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Seminário no Correio debate os rumos para o país em 2017
O debate reuniu autoridades, economistas e representantes de setores produtivos

postado em 14/12/2016 14:33 / atualizado em 14/12/2016 19:02

 

Veja como foi o Correio Debate – Desafios para 2017, seminário realizado no auditório do Correio Braziliense, nesta

quarta-feira (13/12). Foram discutidos os rumos da economia do país para o próximo ano, e abordados temas como a

aprovação da PEC do teto dos gastos, que limita por 20 anos os gastos do setor público, além de reforma na Previdência,

taxas de juros, entre outros.  

O debate reuniu autoridades, economistas e representantes de setores produtivos, além do ministro da Fazenda

Henrique Meirelles e o secretário executivo de Programas de Parceria de Investimentos do Governo Federal, Wellington

Moreira Franco.
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18:56

O Correio Debate – Desafios para 2017 termina por aqui. Obrigado pela participação de todos. 

18:50

Moreira Franco garante que há um esforço do governo em fazer as mudanças e enfrentá-las. "Sobretudo dizer que os

contratos assinados eles foram contratos assinados com o governo brasileiro", destaca. O secretário do Programa de

Parceria de Investimentos conta que muitos problemas surgiram de concessões anteriores. "Frutos de equiívocos de

natureza ideológico, como querer que a Infraero participasse de 49% do consórcio. Isso gerava uma responsabilidade

que criou muitos problemas agora junto do TCU que participa a Infraero com dois membros do Conselho de

Administração", diz. Com a empresa quebrada, o Tesouro teve que colocar aportes. 

18:45

Para não cometer os mesmos erros, os novos programas de concessão apresentarão aos investidores editais em inglês e

espanhol. Prática que, segundo Moreira Franco, é ativa entre investidores no mundo todo. "Criamos série de

mudanças de tramitação com o objetivo de dar mais transparência e dar mais clareza e confiança no processo. Nós já

fizemos várias conversas e há um interesse muito grande. Evidente que esse interesse percorre de condições do mundo

e condições relativamente favoráveis", diz. 
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18:43

Moreira Franco destaca que o governo procura fazer um processo de concessões diferente dos orgnizados pela gestão

anterior e garantir, assim, uma maior segurança jurídica. "O processo anterior gerou insegurança muito grande porque

a concorrência não era muito evidente e a falta de evidência se manifesta no fto de que os editais eram publicados em

português. As pessoas e qualquer interessado que não era brasileiro teria que fazer a tradução e depois inverter a sua

proposta por um tradutor juramentado. Todo esse processo levava entre 25 ou 45 dias", afirma. 

18:40

O secretário do Programa de Parceria de Investimentos, Moreira Franco, diz que houve melhora no processo de

licitações e concessões. "O prazo mínimo passou de 25 para 100 dias para a apresentação do projeto. Ninguém elabora

um plano de 49 bilhões de dólares em 25 dias.Criou-se um processo de tomada de decisão que fortalece a força

politica dos ministérios e a força técnica das agências reguladoras. Não se toma uma decisão deste tamanho se você

não tem regras bem definidas e que cada ator saiba o limite que pode fazer sua intervenção porque obriga você definir

papeis e sobretudo os fóruns de modificação das regras. E começava com o fato de que algumas agências faziam

audiências públicas, outras não faziam, o que gerava nos participantes uma dúvida", comenta.

18:32

 "O risco cambial é o último problema do financiamento que não se conseguiu ter um alinhamento para que nós

possamos ter uma solução que seja criada e que não nos faça retornar a uma experiência danosa do passado, que

conseguimos extirpar na vida privada mas ainda é presente na vida pública, que é a indexação", diz o secretário-

executivo do Programa de Parceria de Investimentos, Moreira Franco.  

18:28

A preocupação por novas fontes de financiamento, para ele, é natural. "Todos os países praticam em obras de

infraestrutura algo que é algo totalmente conhecido e razoável. Não é escolha de uma benesse. Não é a troca e solução

de um problema, mas, sim, regras que o mercado pratica e está acostumado. Além de trazer a Caixa e o Banco do Brasil

com responsabilidade de fazer interlocução com bancos privados, fundos, internos e externos, nós tomamos a

iniciativa de facilitar do ponto de vista administrativo a publicação e lançamento de debêntures. É um processo

extremamente longo e complicado na medida em que processsos sejm incluídos no programa essa emissão fica

facilitado e nosso objetivo é introduzir no mercado secundário que esses instrumentos sejam eficazes."

18:26

Diferentemente das rodadas de concessões anteriores, onde só havia o Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social (BNDES), o governo procura para os novos leilões outras formas de financiamento. "Havia o

BNDES com práticas que não eram e não são as mais saudáveis, com um subsídio exagerado que levou o banco a ter

grandes preocupações e dificuldades. Como o empréstimo ponte que é um fator que gera insegurança e que afasta

toda a operação de financiamento das regras comuns do mercado. Então, nós acabamos com o empréstimo ponte vai

ser trabalhar com o subsídio que é mundial", afirma. 

18:24

Para isso, Moreira Franco destaca que o governo fez consultas ao Tribunal de Contas da União (TCU) para encontrar

regras de tal maaneira que estivessem de acordo com os órgãos de controle. "Procuramos também o Cade para que

pudéssemos ter regras que estimulassem a concorrência não apenas entre interessados e financiadores, mas entre eles
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também", diz. 
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18:22

O secretário-executivo do Programa de Parcerias de Investimentos, Moreira Franco, ressaltou que é indispensável que

o país possa introduzir o performance bond no Brasil. "É uma ferramenta comprovadamente eficaz que garante

ambiente de concorrência e de estruturação financeira adequada. E creio que esse é debate que já se fez alguns outros

momentos na Câmara dos Deputados e tenho certeza que ele retornará. Além disso, creio que outras medidas de

natureza regulatória deverão ser tomadas algumas inclusive já foram com o objetivo de superar todo o ambiente de

interrogação e dificuldades que marcou as últimas rodadas de concessões", comenta. 

 (http://24liveblog.com/show?
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18:15

"O Congresso, considerado por muitos o pior da história, aprovou a PEC do Teto com 60% de desaprovação popular.

Então, ele está agindo de forma positiva. Quem investe está acompanhadno o que está acontecendo, não pense que

quem vai investir não sabe o que está acontecendo. Ele sabe depurar o que está escrito no noticiário, ele sabe olhar

http://24liveblog.com/show?img=//cdn5.24live.co/images/2016/12/15/1481747185543587.jpg
http://24liveblog.com/show?img=//cdn5.24live.co/images/2016/12/15/1481747025467182.jpg


10/02/2017 Seminário no Correio debate os rumos para o país em 2017  Economia  Correio Braziliense

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2016/12/14/internas_economia,561293/seminarionocorreiodebateosrumosparaopaisem... 4/8

Comments(0)

Comments(0)

Comments(0)

onde tem gargalos e onde tem oportunidades", declara o cientista político Murillo Aragão.
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18:11

O cientista político Murillo Aragão avalia como ponto positivo da crise política no Brasil o interesse da sociedade pela

política. Ele destaca como exemplo as abstenções nas últimas eleições municipais. "Foi muito alta, sobretudo nos

grandes centros. A abstenção é uma manifestçõ política. A mediação do interesse da sociedade pela política está nas

 redes sociais. Há, sem dúvida, o aumento do interesse da sociedade", avalia.

18:10
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O cientista político Murillo Aragão separa a operação Lava-Jato em dois vetores. "O primeiro é a distruição do

capitalismo tupiniquim, onde empresas pagavam por decisões ou ganhavam licitações e compravam políticos. Toda

vez que surge um escândalo de corrupção, falam em regulamentar o lobby, mas não existe lobby no Brasil, o que existe

é corrupção, em que você compra um político com uma mala de dinheiro. O sgundo vetor é o fim do financiamento

empresarial de campanhas, que vai proporcionar uma disputa mais justa", avalia Aragão.

18:02

O cientista político Murillo de Aragão, acredita que o futuro poderá ser melhor do que o presente. "O primeiro vetor

que gostaria de comentar é o caráter transnacional do controle da corrupção. Nos últimois anos, o conjunto de regras

internacionais elevou o nível de combate à corrupção em escala planetária. Empresas nacionais e estrangeiras estão

submetidas a conjunto de regras rigorosos. Na medida em qeu empresas passam a ter integração com o mundo no

exterior, são submetidas a essas regras. Foi o que aconteceu com a Petrobras. Está sendo processda e investigada. Isso

faz com que práticas nefastas para o nosso sistema econômica são, também, combatidas por essa exposição que o

nosso capitalismo tem no mundo exterior", diz.

17:57

"Nós precisamos ver a carga tributária do nosso produto quando comparado com o produto estrangeiro. Antes de

2005, por exemplo, muita gente comprava computador daquele cara que produzia o computador na garagem. Naquela

época, 70% era feito informalmente. Aí o governo decidiu não cobrar mais. Hoje nós temos um nivel de 15%, apenas

esse percentual é de equipamentos que não tem origem nacional, pode ser contrabandeado. A gente tenta mostrar

para o governo que baixando a carga tributária a gente consegue reduzir a informalidade", diz Humberto Barbato,

presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica.

17:54

 Para Carlos Thadeu, critica o aumento da carga tributária e avalia que o aumento de impostos gera desempregos e o

aumento da informalidade. "Estamos voltndo a ver uma mudança da formalidade para informalidades devido a custos

extraordinários. A carga tributária que deveria estar reduzindo está aumentando. Todos os estados endividados estão

aumentando ICMS sobre gasolin, energia elétrica e combustível. Tira de quem está na formalidade para a

informalidade", diz. 

17:52

De acordo com o presidente da CBIC, 57% dos ocupados da construção civil não recolhem INSS. "Isso tem um

potencial 30 bilhões de reais por ano. Essa é uma preocupção que a gente tem, porque distroce o setor. Isso que

deveria ser fiscalizado, tanto para regular melhor o mercado, quanto para melhroar a arrecadação", diz José Carlos

Rodrigues.

17:50

O chefe do Deprtamento de Economia da CNC, Carlos Thadeu, critica a ideia do governo de liberar o saque do Fundo

de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para pagar dívidas bancárias. "Qualquer um sabe que vai simplesmente tirar

de um para dar para outro que está indo muito bem. Não necessariamente vai ter impacto na economia", diz.

17:47

"Não temos condições, hoje, de praticar um romantismo monetário exagerado em momento que tem tantas

inflexibilidades que estão continuando e vão continuar. À medida em que você gera mais recessão na economia, cai a

receita, e, consequentemente, não paga impostos e piora a relação dívida/PIB, o mais importante, agora, é evitar a
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recessão. O custo de chegar a 4,5% de inflação já pagamos. O que é pior? É insistir em meta central que pode,

eventualemnte, ficar acima de 4,5% por conta de preços administrados e ter recessão brutal? Como combater? Com

medidas", comenta Carlos Thadeu. 
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Notícias + lidas + comentadas

11:00 - 10/02/2017

Atividade econômica no Sudeste cai 0,8% e a do Norte recua 2,5%, diz BC

(http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/02/10/internas_economia,572683/atividade-economica-no-sudeste-cai-0-8-e-a-

do-norte-recua-2-5-diz-b.shtml)

10:34 - 10/02/2017

Controle da usina de Belo Monte é colocado à venda por R$ 10 bilhões

(http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/02/10/internas_economia,572671/controle-da-usina-de-belo-monte-e-

colocado-a-venda-por-r-10-bilhoes.shtml)
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BLOG DO VICENTE

BLOG DO SERVIDOR

Fonacate apoia Comissão Especial destinada a analisar remunerações extrateto

(http://blogs.correiobraziliense.com.br/servidor/fonacate-apoia-comissao-especial-destinada-analisar-remuneracoes-extrateto/)

Economia no Sofá #1
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Investidores já temem pelo
futuro do governo Temer
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