétricas dos países, da participação de 

fontes fósseis, introduzindo cada vez mais fontes renováveis ou fontes que diminuam as emissões de gases na 

atmosfera que causam o efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono (CO2) é hoje um fator que disputa 

com a segurança energética a prioridade das políticas energéticas. Mas, é importante ressaltar que a transição 

elétrica, no caso do setor elétrico,  traz como característica a incerteza associada a esse processo de mudanças 

nas decisões quanto a introdução de  novas energias renováveis com uma característica de intermitência.  

4.     O SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO -CRISES SUCESSIVAS 

O setor elétrico brasileiro veio enfrentando crises desde as mudanças estruturais e Institucionais, implantadas, 

há mais de 25 anos quando da introdução de um modelo de voltado ao “mercado”. Há várias análises de 

especialistas sobre as origens de cada crise. O fato é que nos últimos anos, sobretudo, o setor vem enfrentando 

uma crise complexa comparada a que ocorreu o início dos anos 90. Pode-se exemplificar a perda de 

remuneração em muitas empresas com a contestação de cobranças pelo suprimento de energia, os altos preços 

de eletricidade para os consumidores. “Há dívidas bilionárias judicializadas por desacordo quanto às 

responsabilidades de diversos agentes e aos procedimentos operacionais que os afetam financeiramente 

tornam o setor disfuncional” (ERBER 2015). A demanda de energia elétrica, mesmo contida pela baixa 

atividade econômica tem sido atendida com frequente uso de geração termelétrica que traz um custo elevado.  

O atual modelo do setor elétrico foi concebido nos anos 90 sob uma premissa de incentivos ao investimento 

privado. No entanto, foram adotados critérios apropriados a países onde predominava a geração termelétrica, 

o que não era o caso brasileiro. A base de sustentação histórica do setor elétrico brasileiro foi composta 

essencialmente pela energia hidráulica, regularizada pela ação dos reservatórios. A redução da capacidade dos 
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reservatórios de estabilizar a base de sustentação (por exigências geográficas e pressões ambientais, o que 

acarreta menos estoque de água) foi acentuada pelas novas plantas renováveis, como eólica e solar, que 

pressionaram a demanda por mais regularização. Esse processo fragilizou estruturalmente a base de 

sustentação do sistema elétrico brasileiro, na medida em que enfraqueceu um dos elementos fundamentais 

dessa base: os reservatórios. A consequência natural desse enfraquecimento foi a explicitação da inadequação 

das térmicas brasileiras, concebidas para ficarem paradas por meses sempre que a situação hidrológica fosse 

favorável. Assim, como coadjuvantes foram obrigadas a se tornar protagonistas para o qual não foram 

projetadas. Desse modo ficou explícito que é difícil usar elementos da base de sustentação em funções 

distintas daquelas para as quais eles foram concebidos originalmente. Essa situação é completamente 

diferente das experiências e realidades operacionais trouxeram problemas técnicos. 

Isto significa que estamos diante de um problema que envolve questões de política energética básica. 

Portanto, a discussão, por exemplo, sobre qual a melhor estrutura de mercado (maior ou menor competição) 

em um contexto de base produtiva não tem nenhum sentido nessa situação. O foco é outro. (BICALHO 2019). 

O modelo do setor elétrico idealizado sob premissas mercantis é questionado. Em adição o modelo, nesse 

contexto, dissocia a realidade do sistema físico do processo comercial trazendo instabilidade ao 

funcionamento do setor. Quem vende a energia não é quem a gera. A necessidade de uma nova discussão 

técnica sobre o modelo setorial, seus mecanismos e critérios para a expansão nunca foi amplamente discutida 

entre uma diversidade de especialistas. Um dos seus pilares, a modicidade tarifária, sustentada, inclusive, 

pelas Leis nº 10.847 e 10.848, e pelo Decreto nº 5.163, de 2004, já é classificada como uma falácia.  

E sob esse cenário de erros de concepção do modelo de um setor estratégico um outro componente foi 

adicionado a todo esse “caldo” de problemas: A destruição paulatinamente da Empresa estratégica nacional:  

A Eletrobrás.  

5.     O DESMANTELAMENTO DA ELETROBRAS 

 A falta de visão estratégica ou míope e de interesses específicos do setor industrial na busca da 

competitividade através de preços baixos da energia elétrica, levou a um desmantelamento da Eletrobrás, 

minando o braço estratégico do Estado, a saber: 

➢ Em 1998, o governo FHC obrigou a Eletrobrás a usar o fundo Reserva Global de Reversão (RGR) - 

um recurso para futuras indenizações por investimentos não amortizados- para adquirir distribuidoras 

com dificuldades operacionais e financeiras, que não interessaram ao capital.  Naquela época, essas 

distribuidoras foram: Companhia Energética de Alagoas (CEAL), a Companhia Energética do Piauí 
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(CEPISA), a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. (CERON) e a Companhia de Eletricidade do Acre 

(Eletroacre). 

➢ Até o final de 2002, havia contratos de suprimento da Eletrobrás com as distribuidoras que, conforme 

plano elaborado no governo FHC, seriam cancelados 25 % por ano. Ao se iniciar 2003, já no 

governo LULA esses contratos, majoritariamente da Eletrobrás, foram sendo cancelados 25% em 

cada ano, cumprindo exatamente o plano do governo anterior. Os preços da eletricidade eram mais 

baratos do que vários outros preços, mas a decisão foi mantida. Essa energia de preço irrisório 

substituiu energia térmica que, sem precisar gerar conforme regras do modelo setorial, poderiam 

manter seus contratos ou repassar o direito de “liquidar” essa energia hidráulica liquidadas por esses 

valores baratos. Como a maioria das hidroelétricas eram da Eletrobrás, um grande prejuízo foi 

gerado para a estatal 

➢ Nos governos Lula e Dilma buscando viabilizar obras no setor com a participação do capital privado, 

decidiu incumbir a Eletrobrás em participar como sócia em diversas Sociedades de Propósito 

Específico (SPEs), na implantação e operação de usinas, linhas de transmissão e subestações. Muitas 

SPE-s trouxeram prejuízos a Estatal. 

➢ No governo Dilma, sob um cenário de aumento das tarifas e uma pressão de Associações de 

industriais, a Eletrobrás teve que suportar uma redução tarifária significativa. A MP 579/2012, 

editada para reduzir o de 20% nas contas de luz renovou antecipadamente as concessões de empresas 

geradoras e transmissoras que venceriam em 2015, desde que elas aceitassem ter os preços definidos 

pela Aneel. As empresas tiveram que decidir sobre aderir ou não à renovação antecipada das 

concessões com exceção da Eletrobrás que foi obrigada a aceitar. Um ano após, os valores nas 

contas de luz tinham recuperado o valor dessa redução, pois o problema era e é 

estrutural e certamente uma decisão de gabinete teria vida curta. Mas a Eletrobrás 

ficou no prejuízo. 

➢ 2019. A FIESP, agora, está defendendo a venda das  subsidiárias da Eletrobrás com um aumento da 

descotização das usinas da Eletrobras (aumento dos preços decorrentes da MP 579 de 2012 ) para 

favorecer a abertura do mercado livre. 

6.     Considerações Finais  
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A segurança energética é cada vez mais um fator prioritário na agenda política dos países. O cenário atual do 

setor elétrico global, sob a introdução cada vez maior de tecnologias de fontes renováveis intermitentes de 

geração, traz mais complexidade às políticas energéticas  

No caso do setor elétrico nacional a introdução da competição no mercado elétrico, baseada na hipótese de 

que a eletricidade seria uma mercadoria como outra qualquer e que, portanto, o mercado elétrico seria um 

mercado como outro qualquer, trouxe problemas complexos que trazem incertezas se  economia nacional  em 

um cenário de crescimento demandar uma oferta crescente de energia elétrica. 

A proposta de privatizar a Eletrobrás, que é a maior empresa de eletricidade da América Latina, traz um risco 

para o futuro da economia nacional. A empresa tem o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – Cepel criado 

em 1974, que é reconhecido internacionalmente, em  pesquisas aplicadas em sistemas e equipamento 

elétricos. Tem ainda vários laboratórios especializados como Centro Tecnológico de Engenharia Civil de 

Aparecida de Goiânia, construído em 1983.da subsidiária FURNAS.  

Importante ainda destacar que a Eletrobras participa, atualmente, somente de um terço da oferta de energia e 

metade da capacidade de transmissão do Brasil, pois o restante do mercado já é todo privado.  Ou seja, essa 

participação menor dentro do mercado elétrico pode ser o braço estratégico estatal do Estado no setor elétrico 

e que pode desenvolver e testar novas tecnologias no campo da geração e transmissão de eletricidade que 

serão posteriormente apropriadas pelo “ mercado”. A reforma do setor elétrico brasileiro proposta no governo 

Temer e que incluiu a privatização ad Eletrobras, poderá ter muitos pontos adotados pelo novo governo. É 

uma reforma duvidosa em termos dos resultados, inadequada às peculiaridades físicas e técnicas do setor 

elétrico brasileiro e inapropriada às incertezas do momento atual do setor elétrico aqui e no mundo. Em 

adição essa reforma representa uma retomada extemporânea das reformas dos anos 1990s, baseadas na 

liberalização dos mercados elétricos e na privatização das empresas estatais presentes nessa atividade 

econômica. Esse retorno ao passado não se justifica em termos da experiência acumulada nos últimos vinte 

anos tanto aqui quanto no mundo.  

Nesse sentido, a liberalização dos mercados como proposta de política pública para garantir a segurança do 

abastecimento elétrico, tanto em termos de disponibilidade física quanto de acessibilidade econômica 

(quantidade e preço), foi perdendo a sua força ao longo dos últimos trinta anos, fruto do reconhecimento de 

que os seus custos são muito mais elevados do que os esperados e os seus benefícios são muito menores do 

que os prometidos         (BICALHO2019). As propostas da  Eletrobras deixar de  ser uma Empresa Estatal 

sinaliza que o País caminha para uma  regressão no que se refere estratégia nacional no setor elétrico. 
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PANORAMA DO SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL 

 

1. HISTÓRICO E PRINCIPAIS MARCOS DO SETOR 

Os registros históricos apontam que as comunidades indígenas já se preocupavam com 
algum tipo de saneamento no Brasil, realizando o armazenamento de água em talhas de 
barro e caçambas de pedra, além de delimitar áreas específicas para deposição de detritos 
de necessidades fisiológicas. 

Com a colonização e surgimento de povoados, as cidades foram se formando, dando 
origem, nos séculos XVII e XVIII à instalação de bicas, fontes e, em alguns casos, 
chafarizes públicos, que serviam ao abastecimento da população, que devia se locomover 
até tais instalações para recolher e armazenar a água necessária. Quem necessitava de água 
enfrentava filas, munido de baldes, panelas, talhas ou latas. 

O aumento populacional com o decorrer dos anos gerou a necessidade de alguma solução 
para os despejos de dejetos, haja vista que havia costume insalubre de lançamento de 
detritos nas vias públicas ou em corpos hídricos.  

A continuidade do crescimento, em especial no Século XIX, deu origem a serviços de 
fornecimento de água com carroças de pipas transformando-a, então, em um produto que 
geraria receitas decorrentes da cobrança. A água deixava, pois, de ser gratuita. A mudança 
na forma de utilização da água e a necessidade da implementação de serviços de 
saneamento, em especial por conta das epidemias que passaram a surgir nos grandes 
centros urbanos, atraiu empresas estrangeiras, com destaque às inglesas, que operaram as 
primeiras concessões no setor. Como revela a história, os serviços prestados por tais 
empresas eram de baixa qualidade e sequer apresentavam solução para o esgoto, sendo 
comum, no início do Século XX, verificar doenças como febre amarela, peste bubônica e 
proliferação de ratos e pernilongos.  

Começa-se, pois, a verificar o protagonismo do Estado com relação aos serviços 
vinculados às condições de salubridade da população. A estatização dos serviços prevista 
na Constituição decorreu do fato de que as empresas privadas, nas quais prevalecia o 
capital estrangeiro, tiveram atuação pífia na realização dos investimentos que se 
comprometeram.  

Somente a partir da Era Vargas, na década de 1940, começaram a surgir autarquias (reflexo 
da maior intervenção do estado na economia e centralização) e mecanismos de 
financiamento para o setor de saneamento. Já nos anos 1950 e 1960 foram criadas as 
primeiras empresas de economia mista, sendo que empréstimos de entidades financeiras, 
como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com previsão de reembolso por meio 
de tarifas, demandaram maior autonomia das companhias.  
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No fim dos anos 1960 e durante a década de 1970, os serviços de água e esgoto tiveram 
fundamento em um modelo estadual, que buscava atender uma lógica baseada na economia 
de escala e no subsídio cruzado. Houve criação do Sistema Financeiro de Saneamento e do 
Banco Nacional de Habitação, bem como a implementação do famoso Plano Nacional de 
Saneamento – PLANASA, em 1971, que tinha como objetivo ampliar o atendimento da 
população urbana brasileira ao saneamento no menor tempo possível. 

Com a promulgação da Constituição cidadã em 1988, tem-se uma alteração nas definições 
de competência, com aumento da autonomia dos municípios. Apesar disso, o setor de 
saneamento passou ainda muitos anos sem a devida regulamentação, atravessando toda a 
década de 1990 sobre um cenário de falta de segurança que pudesse garantir o pleno 
desenvolvimento.  

O marco regulatório do saneamento básico somente foi estabelecido no ano de 2007, após 
muitos anos de discussões e diversos projetos de lei, através da Lei 11.445, que estabeleceu 
as diretrizes nacionais para o saneamento básico. 

A edição da Lei Nacional do Saneamento Básico – LNSB (11.445/07) permitiu que outras 
legislações estaduais e municipais fossem editadas, sem perder de vista a competência da 
União no estabelecimento das diretrizes, definida no artigo 21, inciso XX da Constituição 
Federal, o que vem dotando a atuação no setor de aparato jurídico suficiente para a 
reconstrução, ou mesmo a construção, da estrutura necessária ao pleno desenvolvimento do 
saneamento básico no país. 

O artigo 2º da Lei 11.445/07 estabelece que o saneamento é o conjunto de serviços 
operacionais de: Abastecimento de água potável; Esgotamento sanitário, envolvendo 
coleta, transporte, tratamento e disposição final no meio ambiente; Limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos; Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.  

A titularidade do serviço de Saneamento Básico é dos municípios, e estes têm três 
possibilidades para gerir estas atividades: Administração pública direta, quando o 
município se encarrega de prestar os serviços de saneamento; Contratos de programa, 
instrumento utilizado pelo município para contratar empresas estatais para realizar o 
serviço de saneamento; Licitação para contratação de empresas privadas.  

Outro marco importante para o setor foi a edição do Plano Nacional de Saneamento Básico 
(PLANSAB), aprovado pelo governo federal em 2013, que estabeleceu as diretrizes 
complementares para a elaboração das políticas e planos de saneamento, dentre as quais os 
recursos onerosos e não onerosos como fontes para os investimentos em saneamento 
básico. 
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2. NECESSIDADE DE ELEVADOS INVESTIMENTOS 

Há um enorme déficit histórico de investimentos nos serviços de saneamento básico, 
especialmente quanto ao Esgotamento Sanitário, de forma que ainda há muito que ser feito, 
implicando na necessidade de investimentos vultosos para a universalização dos serviços. 

O cenário exige dos prestadores de serviços de saneamento uma gestão empresarial 
baseada no desempenho eficaz na sua prestação, adequados ao pleno atendimento aos 
usuários dos serviços, observadas as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade das tarifas, além da articulação 
dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário com a preservação do 
equilíbrio ambiental, sem, contudo, se desconsiderar que a prestação deve se dar de acordo 
com o princípio da suficiência financeira, na medida em que as tarifas praticadas devem 
gerar uma receita operacional que cubra os custos de prestação dos serviços, incluindo os 
custos de expansão para alcançar a universalização. 

Em um dos cenários traçados pelo Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), o 
país deveria atingir a universalização dos serviços de saneamento até o ano de 2033, e para 
isso seria necessário investir cerca de R$ 300 bilhões no setor entre os anos de 2014 e 
2033. 

Estudos do Instituto Trata Brasil, estimam que, considerando o custo médio nacional para 
se levar água e esgotos às moradias, serão necessários R$ 317 bilhões em 20 anos (a 
valores presentes a preços de 2014) para que todos os brasileiros tenham acesso aos 
serviços de água e esgoto, ou seja, seria necessário um investimento anual mínimo de R$ 
16 bilhões.  

Entretanto, projeções e estudos da Confederação Nacional da Indústria (CNI) apontam que, 
com o nível de investimentos realizados no setor, a universalização só será possível na 
década de 2060. Entre 2010 e 2017, foram investidos em média de R$ 13,6 bilhões por 
ano. O pico foi em 2014, quando houve R$ 15,2 bilhões de investimentos em saneamento. 
Segundo a pesquisa "Saneamento Básico: Uma Agenda Regulatória e Institucional", o país 
precisaria aumentar esse montante em pelo menos 60% ao ano (média de cerca de R$ 21,6 
bilhões) para alcançar a universalização em 2033. Hoje, cerca de 80% do total de 
investimentos é público, e 20% privado. 

Dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) apontam um 
investimento de R$10,7 bilhões realizado no ano de 2017 pelos prestadores de serviço.  

Com os investimentos realizados até 2017 (último ano analisado), o SNIS aponta que 93% 
da população em área urbana é atendida com abastecimento de água, e que 46% do esgoto 
da população é coletado e tratado, tendo portanto uma destinação adequada, minimizando 
problemas de saúde pública.  

 



Fórum: Fundação João Mangabeira 

Palestrante: Carlos Aurélio Linhalis (Cael) 4 
 

3. COMO O SETOR PODE AVANÇAR 

Diante do enorme desafio que é a universalização dos serviços de saneamento, 
principalmente em função dos elevados valores a serem investidos, somado ao cenário de 
austeridade e crise fiscal que assola o país, pavimentou-se um caminho para os defensores 
da iniciativa privada no setor, partindo do princípio de que os estados não teriam mais 
recursos para investir. Atualmente, são 106 prestadores privados e 1.429 públicos 
(municipais e estaduais) atuando no saneamento dos municípios. 

As Parcerias Público-Privadas (PPP’s) voltadas ao saneamento básico são apontadas como 
solução por Estados e Municípios, sendo vistas também como modelo menos radical do 
que a privatização. A trajetória de implantação de PPP’s no Brasil pode ser dividida em 
períodos, o primeiro, de 2005 a 2011, de experimentação, com os primeiros contratos 
sendo assinados – o mais antigo em água e esgoto foi firmado pelo governo baiano em 
dezembro de 2006. Depois, até 2014, teria havido uma fase de consolidação, capitaneada 
pelos estados e com a adesão de grandes empreiteiras. 

Ressalta-se, no entanto que a PPP não é objetivo e sim o meio. O objetivo é levar o serviço 
à população na sua integralidade e com eficiência. 

Se por um lado uma maior abertura para o capital privado no setor pode acelerar os 
investimentos rumo à universalização dos serviços, por outro, sem planejamento e 
organização, pode acarretar maiores tarifas para a população. 

Um exemplo que deixa claro que a simples privatização não é a solução é o de Tocantins. 
A principal companhia de saneamento do estado, responsável pela grande maioria dos 
municípios, a Saneatins, foi privatizada em 1998, mas o modelo tornou-se insustentável em 
2010, quando o governo do estado teve de realizar um acordo com a empresa e criar uma 
autarquia (espécie de empresa pública), a Agência Tocantinense de Saneamento (ATS). O 
contrato foi colocado em prática em 2013, e a estatal assumiu os serviços de saneamento 
de 78 dos 139 municípios do estado. A ATS também ficou responsável por cuidar das 
quase 300 mil pessoas que vivem na zona rural. Já a empresa privada ficou responsável por 
47 cidades, entre as mais populosas do estado, incluindo a capital Palmas.  

Enquanto iniciativas para privatizar sistemas de saneamento avançam no Brasil, um estudo 
indica que esforços para fazer exatamente o inverso - devolver a gestão do tratamento e 
fornecimento de água às mãos públicas - continua a ser uma tendência global crescente. De 
acordo com um mapeamento feito por onze organizações majoritariamente europeias, da 
virada do milênio para cá foram registrados 267 casos de "remunicipalização", ou 
reestatização, de sistemas de água e esgoto. No ano 2000, de acordo com o estudo, só se 
conheciam três casos. 

Satoko Kishimoto, coordenadora do Instituto Transnacional (TNI), centro de pesquisas 
com sede na Holanda, afirma que a reversão vem sendo impulsionada por um leque de 
problemas reincidentes, entre eles serviços inflacionados, ineficientes e com investimentos 
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insuficientes. Em geral, a pesquisa mostrou que as cidades estão voltando atrás porque 
constatam que as privatizações ou parcerias público-privadas (PPPs) acarretam tarifas 
muito altas, não cumprem promessas feitas inicialmente e operam com falta de 
transparência. A lista inclui, por exemplo, Berlim, Paris, Budapeste, Bamako (Mali), 
Buenos Aires, Maputo (Moçambique) e La Paz. 

Como exemplo, cita-se Apple Valley, cidade de 70 mil habitantes na Califórnia, cuja 
prefeitura vem desde 2014, tentando se reapropriar do sistema de fornecimento e 
tratamento de água por causa do aumento de preços praticado pela concessionária (Apple 
Valley Ranchos - AVR), que aumentou as tarifas em 65% entre 2002 e 2015. 

Não faltam na história do país exemplos de ineficiência de empresas estatais, autarquias e 
também prestadores privados (como os desastrosos exemplos de Manaus e Tocantins), 
demonstrando que não há, como nunca houve, solução mágica e única a permitir o 
atingimento da universalização.  

Por outro lado, há serviços municipais e empresas estaduais de saneamento que 
demonstram significativo avanço nos últimos anos, com organização, governança 
(destaque especial à grande evolução e profissionalização que vem sendo observada a 
partir da aplicação das disposições da Lei 13.303/2016), serviços de qualidade e 
modicidade tarifária. Não por acaso o ranking divulgado pelo Instituto Trata Brasil aponta 
como melhor cidade uma atendida exatamente por uma empresa estadual (Franca; 
SABESP), havendo entre as 10 primeiras outras 9 (nove) cuja prestação é por meio de 
empresas estatais ou autarquias municipais e somente 1 privado (Limeira). 

No cenário atual, de preponderância da prestação pública dos serviços, seja por serviços 
municipais ou empresas estaduais, vê-se, por exemplo, conforme material recentemente 
compartilhado pelo Ministério da Economia para fins de defesa da MPV 868, que no ritmo 
atual de investimentos haveria universalização no Sudeste em 2030 e no Sul em 2032, ou 
seja, dentro do prazo global original estabelecido no Plano Nacional de Saneamento. Isso 
tudo com qualidade reconhecida e eficiência, demonstrando que assunto de tamanha 
envergadura e importância não pode ter sua discussão reduzida a um modelo único, 
imposto pela União como salvador e solução exclusiva de tamanho desafio. 

A união dos esforços entre o setor público e o privado, com responsabilidade, organização 
e regulação pública, parece ser uma saída, mas os caminhos da aproximação precisam ser 
melhor delineados, de forma a garantir tanto a atratividade e velocidade dos investimentos, 
quanto a segurança jurídica do setor, modicidade tarifária e a prestação de serviço de 
qualidade à população.  
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A saúde constitui um direito básico de cidadania, uma conquista civilizatória do Brasil, definida na 

Constituição de 1988, com a decisão, política e social, que levou à criação do Sistema Único de 

Saúde. Simultaneamente, mobiliza um amplo e diversificado complexo econômico-industrial e de 

inovação em saúde (CEIS), que é dos mais importantes para o País em termos da definição de uma 

estratégia nacional de desenvolvimento, que pode viabilizar as condições objetivas para o acesso 

universal numa trajetória de saída estrutural da crise e de conformação de um sistema produtivo 

inserido na 4ª revolução tecnológica. 

 

A visão liberal que trata a saúde apenas como despesa precisa ser invertida, superando uma discussão 

míope de se a saúde e os direitos cabem ou não no PIB, em favor de um pensamento estratégico, 

arejado e ousado, que compreendam a saúde e as demandas da sociedade como frente de expansão e 

de políticas públicas que objetivem a constituição de um padrão de desenvolvimento economicamente 

dinâmico e inclusivo para atender às necessidades dos brasileiros.  

 

Com esta perspectiva a saúde também pode ser vista como um Complexo Econômico-Industrial 

(CEIS), configurando sistema produtivo com alto dinamismo presente e futuro, intensivo em 

conhecimento, inovação e em trabalho qualificado. Como mostra a Figura abaixo, a saúde conforma 

um sistema produtivo de bens e serviços qualificados, envolvendo as indústrias de base química e 

biotecnológica (farmacêutica, biofármacos, vacinas, produtos para diagnóstico) e de base mecânica e 

eletrônica (equipamentos e instrumentos mecânicos e eletrônicos e materiais) e os serviços 

especializados e de atenção básica em âmbito hospitalar, ambulatorial e de diagnóstico.   

 

Este sistema produtivo, no presente, é dos que apresenta maiores possibilidades de investimento e de 

inovação no mundo, considerando as mudanças demográficas (envelhecimento da população, 

especialmente) e as condições epidemiológicas (necessidades de saúde crescentes e permanentes). 

Estas necessidades no novo contexto demográfico e epidemiológico são decorrentes tanto das novas 

necessidades de atenção requeridas pelas doenças crônicas - como do sistema circulatório, doenças 
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autoimunes e  câncer, quanto das doenças transmissíveis novas e reemergentes como Febre Amarela, 

Dengue, Zika, Chikungunya e Malária, que requerem sofisticados sistemas preditivos de diagnóstico 

e prevenção, e das causas externas (violência e acidentes de trânsito, sobretudo).  

 

Esse contexto da saúde no Brasil, que caracteriza a convivência de uma tripla carga de doença 

(doenças crônicas, infecciosas e causas externas), pressiona o sistema produtivo e tecnológico para a 

garantia do acesso universal. Ao mesmo tempo, seguindo a perspectiva adotada pela Organização 

Mundial da Saúde e pela Constituição Brasileira, que conceituam a saúde como qualidade de vida (e 

não apenas ausência de doenças), incorporando ações de promoção e fatores socioeconômicos e 

ambientais que remetem para os objetivos de equidade e de condições do pleno exercício dos direitos 

e da cidadania,  a saúde está inserida no centro de uma estratégia nacional de desenvolvimento que 

alia as dimensões econômicas, sociais e ambientais, constituindo em uma das áreas mais promissoras 

e necessárias para a dinamização econômica e o bem-estar, sendo uma frente de geração de 

investimento, emprego e inovação.  

 

A importância do CEIS como sistema produtivo e tecnológico da saúde deve ser visto, portanto, como 

uma oportunidade estratégica para o desenvolvimento nacional. As seguintes informações, baseadas 

em fontes oficiais (destaque para o IBGE) e em levantamentos acadêmicos, são contundentes acerca 

desse potencial: 

 

- Participação da demanda em saúde no PIB: 9,1% 

- Participação da Saúde no valor adicionado: 7,3% 

- Participação nos esforços de ciência e tecnologia: 35% 

- Participação direta no emprego: 6,6 milhões postos de trabalho, podendo impactar em cerca de 20 

milhões de empregos diretos e indiretos.  

- Participação direta nas remunerações: 9,2% (sistema altamente intensivo em empregos formais mais 

qualificados em bens e serviços). 

- Tecnologias e inovações puxadas pelo CEIS com destaque para seu papel decisivo para a entrada 

do País da 4ª Revolução Tecnológica: hiperconectividade digital, inteligência artificial, big data, 

internet das coisas, biotecnologia e edição genética, química avançada, eletrônica e mecatrônica, 

novos materiais, impressão 3 D, entre outros destaques. 
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Figura 1 

Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS) 

Morfologia 

 

 

 

Fonte: Gadelha (2003) 

 

A visão do complexo da saúde como um sistema produtivo integrado é essencial para a concepção de 

novas políticas industrias que saiam da lógica simplesmente setorial para uma lógica voltada para o 

atendimento das necessidades sociais que requerem uma abordagem sistêmica por problema. Por 

exemplo, uma política para a prevenção e tratamento de câncer deve mobilizar um grande aparato 

tecnológico (tecnologias sociais e de produtos e processos) e produtivo, envolvendo o diagnóstico, o 

tratamento com medicamentos biotecnológicos, a utilização de equipamentos de radioterapia e a 

mobilização de serviços qualificados que devem cobrir desde uma atenção básica inteligente para a 

detecção precoce até as intervenções em âmbito hospitalar para tratamento das pessoas.  

 

Se uma parte deste sistema produtivo falha (por exemplo, a falta de um medicamento ou uma atenção 

básica não resolutiva e pobre em conhecimento para viabilizar a prevenção e a promoção em tempo 

real e conectada), isto significa a morte ou a perda de qualidade de vida de grupos populacionais e de 

pessoas, sendo muitas vezes incontornável.  
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Por uma outra perspectiva, uma política industrial e de desenvolvimento produtivo para atender nossa 

população envolve a dinamização e o investimento em bens e serviços que possuem enorme 

capacidade de transformar a estrutura produtiva brasileira para atividades de maior conhecimento, 

gerando investimentos, empregos formais e qualificados, conhecimento e inovação (a saúde tem 

assumido a primeira posição tanto na geração de empregos quando nas inovações nos países mais 

desenvolvidos).  

 

Em termos gerais, o que se observou nas últimas décadas – em que pese a importante entrada na 

agenda das políticas públicas de uma política industrial inovadora para o CEIS, que exigiria 

aprofundamento e crescente entrada na inovação - foi o descompasso entre a ampliação da demanda 

interna em saúde (houve um aumento importante do acesso nos anos 2000) e a capacidade produtiva 

local. A balança comercial em saúde constitui o maior indicador desta vulnerabilidade econômica e 

social. No período 2000/2019 as importações em termos reais saíram de um patamar de US 2,5 

bilhões para um patamar de US$ 15 bilhões, envolvendo fármacos e medicamentos, vacinas, 

hemoderivados, equipamentos e materiais e reagentes e dispositivos para diagnóstico, sem qualquer 

aumento expressivo nas exportações.  

 

O Complexo da Saúde, a despeito da oportunidade que apresenta, mostrava a face perversa e social 

da dependência estrutural do Brasil em termos tecnológicos, industriais e de serviços sofisticados.  

Considerando os produtos intermediários da saúde e os gastos com tecnologia, pode-se estimar que 

esta dependência de importações chega ao patamar mínimo de US$ 18 bilhões (quase R$ 80 

bilhões/ano), o que torna o SUS vulnerável em termos de acesso e de custos, uma vez que se perde 

o potencial de negociar preços, produção local e desenvolvimento tecnológico, engendrando graves 

riscos de atendimento das necessidades de saúde, que requerem estabilidade nos gastos e na estrutura 

produtiva para viabilizar ações em saúde que possuem uma natureza que deve ser permanente e não 

volúvel, a exemplo dos programas de vacinação e das ações para o tratamento oncológico. O SUS e 

o acesso universal não podem ser estruturalmente dependente das oscilações no mercado monetário 

internacional, uma vez que os bens e serviços em saúde não podem ser substituídos ou limitados no 

acesso frente a oscilações especulativas globais, ainda mais em um País com a dimensão e a 

população do Brasil 

 

A dependência da demanda interna mesmo de medicamentos e equipamentos de média tecnologia 

apresenta-se de modo importante, sendo absoluta nos segmentos de futuro de maior complexidade 

tecnológica. Na área de medicamentos, a dependência de importações aproxima-se de 50% 
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(saindo de um patamar próximo a 30%), quando se considera as importações de produtos finais 

(medicamentos formulados) e os fármacos (princípios ativos que geram a ação terapêutica). No caso 

destes fármacos e biofármacos (princípios ativos), em que peso a capacidade potencial do País em 

química e biotecnologia, a dependência de importações situa-se acima de 85%. Na área de 

equipamentos e materiais médicos, também analisando apenas as etapas finais de produção fabril, 

as importações já chegam a impressionante participação de 60% da demanda nacional.  

 

Esta situação ocorre mesmo em um contexto em que é possível estimar, com rigor, que 82% dos 

produtos em termos de participação no mercado nacional não possuem restrição de patentes 

para serem produzidos no país. Além disto, para os produtos inovadores, a OMC permite o uso das 

flexibilidades para viabilizar o atendimento das demandas de saúde pública, evitando práticas 

monopolistas que inviabilizem o cuidado as pessoas. 

 

Não haverá sistema universal e um SUS qualificado para nossa população nesta situação de 

dependência. Programas como a atenção oncológica, para o tratamento do sistema circulatório, para 

as doenças transmissíveis e para uma atenção básica de qualidade, com a chegada dos novos produtos, 

serviços e abordagens para o cuidado (tratamento domiciliar e telemonitoramento inteligente para o 

idoso e uso de inteligência artificial e big data para mapeamento preventivo e proativo das 

emergências sanitárias, por exemplo), estão sob ameaça na falta de uma ação de Estado de grande 

envergadura. 

 

No período recente, desde 2008/2009, a política industrial da saúde foi talvez das poucas políticas 

industriais e tecnológicas contemporâneas que incorporaram elementos inovadores, como a 

articulação com as demandas da sociedade (do SUS, em particular), o poder de compra do Estado e 

uma política inteligente de conteúdo local centrada no núcleo tecnológico e não em indicadores 

lineares de índices de nacionalização. Mais de 100 parcerias entre as Instituições públicas de ciência, 

tecnologia e inovação (CT&I) e o setor produtivo foram efetuadas, e o Brasil parecia se qualificar 

para entrar na revolução tecnológica em curso. Todavia, a falta de continuidade,  visão míope, estática 

e de curto prazo da política industrial  e para o sistema produtivo, a timidez frente as ações dos 

oligopólios mundiais para o uso estratégico do mercado público, além dos fatores estruturais 

relacionados ao câmbio e à taxa de juros, limitaram os impactos desta política justamente no período 

em que precisava ser aprofundada, caminhando da consolidação da base produtiva para a capacidade, 

sempre incerta e arriscada, mas necessária, da inovação. 
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A literatura histórica e teórica é farta ao mostrar que nenhum País do mundo se desenvolveu sem 

correr os riscos da mudança, da criação de vantagens competitivas dinâmicas, de não se limitar 

aos ganhos estáticos de um padrão produtivo velho, obsoleto e dependente, em favor de um 

padrão produtivo que buscasse a transformação econômica, produtiva, social e ambiental, 

simultaneamente, tendo a ousadia de enfrentar os riscos as incertezas que aprisionam os países e sua 

base social no passado. Não é por acaso que países tão diferentes quanto o EUA, a França, a 

Alemanha, a China ou a Índia, colocam os sistemas produtivos e de inovação nacionais em saúde no 

centro de sua estratégia de desenvolvimento para o século XXI 

 

Proposições 

 

Para viabilizar o enfrentamento da situação descrita e para o aproveitamento das oportunidades únicas 

do Complexo da Saúde, duas ações de grande envergadura serão adotadas: 

 

1) Política Industrial de Desenvolvimento Local e Competitivo em Saúde para atendimento 

das necessidades do SUS, reduzindo a vulnerabilidade econômica e social  

 

➢ Utilização do mercado interno como patrimônio nacional (artigo 219 da Constituição 

Brasileira), priorizando a produção e a inovação no País, fornecendo estabilidade para as 

decisões de investimento e cobrança por resultados. 

➢ Garantia de menores preço para os produtos de saúde produzidos para o SUS, como 

contrapartida da garantia de mercado para produção local, reduzindo custos de 

comercialização e de marketing que, na saúde, chegam a representar 40% do valor dos 

produtos. Os preços devem ser compatíveis com o de países que possuam sistemas 

universais e legislação sanitária e ambiental adequada, sendo possível sair de um padrão 

protecionista para um padrão inovador de política industrial que garanta produção local e 

acesso da sociedade aos bens e serviços que necessita.  

➢ O estimulo para a produção e a inovação local deve também envolver todo aparato 

regulatório em saúde (regulação sanitária, propriedade intelectual, incorporação 

tecnológica e regulação de preços), alterando a perspectiva regulatória de modo a vincular 

a garantia do acesso universal com a produção e a inovação no Brasil 
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2) Rever a desnacionalização da assistência à saúde  

 

➢ A desnacionalização do elo final do Complexo da Saúde, para onde convergem todos os 

produtos, serviços e tecnologias inviabiliza um projeto de desenvolvimento do CEIS 

em um horizonte de longo prazo, induzindo, estruturalmente, a importação dos bens e 

serviços de todo o Complexo da Saúde (a dependência comercial vai aumentar deixando 

o SUS mais vulnerável).  

 

Essa perspectiva não implica nenhuma política excludente da relação com o capital 

estrangeiro, presente de modo importante em todos sistemas nacionais de saúde, mas 

sim sua vinculação com estratégias nacionais, permitindo o estabelecimento de relações 

virtuosas, mas garantindo a estabilidade institucional e os investimentos requeridos para 

as necessidades locais de saúde, como a política recente para as Parcerias para o 

Desenvolvimento Produtivo (PDP) para o fortalecimento do CEIS revelaram. Mais uma 

vez as recentes medidas adotadas nos EUA, na Alemanha, na China e na Índia em favor 

do setor produtivo nacional, notadamente quando estratégicos para a revolução 

tecnológica em curso e para o emprego, revelam que podem ser estabelecidas condições 

virtuosas de estimulo ao investimento externo que levam a dinamização econômica em 

simultâneo à redução da dependência.  

 

3) Reforçar a ação intersetorial (o Grupo executivo para o Complexo da Saúde – GECIS - 

que congregava 14 ministérios e Instituições e está com risco de extinção), trazendo sua 

governança para a Presidência da República, com garantia de ampla transparência e 

participação social e do setor produtivo. 

 

➢ Uma ação ao mesmo tempo sistêmica (uma vez que interdependente) e estrutural (voltada 

para alterar a estrutura produtiva) requer um novo tipo de organização do Estado 

superando a lógica setorial em favor de uma lógica voltada para os problemas da 

sociedade como a saúde. Essa perspectiva requer o resgate e aprofundamento da bem-

sucedida e inovadora inciativa criada em 2008 para articular as diferentes instâncias de 

política pública em favor do desenvolvimento do CEIS, fazendo convergir os braços da 
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política social com os do desenvolvimento produtivo e da inovação. Numa perspectiva 

mais audaciosa, essa articulação deveria envolver não apenas as estratégias para o setor 

industrial, mas também para os serviços em saúde, uma vez que na sociedade 

contemporânea e na saúde, em particular, essas fronteiras devem ser superadas, 

considerando a convergência tecnológica, econômica e social inerentes ao campo da 

saúde.  

 

4) Estabelecimento de um amplo programa de investimento nas parcerias entre as 

Instituições de Públicas de Produção e CT&I e inovação em saúde com o setor produtivo 

 

➢ A recente experiência de estímulo ao CEIS pelo uso do poder de compra do Estado, 

mediante as PDP, deve ser consolidada e, ao mesmo tempo, ser ampliada com a 

mobilização de um amplo conjunto de instrumentos que envolvem desde o crédito, a maior 

amplitude dos mecanismos de compensação tecnológica (off set), o estimulo à criatividade 

social e de inovação em parques tecnológicos regionais e locais com foco na saúde e uma 

ruptura com o obsoleto padrão gerencial das instituições públicas de produção e de 

C&T em saúde. Essas organizações devem ser qualificadas com a introdução de novos 

modelos de gestão para o estabelecimento de parcerias e estratégias de produção e de 

inovação, sem os burocráticos e ineficazes controles administrativos e jurídicos que não 

contemplam o mundo do conhecimento e da inovação; para a captação de recursos de 

crédito e de capital de risco, além dos recursos orçamentários para as atividades de maior 

incerteza e que estejam em estágio inicial (mais uma vez, espelhando práticas rotineiras, 

ainda que pouco explícitas, nos países desenvolvidos); e para a profissionalização e 

responsabilização da gestão com metas e resultados, garantindo a transparência e a 

probidade no uso de recursos públicos, em um ambiente jurídico claro e estável que 

permita a assunção do risco inerente à transformação de um sistema produtivo. 
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5) A estratégia para o CEIS deve aliar grande escala considerando o tamanho do mercado 

nacional e a dimensão do SUS e a atuação em nichos tecnológicos transformadores para 

o futuro 

➢ A clássica opção entre escala e nicho não se aplica ao CEIS. A escala produtiva para 

atender o mercado nacional, como a experiência dos genéricos revela, confere 

musculatura para estratégias inovadoras, como mostram as experiências da Índia e 

da China. A vulnerabilidade em saúde no presente envolve desde produtos clássicos e 

básicos, com patentes vencidas, como a penicilina, até as novas tecnológicas de base 

biotecnológica como os produtos para doenças autoimunes e câncer. A seletividade na 

política de desenvolvimento se refere ao próprio sistema produtivo e de inovação em saúde 

(o CEIS) frente a outros sistemas pouco dinâmicos e de menor impacto social. Para isso, 

se requer tanto a recuperação de uma base produtiva de bens e serviços que se tornou 

obsoleta quanto os investimentos para as tecnologias estruturante do futuro. 

  

A análise e as orientações propostas se assentam em um diagnóstico profundo da estrutura produtiva 

brasileira frente às demandas de nossa sociedade e do SUS, em particular, podendo representar uma 

nova forma de se fazer uma política industrial que seja sistêmica, estrutural, vinculada às demandas 

da sociedade, comprometendo nosso sistema produtivo com a qualidade de vida de nossa população. 

O objetivo último é a sociedade e o cidadão. É termos um SUS universal e decente para todos. Não 

um SUS pobre para uma população pobre e excluída. Um SUS cidadão que coloca a sociedade como 

o guia para uma política industrial e para um sistema produtivo que seja dinâmico, autônomo e capaz 

de gerar renda, emprego e investimento em nosso País.  

 

A 4ª revolução tecnológica-industrial se avizinha. A Figura 2 evidencia que todo o CEIS está sendo 

impactado pela hiperdigitalização da saúde, trazendo o risco, difícil de seu superado, de aumento da 

dependência estrutural do SUS, retirando a base produtiva e tecnológica essencial ao acesso universal 

no século XXI, incluindo até a atenção básica que ainda estava de certo modo protegida do processo 

da destruição criativa (não se fará mais atenção básica sem inteligência artificial e sistemas 

inteligentes e preditivos em simultâneo as práticas humanizadas de cuidado).  
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A saúde pode ser uma porta de entrada para que as novas tecnologias ao invés de insegurança, 

exclusão, precarização do emprego e medo, gerem acesso, cidadania, inovação focada no cidadão e 

uma vida melhor e saudável para nossa população. A produção como âncora para viabilizar o acesso 

universal, os direitos e o bem-estar, saindo da falsa dicotomia de que nós, o povo brasileiro, não 

cabemos na riqueza que nós mesmos geramos. 

 

Figura 2: Complexo Econômico-Industrial da Saúde e quarta Revolução Tecnológica 

 

  

 

 



Indústria bélica 
Renato Dagnino (Unicamp) 

Documento elaborado por solicitação dos organizadores da  
Oficina das Empresas Estatais promovida pela  

Fundação Lauro Campo e Marielle Franco 
 
Indústria bélica, indústria de defesa, indústria de material de defesa são termos genéricos que se 
utiliza para fazer referência ao ramo do setor industrial que produz material convencional (não-
nuclear) de emprego militar. O qual abarca desde um coturno, passando pelas balas de borracha, as 
armas leves, até os sistemas de armas ou major weapons (carros de combate, aviões, navios, 
foguetes, etc.). Este último segmento, que é denominado indústria de armamentos (IA) é o mais 
importante em termos estratégicos, econômicos, de interligação com outros ramos da indústria e 
tecnocientíficos. 
Tendo em vista o duplo objetivo desta Oficina - o formativo e o de proporcionar subsídios para a 
tomada de decisão para a elaboração de políticas públicas mudancistas atinentes a setores 
estratégicos e de grande dimensão econômica -, o foco deste documento é este último segmento.  
Por ter tido durante os anos de 1980 um desempenho exportador bastante lucrativo e por continuar a 
ser muito cobiçado por porções da elite brasileira, que alegam sua importância estratégica, 
econômica e tecnológica para o País e reivindicam o tratamento que ela recebe nos países de 
capitalismo avançado (doravante países avançados), a IA brasileira (IAB) tem sido, desde o seu 
desmantelamento, no final daquela década, objeto de sucessivas tentativas de revitalização.  
O fato de ela ter chegado a ser colocada, quando da divulgação da Estratégia de Defesa Nacional, no 
final de 2008, como um dos motores de um novo ciclo de crescimento industrial, justifica sua 
abordagem nesta Oficina ao lado de outros ramos de ainda bem maior importância. Além disso, dado 
que, mais além de considerações éticas, a IAB é ainda visualizada por parte da nossa esquerda como 
uma importante fronteira de desenvolvimento econômico e, especialmente, tecnológico torna 
imperioso que se inicie uma discussão mais abalizada do que a que tem sido feita; o que, por ser 
coerente com aquele duplo propósito desta Oficina, é o que orientou a elaboração deste documento.  
Somam-se a esses, os múltiplos aspectos relativos às nossas relações externas. Por um lado, com 
países líderes na produção e comércio de armamentos, capazes de impor retaliações econômicas, 
políticas e tecnológicas. E, por outro, com países periféricos política ou militarmente ameaçados para 
os quais a sua venda pode render benefícios de natureza geoestratégica e econômica (imediata ou 
decorrente da comercialização de outros bens e serviços) para seus responsáveis. 
Três aclarações completam esta introdução. 
A primeira, é que embora este documento se limite ao tratamento da IA, boa parte de suas 
considerações é extensiva aos demais segmentos, como o da produção e comércio de armas leves, 
cuja dimensão política conjuntural é significativa. A segunda, condicionada por sua necessária 
concisão, que conflita com modo acadêmico de proceder, é que ele não inclui a indicação das 
informações secundárias e primárias em que ele se baseia e que contém generalizações e 
imprecisões; todas elas possivelmente sanáveis mediante a consulta às contribuições de 
pesquisadores nacionais e estrangeiros e ao que tenho escrito sobre a IA e a política de ciência, 
tecnologia e inovação. 
A terceira aclaração é sobre sua forma de apresentação em três seções. Encadeadas, a primeira trata 
das características genéricas da IA. Como é natural, ela tem como referência os países avançados. 
Seu foco são aspectos que, segundo aquelas contribuições, permitem questionar as implicações 
econômicas e tecnocientíficas positivas da IA alegadas pelo establishment com ela envolvido e, por 
comparação, avaliar a oportunidade e a viabilidade da promoção da revitalização da IAB. A segunda, 
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aborda o caso da IAB. Diferentemente daquelas contribuições, ela não trata da trajetória da IAB ou 
dos detalhes concernentes às empresas, órgãos de governo, instituições de ensino e pesquisa, etc., 
com ela envolvidos. Coerentemente com os objetivos do documento, seu foco é nos aspectos que 
podem subsidiar aquela discussão. A terceira, apresenta algumas considerações de cunho mais 
normativo, 

1. Características da IA 
O desenvolvimento da IA dos países avançados tem como referência os “cenários de conflito”, 
imperativos geopolíticos ou objetivos estratégicos definidos pelos Estados nacionais mediante os 
mecanismos mais ou menos democráticos que adotam.  
Dai decorrem duas de suas peculiaridades que são centrais para o objetivo deste documento. A 
primeira, que por óbvia não será retomada, é que o papel do Estado, mais além do acima indicado, é 
essencial para definir suas características e viabilizar sua existência. Seja como adquirente, produtor, 
financiador, subsidiador, gerador de conhecimento tecnocientífico, pavimentador de relações 
externas, etc., ele é, muito mais do que em quase todos campos de atividade econômica, vital. 
A segunda peculiaridade pode ser sintetizada pela constatação de que sua atividade não está baseada 
em (ou pode ser avaliada por) critérios de eficiência e sim de eficácia e efetividade. Ou seja, não 
importa o quanto custa produzir armamentos. O que importa é que a IA proporcione os meios para 
alcançar esses objetivos. Disso resulta o fato de que, mesmo quando não ocorrem custos e preços 
administrados - legalmente (mark up, cost plus, etc.) ou não - no âmbito do complexo industrial-
científico-militar que se estabelece, sobretudo nos EUA depois da Segunda Guerra Mundial, a IA 
seja intrinsecamente muito dispendiosa. O que não é causado nem se reduz, evidentemente, ao que é 
relatado jocosamente na literatura sobre casos como o de um sanitário idêntico ter um preço mais de 
dez vezes superior ao de mercado quando montado num navio militar...  
A predominância do critério de eficácia (além da frequência de formas oligopólicas e monopsônicas 
de mercado, alta intensidade de custosos projetos de P&D, preço dos produtos, etc.) fez com que os 
governos desses países, sempre muito influenciados pelos interesses daquele complexo, passassem a 
privilegiar na gestão pública da IA um procedimento de análise de custo-benefício em detrimento do 
de custo de oportunidade. Ou seja, dado que imperativos geoestratégicos impunham um military 
burden e legitimavam seu subsídio, o que tinha que se fazer era minimizá-lo por meio medidas de 
política pública que proporcionassem o benefício que ela deve entregar à sociedade. Uma análise 
sempre autocontida, limitada pela moldura estabelecida por esses imperativos levou a uma situação 
se consolidou no nível das ações e do discurso na obtenção de impactos colaterais de natureza 
econômica (dinamização do tecido produtivo, aumento das exportações, etc.), sociais (geração de 
emprego, etc.) e tecnocientífica (aumento da pesquisa e desenvolvimento (P&D) que conduziria à 
competitividade, etc.). Num ambiente marcado por interesses corporativos, lobbies poderosos e um 
baixo grau de transparência para a sociedade civil bloqueavam uma análise de custo de oportunidade, 
baseada na comparação entre esses impactos com o de alternativas orientadas a outras áreas de 
política pública que demandavam o uso de um montante similar de recursos.  
Três tipos de racionalização têm sido sistematicamente utilizados para, independentemente dos 
objetivos estratégicos, hipóteses de conflito, e do contexto social, econômico e tecnocientífico dos 
países justificar o subsídio à IA. 
A primeira racionalização foi a de superestimar o impacto econômico interno da IA pretensamente 
positivo: geração de emprego, encadeamento industrial, desenvolvimento territorial, recurso obtido 
com a exportação, etc. O fato desta racionalização ter sido empiricamente questionada nos países 
avançados e, com maior razão nos periféricos, faz com que ela não mereça aqui maiores 
considerações. 
A segunda, não se relaciona diretamente à produção de armamento, mas à sua exportação; a qual é 
sempre muito reduzida em relação à demanda interna. Desde que suprida às necessidades de suas 
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forças armadas (FAs) e quando imperativos geopolíticos relacionados à transferência de “tecnologias 
sensíveis” possibilitam, os países produtores buscam amortizar o custo envolvido mediante contratos 
de venda de armamentos com governos de outros países. Orientados por critérios políticos, eles 
envolvem especialmente os periféricos, que é onde ocorrem os conflitos e que constituem o principal 
mercado. Esses contratos, embora sejam realizados no âmbito das relações entre países, beneficiam 
as empresas produtoras proporcionando-lhes condições - materiais e tecnológicas - de atender futuras 
demandas das suas FAs. Essa racionalização, mais além de considerações éticas, é um substrato 
essencial das ações orientadas para diminuir as implicações econômicas do military burden. 
Adicionalmente, há que destacar que proporcionar armamento - mediante a comercialização, ou a 
transferência - para países ou milícias simpáticos -, tende a implicar um ativo político significativo 
para os países produtores e uma espécie de dívida para os que o recebem. 
A terceira racionalização é de natureza tecnológica. Por ser a mais importante para analisar o 
surgimento da IA no Brasil e a viabilidade de sua revitalização, ela é aqui tratada com algum detalhe. 
Para entendê-la, há que recuar ao período imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial: 
muitas das tecnologias militares desenvolvidas nos EUA passaram a ser utilizadas com êxito por 
empresas que fabricavam produtos de uso dual (aeronaves, por exemplo) e, também, não militar ou 
civil. Isso levou a uma crença de que essa transferência de conhecimento provocaria naturalmente, 
pela via do mercado, implicações positivas para o país como um todo. O resultado desse processo, 
que passou a ser denominado spin off, teria uma faceta econômica, na medida em que se pudesse 
emular a experiência do imediato pós-guerra e, de modo persistente, uma faceta tecnocientífica, na 
medida em que os resultados da P&D militar viessem a irrigar os crescentemente importantes 
segmentos industriais de alta tecnologia. 
A Guerra Fria que então se inicia levou a que a corrida armamentista que a caracterizou viesse a 
erigir como elemento dissuasório central a capacidade dos armamentos - nominal e não efetiva ou 
real - de infligir danos ao oponente. Os armamentos que eram sucessivamente produzidos em cada 
um dos dois blocos envolvidos passaram a se caracterizar por apresentar expectativas de desempenho 
avaliada com base em critérios tecnológicos que cada vez mais se apartavam do que era deles 
exigido nas situações reais de conflito em que eram empregados. Vale lembrar que, em sua quase 
totalidade, armamentos são produzidos para serem armazenados e, quando considerados obsoletos, 
porque superados nominalmente ou tecnologicamente pelos do adversário, desmobilizados.  
Essa corrida por superioridade tecnológica levou a uma enorme concentração de recursos para a 
P&D militar. Nos EUA, que é o país que mais gasta em P&D, tipicamente, 70% do gasto público em 
P&D está orientado para fins militares; outros 15% vão para o segmento nuclear e aeroespacial, e 
sobram 15% para o “resto” (saúde, agricultura, energia, etc.). 
Tal como era de esperar, tal concentração de recursos fez com que o que era visualizado como uma 
tendência natural (spin off) viesse a se tornar, por ter que ser continuamente provocada, numa 
política pública sustentada num complexo sistema de promoção da P&D militar e, 
complementarmente, num segundo momento em que fenômenos de spin in se tornaram frequentes, 
das chamadas tecnologias de uso dual. 
Para completar o quadro internacional em que ocorreu quando do surgimento da IA brasileira, vale 
destacar duas outras tendências que já então nele se manifestavam e que são centrais para o objetivo 
deste documento. 
Armamento crescentemente intensivo em P&D (por si só um item de custo sempre elevado e, neste 
caso com elevado crescimento) em rotas tecnocientíficas ainda pouco trilhadas, especificação de 
dispositivos e materiais cada vez mais caros, processos de conglomeração e aquisição, levaram a 
progressão no preço e uma redução na sua demanda.  
Associados a essa situação, três fatores deletérios para o desempenho da IA dos países avançados 
que se manifestaram já no fim dos anos de 1970 e são importantes o propósito deste documento, 
merecem ser citados. Termos como “arsenal barroco”, cunhado por uma renomada estudiosa inglesa 
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da IA, serviram para marcar a constatação de que, segundo ela tal como na arte, a introdução nos 
armamentos de sofisticações tecnológicas excessivas terminava por ter um efeito negativo. 
Expressões dos oficiais que operavam tais armamentos em situações de combate, recolhidas por 
outros pesquisadores, indicavam também essa tendência. “Efeito árvore de natal” foi o termo usado 
por um piloto para referir-se à quantidade excessiva de informação no cockpit que produziam as 
“luzinhas” e displays que “poluíam” seu campo visual; “porca que dá leite, põe ovos e produz lã” foi 
como um comandante expressou seu descontentamento sobre um armamento que pretendia atender a 
demandas operacionais distintas das três forças mas que não servia para cumprir a missão que cabia 
a ele executar. 
Para concluir esta seção, vale enfatizar como o primado do critério de eficácia e a predominância das 
análises custo-benefício, por serem funcionais para a realidade dos países avançados, passaram a 
integrar a cultura organizacional da IA. E, mais do que isso, a gerar as ideias equivocadas que aqui se 
questiona. 

2. A indústria de armamentos brasileira 
A forma como foi apresentado o contexto da IA no plano mundial torna relativamente fácil entender 
a trajetória da IAB e bem avaliar a probabilidade de sucesso de sua eventual revitalização.  
Embora a exportação da IAB ter sido muito menor do que a propalada pela elite cívico-militar (que 
chegou divulgá-la como sendo de 5 bilhões de dólares), ela alcançou um valor de pico nada 
desprezível, em 1987, de  570 milhões de dólares (a média anual no período 1975-1988 em que ela 
efetivamente existiu foi de 186 milhões de dólares). Até 1974 limitada a suprir a baixa, inconstante e 
então estagnada, demanda das FAs, ela logra situar-se como o maior exportador do então Terceiro 
Mundo.  
A particularidade mais relevante da IAB em relação à de outros países foi a elevada participação das 
exportações na sua produção e a concentração das mesmas num reduzido número de países. É 
significativo o fato de que em 1988, com o término da guerra Irã-Iraque, quando este último país era 
responsável pela aquisição da quase totalidade de sua produção deixou de importar armamento, a 
IAB praticamente encerrou sua atividade. Encontraram sérios obstáculos as tentativas imediatamente 
posteriores de recuperação visando a atender a demanda mundial por produtos mais sofisticados e, 
também, as necessidades das FAs brasileiras por bens e serviços tecnologicamente mais intensivos 
que permaneciam pesando bastante na balança comercial do armamentismo, que leva em conta a 
permanente importação de armamento fabricado no exterior e de peças e componentes pela IAB. As 
do primeiro tipo, em função da forma como se estratificava o mercado mundial. As do segundo, 
devido à dificuldade em aceder ao conhecimento necessário junto a potenciais fornecedores 
estrangeiros. 
Embora de modo e intensidade distintos no caso de cada um dos três tipos de armamento aqui 
produzidos - aviões, pela Embraer, carros de combate, pela Engesa, e lançadores de foguete, pela 
Avibras -, é possível identificar fatores externos e internos que explicam esse movimento.  
Antes de apresentá-los, cabe mencionar duas outras particularidades da IAB. A primeira, quase uma 
curiosidade, tem a ver com o porquê de a IAB não ter abarcado o armamento naval. Historicamente, 
ao contrário da aeronáutica que optou por envolver-se diretamente no projeto e produção, do 
Exército, que preferiu capacitar e encomendar de empresas nacionais, a Marinha concentrou-se na 
capacitação tecnológica de seus oficiais para bem adquirir no exterior o seu armamento. Há que 
lembrar, a respeito, que desde o início dos anos de 1950 ela se dedicou a adquirir competência na 
área nuclear (vide o seu envolvimento na criação do CNPq). Além do que, vender o armamento 
naval produzido no Arsenal de Marinha para outros países, sobretudo aqueles que, como é usual, não 
podem ser fabricados em séries compensadoras, requer elevada capacidade financeira, de 
treinamento do cliente e de assistência técnica. 
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A segunda particularidade se relaciona à Embraer. Em primeiro lugar, por ela evidenciar que quando 
uma área que interessa ao projeto político de alguma elite dominante (neste caso, o dos militares que 
participaram da Segunda Guerra Mundial), fomos capazes de armar a “cadeia de inovação” que se 
inicia com a “pesquisa pública básica”. E que alcançou um êxito econômico (Instituto Agronômico, 
Embrapa, Cenpes-Petrobras), político-estratégico (CTA-ITA-Embraer, CPqD) ou social (Instituto 
Oswaldo Cruz). O fato de que isso ocorreu em outros países da periferia do capitalismo a partir da 
ação do Estado parece passar despercebido pelos policy makers que, para mostrar a viabilidade da 
sua proposta de estimular a P&D na empresa privada, citam os “exemplos” das estatais Petrobras e 
Embrapa, e da ex-estatal Embraer (cuja criação e posterior privatização seriam impossíveis sem o 
apoio do Estado). Em segundo lugar porque embora tenha sido até sua privatização orientada por um 
esforço de internalizar a produção dos componentes dos aviões que autonomamente projetava, ela, 
mais do que as outras empresas da IAB, sempre apresentou uma característica de enclave. Estima-se 
que hoje a participação de insumos importados seja superior a 90% do total adquirido pela empresa.  
Destacam-se como condicionantes do êxito exportador da IAB os seguintes fatores externos. 
 
crescimento da demanda 
mundial de armamento 

o que diminuía as barreiras à entrada de novos produtores originários de 
países periféricos   

questionamento à produção e 
comércio de armamentos  

por parte de organizações supranacionais e situadas nos grandes países 
produtores, baseadas no monitoramento e análise (peace studies) desses 
fluxos 

limitação da comercialização 
para zonas de conflito    

pressionados por essas organizações e pela opinião pública, esses países 
evitavam a venda para países do oriente médio  

crescimento da demanda por 
armamento adequado às 
situações reais de conflito  

demanda dos países oriente médio por armamento - robusto, de fácil 
manuseio de relativamente baixo custo de aquisição, operação e manutenção 
(de tecnologia intermediária) - que aquelas tendências presentes no mercado 
mundial dominado por alguns países avançados tornavam incomum  

Quadro 1: Fatores externos que explicam o êxito exportador da IAB 
 
Entre os fatores externos que condicionaram o êxito exportador da IAB os seguintes fatores. 
 
capacidade 
industrial  

um parque industrial relativamente denso e moderno, em expansão quantitativa e qualitativa, 
e pouco dependente da importação foi um fator crucial, sobretudo no caso da Engesa e 
Avibras  

adequação 
tecnoeconômica 

a empresa nacional ainda que liderada, nos setores de maior intensidade tecnológica, pelas 
multinacionais, era capaz de processos de adequação tecnoeconômica (tropicalização) que a 
habilitavam para atender as demandas da IAB, por um lado, e aproveitar-se dos seus 
resultados tecnológicos, por outro 

capacitação 
tecnocientífica  

tanto no caso da Engesa e da Avibras como principalmente no da Embraer, seus 
responsáveis haviam sido formados em instituições públicas de ensino e pesquisa imbuídas 
das concepções nacional-desenvolvimentistas de autonomia tecnológica e de 
industrialização via substituição de importações 

alavancagem 
econômica e de 
aprendizado das 
FAs 

ao realizar encomendas de pequenas séries e participarem da especificação e projeto do 
armamento, as FAs (sobretudo no caso da Embraer), foram importantes para viabilizar a 
instalação da IAB  

estratégia 
produtiva  

os fatores acima possibilitaram a concepção de uma exitosa estratégia de engenharia de 
sistemas peculiar em que, a partir de uma autonomia projetística, os responsáveis 
combinaram montagem, produção própria de componentes, aquisição no país e no exterior 
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apoio do Estado  a baixa demanda das FAs por armamento, fruto de uma combinação entre reduzido e mal 
alocado orçamento e cenários de conflito imprecisos, etc., era compensada pelo Estado por 
múltiplas formas de subsídio à produção (em especial no caso da Embraer) e à exportação e, 
por meio do MRE, de uma eficiente estratégia de comercialização que, inclusive, soube 
contornar a interdição da venda a países em guerra 

estratégia de 
comercialização  

a situação de conflito em que estavam envolvidos os países árabes, a abundância do recurso 
que dispunham para a importação de armamento (em especial, do Iraque) foi hábil e 
diligentemente explorada pelos responsáveis pela IAB 

adaptabilidade à 
necessidade do 
cliente 

o mesmo ocorreu no que respeita às especificidades concernentes à capacitação dos 
combatentes, ao cenário de guerra e suas dificuldades logísticas, aproveitando-se de que a 
regra na IA é vender para depois produzir o que o cliente comprou 

Quadro 2: Fatores internos que explicam o êxito exportador da IAB 
 

3. Considerações finais 
Esta seção final visa a proporcionar alguns elementos para uma reflexão sobre a conveniência de 
adotar medidas de política pública endereçadas à revitalização da IAB. Eles se limitam ao que seria 
uma circunscrita análise de custo-benefício sobre questões relacionadas à IAB.  
A consideração da situação exposta nos Quadros acima, especialmente no Quadro 2 relativo aos 
fatores internos, com a que hoje se verifica já seria suficiente para evidenciar a escassa viabilidade da 
revitalização da IAB. Processos que ocorreram na economia brasileira a partir da década de 1990, 
vem levando, em particular no setor industrial à desnacionalização, privatização das empresas 
estatais (praticamente as únicas que realizavam P&D), desindustrialização, diminuição da produção 
de manufaturas de alta e média tecnologia, aumento da importação de tecnologia e bens nela 
intensivos, tiveram como resultado uma situação bastante adversa. 
A simples referência ao fato de que a indústria manufatureira tem um porte diminuto (e decrescente) 
- sua participação no PIB é 9%, e somente 2 dos 160 milhões de brasileiros em idade ativa nela 
trabalham com carteira assinada - seria suficiente para indicar seu baixo potencial de indução de 
revitalização da IAB.  
Mas, um aspecto central que deve ser avaliado numa perspectiva de custo-benefício é a capacidade 
do tecido industrial para proporcionar os insumos materiais e cognitivos necessários para a 
revitalização. A trajetória dos últimos vinte anos nesse particular, quando foi disponibilizado 
abundante recurso público visando a aumentar a economicamente racional baixa propensão à 
inovação e, principalmente, à P&D das empresas locais, revela uma situação francamente 
desfavorável. Entre os vários indicadores que mostram obstáculos para a revitalização, se cita apenas 
três. Eles são proporcionados pela PINTEC/IBGE - que cobre quase duas décadas - sobre o 
comportamento inovativo das empresas locais inovadoras,: (a) sua estratégia inovativa se baseia na 
aquisição de máquinas, equipamentos e insumos (frequentemente provenientes do exterior) e suas 
atividades de P&D, além de relativamente bem menos importante, se concentra invariavelmente num 
pequeno grupo em que a participação das multinacionais vem crescendo significativamente; (b) elas 
contrataram para P&D durante os anos de bonança econômica - entre 2006 e 2008 - apenas 68 dos 
90.000 mestres e doutores formados em “ciência dura” (enquanto que nos EUA a proporção 
correspondente é de mais de 50%); (c) mais de 80% das inovações de processo que lançaram no 
mercado o são apenas para elas mesmas e alguns poucos décimos porcentuais são novidades à escala 
mundial.  
Por último mas não menos importante, está a questão dos “cenários de conflito” designados para as 
FAs e dos objetivos estratégicos definidos pelo Estado, cuja consideração é prioritária em qualquer 
análise sobre o assunto e sobre a qual, na conjuntura em que vive o País se mostra ainda mais 
nebulosa do que nunca.  
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Com os elementos até aqui tratados poder-se-ia iniciar uma análise de custo de oportunidade que, 
entre outros elementos, terá que contar com informação relativa às demais áreas abordadas nesta 
Oficina. A partir dela será possível evidenciar o custo de oportunidade associado a outras iniciativas 
de política pública mais aderentes ao projeto político das forças que nela se encontram representadas. 
E, dessa forma, permitir a avaliação da conveniência da revitalização. Isso sem falar de outras áreas 
de política pública como educação, saúde, e outras, que se situam num plano distinto de prioridade.     
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“Nós contra Eles”: Participantes Interativos de um Sistema
Financeiro Complexo

Fernando Nogueira da Costa1

A tomada de posição contra O Banqueiro,  pelo discurso recorrente
dos  companheiros  de  esquerda,  parece  arregimentar  força  política
para  alguma  ação  coletiva.  O  fato  de  ter  “um  inimigo  do  povo”
identificável,  supostamente,  daria  não  apenas  a  possibilidade  de
articular  e  demonstrar  nossa  fé  ideológica,  mas  também  de  nos
unirmos aos nossos irmãos-camaradas de credo. 

Essa é uma velha “caça à bruxa”. A usura é uma bruxa condenada
desde o século XIII, quando a difusão do crédito passou a ameaçar os
milenares valores cristãos. Antônio, “o mercador de Veneza”, na peça
representativa de William Shakespeare, pediu por livre vontade um
empréstimo  ao  judeu  Shylock,  para  satisfazer  seu  caso  amoroso,
Passâmio, de modo este oferecer um dote para se casar com uma rica
herdeira.

Antônio  tinha  diversificado  seu  risco,  enviando  cada  um  de  seus
navios a destinos distintos, mas foi acometido por uma calamidade
sistêmica: todos naufragaram. Sua fortuna foi  por água abaixo. No
entanto, o tribunal decidiu: Skylock não poderia tirar nenhuma gota
de sangue do seu devedor para cumprir o contrato. Pior, por atentar
contra a vida de um cristão, para não ser morto, foi obrigado a passar
seus bens para o Estado e a converter-se ao cristianismo. O amigo de
fé,  seu  irmão camarada,  não  é  o  mais  certo  das  horas  incertas...
Cristãos se endividavam, mas caloteavam a dívida.

O judaísmo, assim como as demais religiões, era mantenedor daquele
dualismo universal  primitivo entre “moral  de grupo” e “moral  com
referência  a  estranhos”.  Permitia  receber  juros  de  outros  crentes,
porém não dos irmãos de religião. 

A  religião  islâmica  também  condena  os  lucros  gerados,
exclusivamente,  pelas  finanças.  O  Islã  advoga  a  distribuição
equitativa  de  riscos  e  benefícios  entre  parceiros  de  associações
econômicas em lugar da relação entre credores e devedores.

Dada essa longa tradição religiosa, a estratégia ideológica tipo “nós
contra  eles”  atrairia  seguidores,  estimularia  controvérsia,  criaria
lealdade e faria todos lutar contra O Sistema. Ledo engano. Somos
desiguais, mas todos somos partes do sistema financeiro.

É  fácil  e  cômoda  a  redução  sistemática  de  um  domínio  do
conhecimento, no caso, a análise econômica do sistema bancário, a

1 Professor  Titular  do  IE-UNICAMP.  Autor  de  “Métodos  de  Análise  Econômica”
(Editora  Contexto;  2018).  http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/  E-mail:
fernandonogueiracosta@gmail.com.  
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um  outro  mais  particular,  a  luta  de  classes  binária,  tida  como
politicamente  mais  fundamental.  Mas  isso  é  um  reducionismo
simplório, por decompor esse todo caracterizado como um fenômeno
complexo  a  seus  termos  mais  caricatos  e  considerá-los  mais
fundamentais se comparado ao próprio fenômeno sistêmico.  Senão
vejamos.

“Eles”,  Os  Banqueiros,  são  tão  diversos  como  “nós”,  os  clientes.
Compare o atual ministro da Economia, um ex-banqueiro de negócios,
com  os  dirigentes  profissionais  de  bancos  de  varejo.  Durante  a
sanguinolenta  ditadura  militar  chilena,  aceitou  uma  cadeira  de
docência na Universidade do Chile, para presenciar e se tornar adepto
do  casamento  do  oportunismo  de  Chicago’s  Boys  com  militares
ávidos  por  implantar  à  força  um  regime  militar.  Os  neoliberais
aproveitaram  a  oportunidade  para  implantar  um  regime  de
capitalização  em  lugar  da  Previdência  Social.  A  bolha  de  ações
resultante enriqueceu tanto a casta dos mercadores quanto a casta
dos  militares.  Depois,  muitos  empobrecidos  aposentados  se
suicidaram.

Quando voltou para o  Brasil,  ele  se sentiu  marginalizado.  Não lhe
deram nem as posições acadêmicas nem os cargos no governo para
os quais ele se sentia merecedor. Ruminou por décadas sua vingança
e a  “volta  por  cima” com ideólogos  e/ou  militares.  Na  década de
1980, atuou por 16 anos no Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais
(IBMEC). Em 1983, foi um dos fundadores do Banco Pactual. Ao deixa-
lo, montou uma gestora de recursos para especulação com o Fundo
JGP  Hedge.  Depois,  foi  sócio  fundador  do  grupo  financeiro  BR
Investimentos  e  virou  banqueiro  de  negócios  no  Bozano
Investimentos.

Deslanchou sua verve ideológica quando foi um dos fundadores do
Instituto  Millenium,  um  think  tank neoliberal  brasileiro.  Promove  o
direito  de  propriedade,  a  economia  de  mercado  e  colocar  limites
institucionais  à  ação  do  governo  para  incentivar  a  privatização
geradora de good business. Valores e princípios liberais em defesa de
uma sociedade democrática representativa, como liberdade individual
e  Estado  de  Direito,  em  especial,  direitos  de  minoria,  ficam  em
segundo plano. Quando muito, aparecem como mera retórica “liberal”
a camuflar a aliança com a extrema-direita brasileira.

Mas  Os  Banqueiros  não  se  dividem  apenas  entre  dirigentes  de
corporações gigantescas varejistas e atacadistas de “agência aérea”,
isto é, em andares altos de prédios de luxo para gestão da própria
fortuna  –  e  dos  “parceiros”.  Sem  agências  nas  ruas,  os  pobres
clientes,  ou  melhor,  os  clientes  pobres  são  defenestrados  se
aparecem por lá.

Existem cerca de 1.400 instituições no sistema financeiro nacional.
Cooperativas de crédito são 1.004 (72%) e concedem R$ 97 bilhões



de crédito (3% do total). As 262 financeiras e outras instituições do
mercado de capitais  (19%)  concedem apenas  R$ 31 bilhões  (1%).
Bancos privados se dividem em dois: os 59 nacionais (4%) concedem
R$ 1,111 trilhão (32%); os 63 estrangeiros (4%) concedem R$ 442
bilhões (13%). Em contrapartida, os 13 bancos públicos (5 federais e
8 regionais/estaduais)  concedem R$ 1,730 trilhão (51%),  conforme
disse o presidente da FEBRABAN em palestra (abr/2018).

O mais relevante é o chamado “big six” (BNDES, BB, Bradesco, Itaú,
Caixa e Santander) se incluir o banco de desenvolvimento entre os
bancos  comerciais,  senão  “big  five”.  Aliás,  concentração  bancária
existe  na  China  e  em  praticamente  todos  os  sistemas  bancários
nacionais  de  países  grandes.  Aqui,  esse  agrupamento  dos  seis
maiores bancos em ativos soma 80% do crédito total e 81% do total
de captações. Em dezembro de 2018, o Market-share de cada um no
crédito total ia de 8% do Santander, 9% do BNDES e 11% do Bradesco
até 15% do Itaú, 18% do Banco do Brasil e 19% da Caixa.

Isto  apesar  dos  bancos  públicos  terem  perdido  posições  desde  o
governo golpista. No fim de 2017, já possuíam 45% dos ativos, 51%
do crédito e 48% das captações. Um ano após essas participações
caíram, respectivamente, para 42%, 48% e 45%.

Cada um dos maiores bancos possui seu nicho de mercado, onde é
dominante. Quanto à principal modalidade de crédito à Pessoa Física
por parte de cada um deles, o financiamento habitacional representa
¾  da  carteira  de  crédito  da  Caixa,  tendo  além  disso  só  alguma
expressão o empréstimo com consignação em folha de pagamento. O
Banco do Brasil, assim como o Itaú e o Bradesco, também se dedicam
bem  a  esse  empréstimo  com  baixo  risco.  Mas  seu  negócio
preferencial  é  o  crédito  rural  e  agroindustrial,  constituindo  quase
metade de sua  carteira.  Para  o  Itaú,  mais  de  ¼ de seu crédito  é
concedido  via  cartões.  Quase  ¼  do  crédito  do  Santander  é
financiamento de veículos, enquanto o Votorantim com 4/5 se dedica
quase exclusivamente a esse negócio bancário. Por sua vez, o BTG-
Pactual concentra quase toda sua atividade de crédito a Pessoa Física
no exterior. “Os Banqueiros” são bem diferentes, não?

Mas,  além do financiamento,  nas  duas outras  funções básicas  dos
bancos – uma, viabilizar um sistema de pagamentos, outra, captar ou
oferecer oportunidades de investimentos financeiros aos seus clientes
– há também distinções no tratamento do público-alvo. 

Hoje, o pagamento feito pelos canais bancários é por meio de débito
em conta corrente via TED ou DOC. O valor chega ao destinatário no
mesmo dia, se feito no horário definido pelos bancos, das 6h30 às
17h, em dias úteis.  Pode levar de 5 a 30 minutos. A transferência
custa ao cliente uma tarifa definida por banco ou por transação, ou,
ainda, em pacotes oferecidos de acordo com o perfil de cada cliente.



O  preço  de  cada  transação  deverá  ser  reduzido  para  centavos,
quando um sistema de pagamentos instantâneos permitir redução de
custos fixos, porque o custo marginal digital é quase zero. A operação
será completada em até 10 segundos. Poderá ser feita 24 horas por
dia, sete dias por semana, durante o ano todo. 

Substituirá os pagamentos em espécie feito  pessoa a pessoa. Uma
informa a opção de pagamento e o valor da compra em seu celular,
outra seleciona no seu smartphone o cartão a ser utilizado e a forma
de pagamento: débito ou crédito. Aproxima o celular do outro e digita
a senha do seu cartão. Pronto, pagamento já realizado!

Além  da  concessão  ou  tomada  de  crédito,  duas  outras  funções
básicas dos bancos – essa de viabilizar um sistema de pagamentos de
varejo instantâneo e outra de captar ou oferecer oportunidades de
investimentos  financeiros  aos  seus  clientes  –  justificam retomar  o
programa de “bancarização”, adotado no primeiro governo Lula, isto
é, conceder acesso popular a bancos. Significa conquista da cidadania
financeira.

O UPI é uma solução mobile de pagamento instantâneo, utilizada para
efetuar  transferências  interbancárias  de  pessoa  para  pessoa  e
pagamentos de comerciantes.  O sistema foi  desenvolvido em abril
2016 pelo National Payments Corporation of India (NPCI). Hoje, um a
cada dois indianos possuem uma conta na plataforma. 

Na China, o WeChat transformou os pagamentos. Lá não se anda mais
com cartão de crédito e/ou papel-moeda. Há bares e restaurantes,
inclusive, onde nem precisa fazer o pedido para um garçom, basta
escanear um código QR da mesa, escolher o desejado, pagar pelo seu
dispositivo móvel e recebe o desejado em sua mesa.

Mais de 4 mil suecos implantaram microchips em suas mãos. Isso lhes
permite pagar por viagens de trem e comida, ou entrar em escritórios
sem chave, com um aceno. Restaurantes, ônibus, estacionamentos e
até  mesmo  banheiros  pagos  dependem  de  cliques  em  lugar  de
dinheiro em espécie. Metade dos varejistas da Suécia preveem deixar
de aceitar cédulas antes de 2025.

O  BharatQR  é  um  sistema  de  pagamento  integrado  indiano
desenvolvido  em  2016  pelo  NPCI,  Visa,  MasterCard  e  American
Express.  O  sistema  padronizou  o  uso  de  QR  Codes  para  realizar
pagamentos,  diminuindo  a  necessidade  do  uso  de  máquinas  de
cartão.

Predominantemente  impulsionada  pelo  universo  on-line,  a  ruptura
digital traz à tona a discussão do O2O (Online-to-Offline). Estimular a
concorrência é importante para ampliar serviços bancários populares.
Um banco pioneiro lançará um sistema de pagamento biométrico por
meio  da  sua  rede,  permitindo  transações  financeiras  on-line em
pontos de venda usando essa autenticação como modo de segurança.



Esse,  como exemplo,  é um ponto de um programa avançado para
uma  Frente  Ampla  Democrática  (do  centro  à  extrema-esquerda)
apresentar  na  próxima  eleição  presidencial  brasileira:  eliminar  a
possibilidade de existir os “geddeis”. Está “moeda-nacional” é uma
referência às “impressões digitais” do ex-ministro Geddel Vieira Lima
encontradas nos R$ 51 milhões em espécie, distribuídos em malas e
caixas.

Os combates à corrupção, à lavagem de dinheiro-sujo e à sonegação
fiscal avançarão com o fim da impessoalidade nos pagamentos. Estes
deixarão “pegadas eletrônicas” para serem rastreadas por  big-data,
isto é, pesquisa em grandes bancos de dados.

Desestimular  o  uso do dinheiro  em espécie,  além da  redução dos
custos com guarda e transporte de numerário, possibilitará a redução
das  despesas  administrativas  dos  bancos  cobradas  no  spread do
crédito. Mitigará também os riscos de lavagem de dinheiro e assaltos,
seja às agências e ATMs, seja às pessoas físicas.

Os  diversos  programas  partidários,  quando  há  fragmentação  dos
partidos como no Brasil, cada qual com seu cacique, são um grande
problema para as tentativas  de união ou formação de uma Frente
Ampla  de  centro  à  esquerda  contra  a  direita.  Assim  quando  um
programa é específico, as diferenças devem ser abordadas, discutidas
e superadas por consenso.

Progressistas tendem a falar sobre programas. Mas os programas não
são só o que a maioria dos brasileiros quer saber.  A maioria quer
saber o que o candidato apoiador defende, se seus valores são os
valores “certos” face ao seu moralismo, o que seus princípios são, em
qual direção moral seu candidato quer levar o país.

No discurso público, valores superam programas, princípios superam
programas, direções políticas trunfam programas. Valores, princípios,
e  direções  políticas  são  exatamente  as  coisas  possíveis  de  unir
progressistas,  se  eles  forem  criados  corretamente.  A  razão  deles
poderem nos unir é eles estarem conceitualmente acima de todas as
coisas capazes de nos dividir.

Por exemplo, Alexandria Ocasio-Cortez, a mais notável congressista
de  esquerda  do  Partido  Democrata  norte-americano,  lançou  um
esboço amplo de uma visão para o  Green New Deal, um plano para
combater  a  injustiça  econômica  e  racial,  enquanto  luta  contra  a
mudança climática. O documento também endossa a saúde universal,
uma garantia de emprego e a educação superior gratuita.

Em  uma  fase  de  debate  preparatória  para  o  enfrentamento  de
populistas de direita – o capitão aqui, o bilionário lá –, é necessário
arregimentar  apoios  em defesa  de  um programa comum.  Nele  se
corrigirá  erros  cometidos  no  governo  social-desenvolvimentista



(2003-2014),  como  o  “capitalismo  de  compadrio”,  e  se  avançam
propostas para uma boa vida durante todas as horas e todos os dias.

Em 2017, 42% das transações com movimentação financeira era feita
por canais como agências, ATMs, correspondentes e  contact center,
37% por POS e 21% por Internet e  mobile banking. Em 2011, era
respectivamente, 52%, 31% e 16%. A tendência é digital.

Impacto  da  revolução  tecnológica  sobre  o  emprego  bancário:  em
1989, eram 821 mil bancários no país, esse total caiu 52% até 2001,
para o patamar de 393 mil  vagas.  De 2002 a 2011, por dez anos
consecutivos,  o  total  de  empregos  em  bancos  apresentou  um
crescimento  contínuo,  atingindo  508  mil  vagas.  O  setor  bancário
encerrou 2018 com aproximadamente 465 mil  funcionários diretos,
sendo 78% com nível superior.

Todos  nós,  trabalhadores  ativos  e  inativos,  somos  clientes  desse
sistema. Dependemos dele para substituir a renda do trabalho pelos
rendimentos do capital financeiro na aposentadoria. Não corresponde
à realidade o lema “nós contra eles”. É reducionista. 

“Nós”  somos  diversos,  mas  não  necessariamente  inimigos  como
sugere a leitura da realidade através de uma luta de classes binária.
A diversidade de interesses e a necessidade de conciliação em termos
de valores e um projeto nacional, para se tornar novamente maioria
democrática em uma sociedade antagônica, sugere outra narrativa.

Primeiro,  trata-se  de  reconhecer  a  estratificação  social  brasileira.
Quando se analisa a riqueza financeira per capita, calculada através
dos dados da ANBIMA sobre  segmentos de clientes,  em março de
2019,  dividimos  nossa  sociedade  nos  seguintes  estratos.  Há  144
milhões  depositantes  de  poupança.  Mas,  para  não  distorcer  as
estimativas,  desconsideramos 82 milhões  deles  com menos de R$
100 na conta de poupança, cujo saldo médio dá R$ 15. Depois, ver o
poder econômico de 62 milhões com saldo médio de R$ 11.688: em
conjunto, acumulavam, em março de 2019, R$ 725 bilhões, ou seja,
um  grande  funding para  financiamento  da  casa  própria  por
mecanismo de mercado.

Cerca de 65% da carteira de ativos financeiros do varejo tradicional é
composta de depósitos de poupança – em média per capita de R$
10.274. Excluindo-os e considerando apenas fundos de investimentos
e  títulos  e  valores  mobiliários,  os  8  milhões  de  clientes  desse
segmento têm em média R$ 41.500. Os 4 milhões do varejo de alta
renda, R$ 195.203, e as 122 mil pessoas clientes do Private Banking,
R$ 9,2  milhões.  Suas 56.508 famílias  possuem em média  R$ 19,9
milhões. Não por acaso, o total de 12,3 milhões desses clientes é um
número próximo dos 13,4 milhões diplomados em Ensino Superior. No
caso, a correlação parece ser causalidade.



Petróleo e gás 

A relevante função estratégica do segmento
petróleo para a soberania nacional

Uma introdução ao cenário mundial do petróleo

“A dependência dos sistemas energéticos e sua complexidade e
alcance crescentes deixam em evidência a necessidade de

entendermos os riscos e as exigências da segurança energética no
século XXI. Cada vez mais o comércio de energia ultrapassa as

fronteiras nacionais. Além disso, a segurança energética não é apenas
combater a enorme variedade de ameaças; está relacionada também às

relações entre os países, como eles interagem entre si e qual é o
impacto da energia na segurança nacional como um todo.”

Daniel Yergin, A busca: energia, segurança e reconstrução do mundo

moderno, Intrínseca, São Paulo, 2011, p.277.

Por isso, Daniel Yergin – especialista norte-americano em petróleo – afirmou 

que, a definição do preço médio internacional do petróleo nos períodos de crise,

guerra ou mutação geopolítica – como o que estamos vivendo neste momento 

do século XXI – tende a ser 90% “política” e apenas 10% “econômica”. E tudo 

indica que Yergin tem razão, porque ele está se referindo a uma commodity 

ímpar e a um mercado global que envolve a segurança energética, assim como 

a própria sobrevivência do sistema político e econômico mundial e de cada um 

dos seus duzentos Estados e economias nacionais, principalmente dos maiores 

consumidores. O petróleo é o energético mais eficiente de todos; sendo 

responsável por 93% do transporte mundial de cargas e pessoas, e seus 

derivados suprem em 85% os produtos que usamos no dia a dia.

O petróleo hoje é também o insumo básico e fundamental de pelo menos 3.000 

itens, alguns deles hoje elementos fundamentais na sustentação do nosso 

processo civilizatório – vide o plástico, fármacos, fertilizantes – mas que por 

nossa irresponsabilidade em usá-lo como combustível, que não é o mais nobre 

dos usos e sem possibilidade de reposição, já deveria estar com sua queima

substancialmente reduzida há pelo menos uma década. Se considerarmos que 

não temos a vista nenhuma tecnologia eficiente que nos próximos 30 anos 

venha a substituir esses produtos, estamos dizendo que o petróleo, hoje, 

transcende a questão meramente financeira, ela é política, pois 

essencial, vital e estratégica para sobrevivência da nossa civilização .

As principais reservas de petróleo do mundo se concentram no território de 

apenas quinze ou vinte países. Se tirarmos as grandes reservas da Venezuela, 

Brasil, Canadá, Rússia e Estados Unidos, a maioria desses países se encontra 

no Oriente Médio e, em particular, no Golfo Pérsico, que detém cerca de 60% 

das reservas comprovadas de petróleo de todo o mundo, sendo responsável, ao



mesmo tempo, por um terço da produção mundial. Apenas o cartel da Opep, 

que reúne esses mesmos países do Golfo, mais Venezuela, Líbia, Angola, 

Nigéria e Equador, controla 71,6% das reservas, e a Arábia Saudita, que lidera 

o cartel, possui sozinha 25% de todos esses recursos. 

Mas o mais importante disso é – para entender a tese de Yergin – que as 

reservas de todos esses países, menos Canadá e Estados Unidos, pertencem 

neste momento aos seus Estados nacionais e são exploradas por empresas 

estatais  . Na verdade, a exploração, o refino e a distribuição internacional do 

petróleo também estão nas mãos de apenas vinte grandes empresas. E o que é 

ainda mais importante: dessas vinte   maiores petroleiras do mundo, 

quinze   são estatais e controlam 80% das reservas mundiais de óleo. 

Apenas cinco são privadas – três anglo-americanas, uma holandesa e uma 

francesa – e produzem menos de 15% da oferta mundial de petróleo. E isto não 

é de graça...

Não podemos deixar de abordar, neste preâmbulo estratégico, uma referência 

fundamental, que foi e é, a crise de 2008, a maior de todas as crises vividas 

pela humanidade. Ela anarquizou a economia real, com um oceano de valores 

virtuais, que segundo o professor Carlos Lessa, supera a casa de quinze vezes o

PIB do mundo, hoje de cerca de US$ 80 trilhões. Esta nuvem de gafanhotos está

devastando a economia mundial, e muito provavelmente vá levá-la ao colapso. 

Mas o mais importante é que os donos do dinheiro do mundo, querem se 

abrigar do tsunami que eles criaram e se avizinha , apropriando-se de 

todos os ativos reais e essenciais à nossa civilização, disponíveis e ao 

seu alcance, e evidentemente, o petróleo é um desses refúgios, assim como 

tantos outros patrimônios estratégicos, como água, energia, fertilizantes, 

tecnologia, etc.. 

Fácil entender, dentro desta visão dos senhores do mundo, a conveniência do 

conceito de Estado Mínimo e aniquilar o de “Soberania Nacional”. Estado 

Mínimo, que já demonstrou seu rotundo fracasso, em vários países. Lembremos 

que com a crise de 2008 nos EEUU, foi graças ao Estado forte Norte-Americano 

que, não só salvou empresas literalmente quebradas como a GM e AIG, 

estatizando-as, mas também salvou a tão decantada Wall Street de ir pelo ralo. 

E por via de consequência salvou a economia americana do colapso, o que não 

seria possível com um Estado fraco e mínimo. Faz o que eu digo, mas não faz o 

que eu faço.

Longe de desejarmos ensinar, mas apenas reavivando um conceito de nação, 

que seria a resultante de um trinômio: Humanware(pessoas) + Hardware 

(território + recursos naturais) + Software (inteligência e fatores 

mobilizantes de inteligência + Educação). Dependendo da qualidade, 

competência e equilíbrio na condução desses três pilarespor seus 

representantes institucionais, com compromisso, valores e princípios virtuosos, 

é que se construirá, ou não, uma nação próspera, socialmente justa e 

plenamente sustentável. Ou seja, estes elementos, precisam interagir de forma
concomitantemente e harmônica, pois somente desta forma se potencializam  . 
Do contrário, ficaremos a mercê de interesses outros, que no mais das vezes, 

serão divergentes dos nossos.



Foi graças a transcendente visão estratégica de alguns governantes e 

lideranças do passado. que tivemos a maior manifestação popular da nossa 

história, com a participação de todos os segmentos sociais, como militares, 

estudantes, trabalhadores, que foi instituído, inteligentemente, o monopólio do 

petróleo para o Estado, que produziu, graças à trilogia acima, o gigante que é a

Petrobrás. 

E, mais que isto, através dessa ação estatal se construiu várias usinas 

hidroelétricas, como Itaipú, que hoje são pilares de sustentação da 

sobrevivência do país. E, talvez exatamente por isso, este acervo fantástico, 

está sendo desnacionalizado e entregue na bacia das almas, em detrimento de 

nossa Soberania. Petróleo e hidroeletricidade contribuem com mais de 90 % da 

matriz energética brasileira. A alardeada substituição do petróleo por energias 

de outra origem ainda está muito longe, no País e no mundo, de se tornar uma 

realidade quantitativamente significante.

Acreditar que desnacionalizar, mesmo que chamada de privatização,o 

patrimônio construído por décadas vai amenizar alguma coisa nessa dívida 

monumental a que nós e o mundo fomos conduzidos por essa bolha financeira é

no mínimo uma quimera, pois a solução desse problema passa por outras 

ações, como alguns países já fizeram e demonstraram. Continuando nos nossos

processos atuais de tratamento dela, que cresce a mais de R$ 500 bilhões/ano, 

a venda de patrimônios produtivos a título de investimento, só agravará o 

problema, pois não está acarretando aumento significativo na produção de 

riqueza, de tecnologia, e empregos de qualidade. Somente estaremos abrindo 

mão para o exterior,permanentemente, do lucro gerado, em detrimento de sua 

aplicação multiplicadora no desenvolvimento nacional. O investimento 

externo que interessa é o produtivo, que gere produção sustentada de 

mais riqueza, tecnologia e empregos de qualidade, e não esse engodo.

Neste cenário, é imperativo que não se enxergue a Petrobras, apenas e tão 

somente como mais uma empresa. Esta visão simplista de “mercado”, não 

condiz com o que ela realmente representa, pois sem nenhuma sombra de 

dúvida, ela é a “longa manus do Estado brasileiro”, no desempenho de 

uma atividade vital ao país como Estado/Nação. Fragilizá-la, é fragilizar e 

expor a Nação brasileira, no seu calcanhar de Aquiles; é destruir-nos. Portanto, 

ela é em última análise, uma das mais importantes bases para a Soberania do 

Estado brasileiro, queiramos ou não.

No entanto, as últimas Diretorias,com a conivência do Conselho de 

Administração composto na maioria de pessoas vinculadas ao sistema 

financeiro,estão gerindo a Petrobras, temerariamente, com um enfoque 

financista de curto prazo para uma Empresa de longo prazo. Para isso foram 

criadas premissas falsas e mentirosas como a de que ela está quebrada, tem de

reduzir a alavancagem rapidamente, a situação é de penúria, o Governo não 

tem recursos para investir no Pré-Sal, etc., sem qualquer vínculo com realidade.

Apesar de todas as crises a situação econômico-financeira da Petrobras

é estavelmente das melhores entre as petrolíferas internacionais.



Mas pior que isso, é que esse panorama induziu o Governo a um conjunto de 

medidas contra a Soberania Nacional, antinacionais e antissociais, como ao 

retirar a proteção legal para o País do controle da produção do Pré-Sal, que era 

a Petrobras como Operadora Única, redução da exigência de conteúdo local 

para os insumos da produção do pré-sal, alienação de unidades industriais 

produtivas e campos de petróleo descobertos, entre outras.

Por outro lado, a nossa mídia, irresponsável e impunemente vende esses mitos 

como verdades, sem qualquer análise e coerência dos dados e fatos, gerando 

uma grotesca manipulação da opinião pública para apoiar esses absurdos 

entreguismos por desinformação. 

Pela importância desses fatos, como condicionantes de tudo que está 

ocorrendo de deletério para o País no Setor Petróleo, o Econ. Cláudio 

0liveira elaborou uma análise dos dados disponíveis para esclarecer a real 

situação econômico financeira da Petrobras, que está apresentado anexo ao 

documento completo indicado ao final desse texto. 

RISCOS E AMEAÇAS À SOBERANIA NACIONAL NO SETOR DE PETRÓLEO E 

GÁS – P&G

1 - Gestão da Petrobras e ação do Governo baseadas em mitos e manipulações

2 –Executivos Criminosamente Descomprometidos com a Instituição

3 - Desnecessária Aceleração da Produção de Petróleo do Pré-sal

4 - Entrega e desnacionalização das reservas de P&G do Brasil

5 - Dependência Externa do Refino, Petroquímica e Fertilizantes

6 - Desnacionalização da cadeia logística de P&G

7 -Setor Petroleiro é o de Maior Corrupção no Mundo

8 - Sistemática Campanha Negativa da Mídia 

9 - Extinção do Conteúdo Nacional

10 – Exemplo da Liquidação de um Polo Virtuoso Em Desenvolvimento

11 - Destruição de uma Rede de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico

12 - Geração de Divisas - Perdas Nacionais

13 - Manipulações Contábeis

POSSIBILIDADES E OPORTUNIDADES À SOBERANIA NACIONAL NO SETOR

PETRÓLEO

1 – Finalidade da extração das riquezas naturais

2 – Propriedade do petróleo pelo Estado

3 – Redefinir a Missão da Petrobras

4 – Obrigação da Petrobras defender o interesse do País no petróleo

5 – Reformar as alienações de patrimônios estratégicos da Petrobras

6. –Indicações para a Direção da Petrobras

7 – Retomar exigência de conteúdo local

8 – Garantir o controle do Estado na produção do Refino e Insumos básicos 

9- – Implantar Sistemas de Auditagem de Governança e Gestão

10 – Responsabilizar legalmente o mau uso do poder da mídia

11 – Refundar a rede de pesquisa e desenvolvimento liderada pelo 

PETROBRAS/CENPES

CONCLUINDO



A importância do petróleo para o processo civilizatório no mundo de hoje 

continua fundamental e indiscutível. Mas essa importância estratégica está 

sendo ofuscada pelo mero aspecto mercantil como mais uma commodity 

comum.Se fosse assim, porque os países desenvolvidos gastam valores 

altíssimos para comprar esse petróleo, ou até fazem guerras e jogos 

geopolíticos para garantir sua disponibilidade?

No entanto, não é suficiente examinar a importância do petróleo, seus 

derivados e demais produtos somente quanto ao desenvolvimento civilizatório. 

Pois muito crucial é ter clareza que ele é finito e sustenta a vida basal da 

humanidade, hoje com sete bilhões de almas.

Se retroagirmos cem anos, quais eram as fontes de energia disponíveis para a 

vida humana? 

- Como eram produzidos os alimentos?Como eram conservados e distribuídos 

esses alimentos?

- Como as famílias compravam, conservavam e preparavam os alimentos?

- Não seria exagerar imaginar que isso se fazia a pé para a vila, trocar suas 

batatas por ovos ou tomates e jantá-los no escuro.

- Quantas pessoas sobreviviam naquela época? Quantos morriam de inanição? 

Por doenças hoje erradicadas?

Assim como uma pessoa não pode sobreviver ou será aleijado se tiver sua 

coluna vertebral quebrada, uma nação inteira terá dificuldade se não utilizar 

com absoluta segurança a sua coluna vertebral. O Brasil não pode se dar ao 

luxo de desmontar sua formidável indústria petroleira construída, do 

poço ao posto, e ter de, no futuro, ser um player dependente e em 

desvantagem neste mercado do Ouro Negro.

Partilhar ou entregar para estrangeiros a exploração e produção de petróleo dos

nossos campos e mares; privatizar refinarias e/ou aumentar preços dos 

derivados para criar concorrências artificiais com o exterior, vender a BR-

Distribuidora para reforçar um caixa já elevado, são decisões absurdas que do 

ponto de vista da Nação Brasileira, significa se voluntariar a escravidão 

permanente e ser acima de tudo anti-Pátria.

Até hoje nenhum país se desenvolveu entregando seu
petróleo para exploração por empresas estrangeiras.

Documentos complementares:

Documento completo: http://www.soceconrs.com.br/site/wp-
content/uploads/2019/03/A-Relevante-Fun%C3%A7%C3%A3o-Estrat%C3%A9gica-do-
Segmento-Petr%C3%B3leo-Para-a-Soberania-Nacional-1.pdf   .

AEPETV: Patrícia Laier explica a Cessão Onerosa: 
http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/2713-aepetv-
patricia-laier-explica-a-cessao-onerosa

Quem ganha e quem perde com a política de preços da Petrobrás: 
Vídeo:https://www.youtube.com/watch?
v=w8ZqdkvVBq0&feature=youtu.be

http://www.soceconrs.com.br/site/wp-content/uploads/2019/03/A-Relevante-Fun%C3%A7%C3%A3o-Estrat%C3%A9gica-do-Segmento-Petr%C3%B3leo-Para-a-Soberania-Nacional-1.pdf
http://www.soceconrs.com.br/site/wp-content/uploads/2019/03/A-Relevante-Fun%C3%A7%C3%A3o-Estrat%C3%A9gica-do-Segmento-Petr%C3%B3leo-Para-a-Soberania-Nacional-1.pdf
http://www.soceconrs.com.br/site/wp-content/uploads/2019/03/A-Relevante-Fun%C3%A7%C3%A3o-Estrat%C3%A9gica-do-Segmento-Petr%C3%B3leo-Para-a-Soberania-Nacional-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=w8ZqdkvVBq0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=w8ZqdkvVBq0&feature=youtu.be
http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/2713-aepetv-patricia-laier-explica-a-cessao-onerosa
http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/2713-aepetv-patricia-laier-explica-a-cessao-onerosa


Importância do Refino, do Transporte e da Distribuição do Petróleo e de seus 

Derivados para o Brasil e a Petrobrás: - link: 
http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/2873-importancia-
do-refino-do-transporte-e-da-distribuicao-do-petroleo-e-de-seus-
derivados-para-o-brasil-e-a-petrobras

Venda das refinarias Petrobrás: decisão boa ou ruim?: - 
http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/2929-venda-das-
refinarias-petrobras-decisao-boa-ou-ruim-para-a-empresa-e-o-pais

http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/2929-venda-das-refinarias-petrobras-decisao-boa-ou-ruim-para-a-empresa-e-o-pais
http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/2929-venda-das-refinarias-petrobras-decisao-boa-ou-ruim-para-a-empresa-e-o-pais
http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/2873-importancia-do-refino-do-transporte-e-da-distribuicao-do-petroleo-e-de-seus-derivados-para-o-brasil-e-a-petrobras
http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/2873-importancia-do-refino-do-transporte-e-da-distribuicao-do-petroleo-e-de-seus-derivados-para-o-brasil-e-a-petrobras
http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/2873-importancia-do-refino-do-transporte-e-da-distribuicao-do-petroleo-e-de-seus-derivados-para-o-brasil-e-a-petrobras
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