VAMOS MUDAR
NOSSO FUTURO!

Temas, posicionamentos e propostas
para o debate eleitoral de 2018
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APRESENTAÇÃO

Em 2018, teremos a oportunidade de escolher, mais uma vez,
nossos representantes para o Poder Executivo e para o Poder
Legislativo no Rio Grande do Sul e em esfera nacional. Nesse
contexto, a Fecomércio-RS, com a responsabilidade de uma entidade que representa 557,4 mil estabelecimentos produtivos, que
empregam 1,576 milhão de pessoas e respondem por mais da
metade de tudo que é produzido no Rio Grande do Sul, apresenta
sua visão de futuro para o Brasil e para o nosso Estado.
Acreditamos que um conjunto de questões relevantes, determinantes da qualidade de vida de nossa sociedade nesse futuro,
precisa nortear o debate eleitoral deste ano. Essas questões merecem a devida atenção e cobrança de posicionamento por parte dos eleitores em relação àqueles que pleiteiam sua confiança
como seus representantes. Tendo isso em vista, a Fecomércio-RS
apresenta seus posicionamentos de forma objetiva e segmentada
para cada uma dessas questões, de modo a facilitar o reconhecimento, o entendimento e sua associação com os discursos e posições explicitadas pelos candidatos ao longo da disputa eleitoral.
O contexto atual, que mistura a exposição de práticas de corrupção generalizadas, crise econômica severa e anseio de renovação
por parte da população, permite que sejamos ambiciosos para
demandar mudanças significativas na condução das políticas
públicas. Por isso, de modo geral, os posicionamentos expostos
aqui podem ser resumidos na proposição de um “choque de capitalismo e de liberdade” para o Brasil e para o Rio Grande do
Sul, no sentido de aproximar a nossa realidade daquela observada em países desenvolvidos, tornando nosso país e nosso Estado
lugares melhores para se viver.
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AUMENTO DE
PRODUTIVIDADE:
A INTRODUÇÃO

Todos os temas, posicionamentos e propostas apresentados pela
Fecomércio-RS neste documento visam, em última análise, o aumento de produtividade. Esse é um conceito de importância central e diz respeito, simplesmente, ao montante total de produção
que conseguimos atingir a cada hora de trabalho.

A segunda forma é aumentar a produção do país usando os recursos que já possuímos. Para isso, precisamos, por um lado,
alterar regramentos e garantir um ambiente que torne a produção e as transações econômicas em geral mais fáceis e rápidas. Por outro lado, é necessário promover maior concorrência
entre as empresas em igualdade de condições, com redução da
interferência estatal, pois é isso que as incentiva a estar permanentemente buscando ofertar os melhores bens e serviços à
população pelos menores preços possíveis. Cabe ressaltar que
essas são questões determinantes do atraso brasileiro. A maior
parte da diferença de produtividade do Brasil para os países ricos
está nesse âmbito, e não na qualidade ou quantidade dos recursos disponíveis para produzir.

Produtividade
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mil

EUA

A renda das pessoas, incluindo os salários dos trabalhadores,
é resultado da produtividade. Por isso, países ricos, em que a
qualidade de vida é alta, são aqueles em que a produtividade é
elevada. Atualmente, a produtividade da economia brasileira é de
apenas um quarto da dos Estados Unidos, por exemplo.
Existem duas formas de aumentar a produtividade. A primeira
delas é agindo sobre os recursos que temos disponíveis para produzir, trabalho e capital. Nesse âmbito, é necessário melhorar a
qualidade da educação e aumentar os incentivos para as empresas realizarem investimentos produtivos, elevando o estoque de
capital da economia.

US$ 112,5

Em US$ PPP, 2014
Fonte: Penn World Table 9.0

Brasil

PIB per capita

3,9x
US$ 28,9 mil
US$ 57,6

Em US$ PPP, 2016
Fonte: Banco Mundial

EUA
Brasil

mil
3,8x

US$ 15,1 mil
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MODELO E
TAMANHO
DE ESTADO

As privatizações exigem o reforço do papel de regulador do Estado. Setores onde as empresas que atuam costumam ser muito grandes, devido às necessidades de escala, como energia, telefonia e financeiro, estão
sujeitos à abusos de poder de mercado, tendo em vista o baixo grau de
competição entre as empresas. Nesses casos, as agências reguladoras estatais exercem um papel fundamental para garantir os melhores
resultados e, por isso, devem ser geridas com profissionalismo, sem
indicações políticas. Para que isso aconteça, é necessária a aprovação
de uma lei que estabeleça critérios mínimos para os dirigentes dessas
agências, relacionados à qualificação técnica e acadêmica, experiência
profissional e desvinculação do mundo político-partidário.

Fim do Estado Empresário

A eficiência da administração pública

O envolvimento do Estado na produção de bens e serviços aumenta
muito o espaço para a ocorrência de ineficiências (baixa produtividade)
e corrupção. Nesse sentido, entendemos que, tanto em âmbito nacional quanto estadual, o setor público deve reduzir sua participação na
produção de bens e serviços privados (tais como energia, serviços financeiros, extração de minérios, extração e refino de petróleo, entre
outros), que devem ser produzidos e distribuídos pela iniciativa privada.
Com isso, defendemos o fim do “Estado empresário”.

Além disso, o incremento na eficiência do setor público exige outras
medidas no âmbito administrativo, no sentido da desburocratização
de processos e melhoria na gestão de recursos humanos. É necessário alterar a forma de contrato de trabalho de servidores públicos
que não executam funções típicas de Estado. Profissões para as quais
existe um mercado de trabalho privado (médicos, professores, motoristas, entre diversas outras) devem ser regidas pela CLT, sem estabilidade no emprego. Profissões que só existem no Estado (militar, juiz,
fiscal de tributos, entre outros) continuam como estão, pois nessas sim
a estabilidade é importante para garantir o cumprimento das funções.
Além disso, é importante que a estrutura salarial no setor público reflita o que ocorre no setor privado, com a redução dos salários de entrada,
a remuneração por produtividade e a imposição do teto salarial efetivo
para todos os funcionários públicos dos três poderes.

Em âmbito nacional, ainda existem muitas empresas grandes sob controle da administração pública que devem ser privatizadas. Eletrobras,
Petrobras, Caixa, Banco do Brasil e Correios são os maiores exemplos.
No caso do Rio Grande do Sul, há o Banrisul, CEEE, CRM e Sulgás.
Além disso, os recursos obtidos com as privatizações de empresas públicas devem ser destinados ao investimento em ativos de maior retorno para a sociedade, como equipamentos de infraestrutura, ou para a
amortização de passivos, que possuem um custo financeiro que recai
sobre a sociedade. Em hipótese nenhuma, a venda de ativos estatais
deve ser utilizada como forma de financiar gastos públicos correntes.
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O Estado regulador

No Rio Grande do Sul, são necessárias alterações constitucionais que
eliminem elementos da administração de recursos humanos que reduzem a eficiência do serviço público. Nesse sentido, defendemos a extinção das elevações salariais por tempo de serviço, da licença-prêmio
e da cedência de funcionários para sindicatos e entidades de classe.
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PREVIDÊNCIA

previdenciário público deveria envolver níveis mínimos de renda,
para garantir que nenhum cidadão seja extremamente pobre em
sua velhice, independente das decisões que tomou ao longo de sua
vida. Para receber uma renda acima desse valor mínimo, cabe ao
indivíduo decidir até que idade quer trabalhar e que parcela de sua
renda vai poupar. Assim, defendemos a redução gradual do teto
previdenciário, de modo a reduzir tanto as contribuições quanto as
despesas previdenciárias.

R$ 1,3 trilhão
Em âmbito nacional, é necessária uma reforma que conceda maior
equilíbrio ao sistema, aproximando o montante total de contribuições dos segurados ao dos benefícios concedidos. No sistema previdenciário brasileiro, em que as contribuições dos trabalhadores
ativos financiam as aposentadorias e pensões, o envelhecimento da
população deve fazer o déficit, que já é gigantesco, se aprofundar
nas próximas décadas.
As medidas para atingirmos o equilíbrio, além disso, devem ser direcionadas à redução dos gastos previdenciários e não à elevação
das receitas. O Brasil já se encontra entre os países com a maior
carga tributária para o seu padrão de renda, o que inviabiliza, qualquer aumento de alíquotas ou criação de novos tributos para sustentar o déficit. Ademais, o governo brasileiro já tem quase metade
de suas despesas vinculadas ao sistema previdenciário.
Em primeiro lugar, é necessária a redução do grau de participação estatal no ciclo de vida (trabalho/aposentadoria) do brasileiro.
A previdência pública deve ter um caráter de seguro social e não
um mecanismo financeiro de poupança. O atual teto do regime previdenciário brasileiro é equivalente a aproximadamente duas vezes
a renda média do país, de forma que uma parcela muito grande
dos trabalhadores se torna integralmente dependente do sistema
previdenciário público. A participação compulsória em um sistema
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Despesas Primárias
do Governo Central

Despesas com
Benefícios
Previdenciários

R$ 560
bilhões

43,6%
Fonte: Tesouro Nacional, 2017

Outra medida necessária, em virtude da necessidade de equilibrar a parcela do sistema que permanecerá sob a administração
pública, é o estabelecimento de uma idade mínima para aposentadoria. A tendência de elevação da expectativa de vida e de redução da taxa de fecundidade dos brasileiros exige que se eliminem
as aposentadorias precoces para que esse equilíbrio possa ser
atingido. Nesse mesmo sentido, também é necessário restringir
as regras para a concessão de pensões e terminar com a possibilidade de acumular benefícios.
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Seguindo o caráter de seguro social para a previdência pública, é
necessário igualar todos os trabalhadores participantes do sistema,
sejam trabalhadores rurais, funcionários públicos ou do setor privado urbano. Desse modo, também é necessária a adequação da
contribuição rural, bem como a abrangência do setor público (os
três poderes) nas alterações propostas. Cabe ressaltar que, com
um teto previdenciário menor do que o atual, se torna muito mais
fácil a implantação dessas medidas, visto que terão influência apenas sobre uma parcela mínima da renda de um trabalhador em sua
aposentadoria.
No Rio Grande do Sul, o déficit previdenciário dos servidores públicos estaduais consome mais de um terço da receita corrente
líquida do governo. A instituição do regime de previdência complementar para os servidores que ingressaram a partir de 2017 só
produzirá efeitos positivos daqui a algumas décadas. Na medida em
que haja recursos financeiros para depósito no fundo previdenciário, é possível ir antecipando os efeitos positivos desse regime inserindo os servidores que ingressaram em anos anteriores. Além
disso, mesmo com a subordinação da maior parte das regras que
causam o déficit às normas nacionais, é possível mitigar o desequilíbrio previdenciário no curto prazo com uma alteração constitucional que impeça a contagem de tempo fictício de serviço para fins
de aposentadoria.
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RESPONSABILIDADE

FISCAL

As evidências históricas acerca do sucesso econômico das nações
mostram a importância que o equilíbrio das contas públicas (responsabilidade fiscal) possui para o desenvolvimento social e econômico. O Estado apenas consegue cumprir suas funções se possui
recursos para tal. Caso contrário, o acúmulo de dívidas ao longo do
tempo acaba transferindo recursos entre gerações, adiando o custeio de benefícios através de mais tributação ou de inflação.
Desse modo, para o governo federal, defendemos a manutenção
de um superávit primário de, pelo menos, 2,5% do PIB de forma
permanente. Já para o governo gaúcho, defendemos a manutenção de um resultado nominal não deficitário.
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INDEPENDÊNCIA DO
BANCO CENTRAL

A experiência dos países desenvolvidos mostra que para manter a
inflação baixa o ideal é conceder autonomia operacional ao Banco
Central (BC). Isto é, o executivo (presidente da reública) determina
a meta de inflação e o BC tem de atingir essa meta sem a interferência do executivo. Assim, defendemos que o presidente da autoridade monetária e seus diretores possuam mandatos fixos, descasados com o mandato do presidente da república. Nesse caso, a
substituição dos gestores da política monetária nacional só poderia
ocorrer em casos excepcionais e não por vontade política.
Tal autonomia promove a credibilidade necessária para manter as
expectativas de inflação ancoradas. Sem a possibilidade de ter seus
gestores substituídos caso desagradem o presidente da república, o
Banco Central fica à vontade para aumentar a taxa de juros quando
isso for necessário para combater a inflação. Com isso, a população
aumenta seu grau de confiança na administração da política monetária, o que, por sua vez, garante que a meta de inflação será
atingida com a menor taxa de juros possível. Quanto melhor é a
reputação do Banco Central, menores são as taxas de juros que ele
precisa utilizar para controlar a inflação.
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SISTEMA
TRIBUTÁRIO

O sistema tributário brasileiro não atende, nem de longe, dois princípios básicos que devem ser respeitados por um bom sistema. Por
um lado, o alto grau de cumulatividade e o excesso de diferenciações
nas regras e benefícios tributários reduzem a sua neutralidade. Com
isso, as escolhas de empresas e indivíduos acerca de seus investimentos, gastos, compras, local de instalação e organização, entre
outras muitas, acabam sendo influenciadas pelas regras tributárias, ao invés de serem pautadas pelas condições da economia real
(distâncias, localização de mercado consumidor e dos fornecedores,
fertilidade do solo, clima, entre outras). Isso provoca um desperdício
enorme de recursos, reduzindo muito a produtividade da economia.
Por outro lado, o alto grau de complexidade do sistema brasileiro,
comprovado por comparações internacionais, reduz muito a
facilidade de apuração dos tributos. Além de incentivar a evasão
fiscal, isso traz insegurança jurídica, inibindo investimentos, e
aumenta muito a parcela de recursos das empresas destinados
para uma atividade meio, reduzindo sua produtividade.
Para corrigir esses problemas, o sistema tributário brasileiro
precisa ser reformado com foco principal na simplificação. Tal
reforma deve ser pautada pela redução do número de tributos,
pela unificação de regras que regem cada tributo, pela redução da
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cumulatividade e pela diminuição do volume de obrigações acessórias a serem cumpridas pelas empresas. A Fecomércio-RS já
construiu uma proposta de reforma tributária para o Brasil nesse
sentido. Enquanto isso não acontece, em âmbito estadual, temos
propostas específicas para simplificar as regras de apuração dos
tributos estaduais.
Após atingida uma simplificação de regras significativa, o regime
tributário que beneficia empresas pequenas, o Simples Nacional,
importante mecanismo de garantia da concorrência e incentivo ao
empreendedorismo, pode ser aperfeiçoado. Esse aperfeiçoamento
deveria igualar sua sistemática de cálculo de tributação ao regime
geral, deixando seus benefícios atrelados apenas ao valor reduzido
das alíquotas aplicadas. Além disso, essa igualdade de regras de
cálculo poderia acabar com os graves problemas enfrentados atualmente no que diz respeito à aplicação da substituição tributária e
ao diferencial de alíquotas para compras interestaduais.

SISTEMA E
GOVERNANÇA
POLÍTICA

A governança política diz respeito à forma como são tomadas as decisões que regem uma sociedade. O formato dessa governança (sistema
político) pode gerar mais ou menos incentivos para a produção de regras que beneficiem a sociedade como um todo, em oposição a regras
que geram ganhos individuais apenas para os seus representantes.
Como a observação dos sistemas políticos mundo afora evidencia, e
diferentemente do caso das regras econômicas, não existe um sistema supremo e comum aos países desenvolvidos, de modo que a
estabilidade de regras e a manutenção de um ambiente democrático
parecem ser os elementos mais importantes da governança política.
No sistema brasileiro, contudo, existem dois problemas graves que
precisam ser enfrentados.
Em primeiro lugar, o elevado grau de fragmentação no Congresso
Nacional reduz a produtividade na tomada de decisões, aumenta
os custos de negociação do poder executivo e, com isso, os incentivos à corrupção. Desse modo, defendemos o reforço nas medidas
que reduzam a fragmentação e o tamanho do Congresso Nacional. As cláusulas de barreira e o fim das coligações implantados
recentemente devem melhorar um pouco a situação e a evolução
prevista na Lei não pode ser interrompida e nem ser inviabilizada
por decisões judiciais.
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Em segundo lugar, a distribuição das cadeiras na Câmara dos Deputados brasileira não respeita a representação proporcional à população, o que é essencial a uma democracia. Os limites inferior (8)
e superior (70) para os deputados federais de cada UF, bem como
a falta de atualização das populações estaduais, fazem algumas
regiões do país estarem sub-representadas no Congresso Nacional. Desse modo, é necessária a redefinição da proporcionalidade
entre as UFs na Câmara dos Deputados, sem aumentar o número
total de deputados.

Redefinição da proporcionalidade entre
as UFs na Câmara dos Deputados, sem
aumentar o número total de deputados.
65
44

272

Número de Deputados

151
377 Federais
142
por Região
41
39

77
73
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Bancada Atual

382
179
482
215
382

Bancada atualizada para
população atual
Número de habitantes por
deputado (em milhares)

SEGURANÇA
E COMBATE À
CORRUPÇÃO

Os problemas de segurança pública e de corrupção são, atualmente, algumas das principais preocupações dos brasileiros. Independentemente
dos números, o caráter e a generalização dos crimes cometidos mostra
que a credibilidade do sistema de segurança pública está muito baixa.
Assaltos à luz do dia em ambientes com grande circulação de pessoas e
o número de políticos envolvidos com corrupção evidenciam que o medo
de punição pelo cometimento de um crime é muito pequeno.
O bom funcionamento de um sistema de segurança pública depende
de sua credibilidade no que diz respeito à previsibilidade de punição.
Evitar crimes por meio do controle público, como o policiamento ostensivo e a auditoria de processos, possui custos elevados. Em um ambiente
de escassez de recursos públicos, principalmente, melhores resultados
para a segurança pública e a redução dos crimes de corrupção, no curto
prazo, passam pelo reforço do sistema de punições. Para isso, precisamos tornar as leis criminais brasileiras mais severas e reduzir as
possibilidades de recursos protelatórios, que significam, na prática,
impunidade. Nesse contexto, defendemos uma mudança constitucional
que garanta o início do cumprimento das penas após o julgamento em
segunda instância, a extinção ou uma limitação drástica do privilégio
de foro para autoridades, a criminalização da prática de “Caixa 2” e o
aumento do número e diferenciação de vagas em presídios, de modo a
evitar que penas sejam abrandadas pelo Poder Judiciário devido à necessidade de escolha de punição apenas aos crimes mais graves.
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SERVIÇOS
PÚBLICOS

É função do Estado prover alguns serviços públicos, como saúde, segurança e educação, principalmente para a população de baixa renda.
Entretanto, há que se destacar que existe uma distinção entre prover
e produzir. Em muitos casos, o Estado não precisa produzir um serviço para garantir o seu provimento. Quando isso é possível, a redução da participação estatal na produção tem os mesmos benefícios
já abordados no tema “Modelo e tamanho de Estado”, aumentando a
eficiência da produção e reduzindo o espaço para corrupção.

Saúde
O Sistema Único de Saúde (SUS), atualmente, já utiliza a aquisição
de atendimentos em hospitais privados para prover o serviço de
saúde. Em geral, esses atendimentos acontecem a um custo significativamente menor do que quando realizados pelos hospitais públicos. Desse modo, defendemos a doação dos hospitais públicos para
hospitais de administração privada com resultados comprovados.

vida adulta, como mostram diversas pesquisas acerca do tema. No
Rio Grande do Sul, os indicadores do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) mostram o Estado ficando para trás em
relação aos outros estados. A escassez de recursos financeiros somada aos problemas de gestão do sistema (incluindo a administração de recursos humanos) compromete sua qualidade.
Desse modo, defendemos a transferência gradual de alunos da
rede pública estadual para escolas de administração privada, cujo
custo, considerando o ciclo educacional completo de um aluno, é
inferior ao sistema público1.
Concomitantemente, defendemos uma modernização do plano de
carreira dos professores da rede pública estadual, para estancar o
passivo financeiro que está sendo criado em virtude da incapacidade de pagamento do piso salarial do magistério e para aumentar os
incentivos para a obtenção de bons resultados por meio de remuneração variável ao longo da carreira, e não apenas em seu final.
No ensino superior, cujo sistema público é concentrado no governo
federal, defendemos a manutenção sob o controle estatal apenas
de universidades com resultados comprovados em pesquisa. Mesmo nesses casos, para os alunos de graduação e de pós-graduação
lato sensu que não são de baixa renda, o serviço deve ser tarifado.

Infraestrutura
Para todos os modais da infraestrutura de transportes, defendemos
concessões à iniciativa privada, conforme a viabilidade financeira
de cada caso. Além disso, tais concessões devem ocorrer no modelo de tarifa mínima para o usuário, sem a cobrança de valores
de outorga, considerando todos os investimentos necessários para
ampliações de capacidade em cada caso. Com esse conceito, no Rio
Grande do Sul, defendemos a extinção ou a privatização da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).

Educação
A educação básica, principalmente em seus anos iniciais, é a que
mais impacto exerce sobre a produtividade de um indivíduo em sua
18

1 Ver o estudo “Educação pública: uma proposta alternativa para os governos estaduais”, de Darcy Francisco Carvalho dos Santos (2017).
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