
 

 
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2017.  
AJUR/SIGRAF/RJ. 
Circular nº. 272/2017. 
Assunto: FIRJAN apresenta perspectivas econômicas e defende Reforma da 
Previdência. 

Prezado Associado, 

Transcrevemos abaixo, matéria extraída do Informe de Associados do Sistema FIRJAN: 
 

 
 

Embora a economia tenha conseguido se descolar da política e seguir rumo à estabilidade, 
com os indicadores confirmando nova fase de recuperação, ainda é preciso discutir este ano, 
de forma urgente, a reforma da previdência. 
 
Essa foi a agenda defendida pelo presidente do Sistema FIRJAN, Eduardo Eugenio Gouvêa 
Vieira, em coletiva de imprensa realizada no dia 12/12, na sede da Federação. 
 
“Com votação prevista para semana que vem, a aprovação dessa reforma é crucial para o 
reequilíbrio das contas públicas não só da União, mas também de estados e municípios. É 
primordial para que o país seja capaz de alocar recursos em saúde e educação, áreas 
prioritárias e que afetam a esmagadora maioria da população”, ressaltou. 
 
Eduardo Eugenio observou que essa mudança é uma das maiores oportunidades que o Brasil 
tem para interromper a transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos, que, 
segundo ele, é uma injustiça que se comete contra os trabalhadores do país. “Não aprovar a 
reforma da previdência na Câmara ainda este ano significa jogar para o próximo governo a 
responsabilidade”, pontuou. 
 
Para Guilherme Mercês, economista-chefe da Federação, postergar essa pauta resulta, na 
prática, deixar para a próxima década uma agenda de reformas que começou a ser discutida 



no final do século passado. “Há o risco de uma nova década perdida, assim como tivemos nos 
anos 1980, quando o grande problema era a inflação”, observou.  
 
O presidente da Federação ainda lembrou aos jornalistas que a FIRJAN realizará nesta sexta-
feira, 15/12, uma reunião com prefeitos, deputados federais e estaduais para debater esse 
tema: “É imprescindível que os parlamentares que nos representam no Congresso Nacional 
votem por esta reforma. Neste momento, é preciso pensar no povo brasileiro, não em 
ideologias ou apoio ou não ao Executivo”. 
 
Derrubando Mitos 
 
No encontro, o economista-chefe da FIRJAN, apresentou dados que derrubam mitos sobre a 
Previdência Social, como o fato de ela não ter déficit e que a crise fiscal fluminense não está 
relacionada a esse problema. “O mito da previdência superavitária ocorre porque alguns 
contemplam apenas as despesas previdenciárias comparadas à receita total da Seguridade 
Social, quando, na verdade, é preciso compará-las apenas com as receitas da previdência, 
detalhou Mercês. 
 
Outro ponto abordado foi o plano de recuperação fiscal firmado pelo estado do Rio com o 
governo federal. Segundo o economista, a iniciativa possui as mesmas falhas que levaram à 
crise: “A estratégia do regime de recuperação fiscal está baseada em usar recursos 
extraordinários para pagar despesas ordinárias. Isso não se sustenta”. 
 
Com relação aos municípios, Mercês apontou, através do Índice FIRJAN de Gestão Fiscal 
(IFGF), as despesas com pagamento de pessoal têm asfixiado as contas públicas municipais. 
Somente 29% do total das cidades conseguiram ter boa gestão da folha de salários, contra 575 
que desrespeitaram o limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF); outras 406 
destinaram 57% da receita para esses gastos. Assim, com o orçamento comprometido, as 
prefeituras recorreram ao artifício de postergar o pagamento de despesas para o ano seguinte. 
Os restos a pagar se consolidaram como a principal fonte de financiamento do seu caixa. 
 
“Para reverter essa situação, há algumas alternativas, mas todas relacionadas ao gasto com 
pessoal. A primeira delas é aprovação da reforma da previdência. Além disso, é possível ou 
aumentar as alíquotas previdenciárias, ou congelar os salários do funcionário público ou cortar 
pessoal. A Lei de Responsabilidade Fiscal permite essas medidas”, lembrou o economista. 

 

 
 

Cenário Econômico 

 



Ainda segundo Mercês, é possível esperar, em 2018, crescimento para o Brasil de 4% em um 
cenário otimista, com a aprovação das reformas previdenciária, microeconômica e do setor 
elétrico ainda em 2017 e início de 2018; de 3,0% em um cenário base, ou seja, com aprovação 
de “meias reformas” e ao longo de 2018; e de 2,0% em uma visão pessimista, com nenhuma 
reforma passando pelo Congresso. 
 
Já o PIB do estado do Rio segue, segundo estimativas da FIRJAN, em recessão, com 
encolhimento de 1,1% neste ano, ao contrário do nacional, que cresceu 0,9%. “O setor de 
serviços é o principal responsável por esse número no nosso estado. A indústria, por outro 
lado, já cresce mais que a média nacional. Isso porque cinco dos 13 setores da indústria de 
transformação estão crescendo, puxadas pelo comércio exterior. Na extrativa, há a 
recuperação do setor de óleo e gás”, explicou Mercês. 
 
Ele ainda pontuou que, mesmo com o crescimento da indústria, os setores de comércio e 
serviço fluminenses– que representam 80% dos empregos – continuam retraídos, o que explica 
o mercado de trabalho em queda no estado do Rio. 
 
Para ele, além da mudança na previdência, há outros fatores decisivos previstos para 2018, 
como os leilões dos novos blocos de exploração de petróleo e os novos programas de 
privatizações e concessões, fundamentais para o segmento de infraestrutura. 
 
Segurança Pública 
 
Para Eduardo Eugenio, é preciso combater a violência não somente com mais armamento, 
mas com políticas públicas voltadas para minimizar a ação dos criminosos: “Uma das 
alternativas é a descriminalização das drogas, já que o dinheiro movimentado pelo tráfico é 
fonte de violência. Além disso, para a sociedade, é muito melhor reabilitar nossa juventude 
afetada do que deixa-la à margem”.  
 
A Federação reitera propostas que apresentou este ano, como o aumento da segurança nas 
fronteiras como forma de coibir a entrada no país de drogas e armas compradas pelas 
organizações criminosas, financiadas também pelo produto de roubo de cargas. 
 
Atenciosamente, 
 

DEPTº.JURÍDICO. 
Sistema SIGRAF / ABIGRAF-RJ 
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