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6 As lições dos ajustes fiscais drásticos na Argentina de
hoje e no Brasil de 1998/1999
Dois episódios de ajustes fiscais
drásticos e de grande dimensão
comparáveis ao que o Brasil
terá pela frente são avaliados
pelos pesquisadores do IBRE:
Argentina desde 2015; e, Brasil,
em 1998/1999. Em ambos os casos, os ajustes pouco se
deram pelo corte de gastos correntes, e implicaram fortes
recuos do investimento público. Os dois episódios revelam
um padrão semelhante: gastos previdenciários e sociais
incompressíveis e ajustamento via alternativas como corte
de investimentos, alguma compressão de custeio e salários
e aumentos de tributos.

Ponto de Vista
10 A delegação de Bolsonaro e o pacto social
Muito do sucesso do governo que ora se inicia dependerá
da capacidade de conseguir separar o joio do trigo. Isto
é, eliminar e reduzir privilégios dos grupos de pressão,
bandeira para a qual a sociedade revela-se madura e capaz
de influenciar os legisladores, ao mesmo tempo em que
avança com bem mais cuidado na seara dos ganhos sociais
na direção da equidade.

Entrevista
12 Há riscos do Mercosul se desfazer aos poucos
Entre as mudanças prometidas pelo presidente
Jair Bolsonaro antes de sua posse, as do setor
externo estiveram entre as mais polêmicas – como a
mudança de embaixada de Tel-Aviv para Jerusalém
e o alinhamento de posições com os Estados Unidos
em áreas sensíveis como o Acordo do Clima e o de

Migração. No final de dezembro, Conjuntura Econômica
conversou com o embaixador José Alfredo Graça Lima,
um dos nomes cotados para assumir o Ministério da
Relações Exteriores antes da escolha do chanceler
Ernesto Araújo, sobre os principais itens dessa agenda.
Graça Lima defendeu a intenção se buscar uma
liberalização autônoma de tarifas, aliada a “acordos para
dar segurança jurídica aos parceiros”, alertou para o
risco de o Mercosul “se desfazer aos poucos”, e afirmou
que o plano de aproximação com os Estados Unidos
só apresentará ganho político-estratégico se o Brasil
for firme em negociar contrapartidas, como apoio à
candidatura do Brasil à OCDE.

Macroeconomia
18 O spread bancário: a proposta da Febraban
O spread no Brasil em 2016 era de 22%, no México 9,1%,
no Chile 4,3%, na Colômbia 3,9%, na Alemanha 5,5% e nos
EUA 5,2%.

Capa | Perspectivas 2019
28 Prova real
Com uma densa agenda de
reformas divididas entre as
urgentes, como a da Previdência,
e as inevitáveis, como a revisão da
regra de reajuste do salário mínimo,
o governo de Jair Bolsonaro terá de
mostrar disposição e habilidade para emplacar mudanças
capitais para a trajetória do crescimento brasileiro, com
um complicador extra forjado pelo próprio presidente no
decorrer de sua campanha: a promessa de mudar o modus
operandi da política nacional.
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Nota do Editor
Com uma densa agenda de re-

desta edição. Isto é, eliminar e reduzir privilégios

formas divididas entre as ur-

dos grupos de pressão, bandeira para a qual a so-

gentes, como a da Previdência

ciedade revela-se madura e capaz de influenciar os

– o novo ministro da Econo-

legisladores, ao mesmo tempo em que avança com

mia, Paulo Guedes, disse em seu discurso de pos-

bem mais cuidado na seara dos ganhos sociais na

se que “a reforma da Previdência é o primeiro e o

direção da equidade.

maior desafio a ser enfrentado” –, e as inevitáveis,

Há consenso de que a reforma da Previdência é

como a revisão da regra de reajuste do salário mí-

crucial para começar a estancar o explosivo cresci-

nimo, o governo de Jair Bolsonaro terá de mostrar

mento da dívida pública que já beira a casa dos 76%

disposição e habilidade para emplacar mudanças

do Produto Interno Bruto (PIB). Os pesquisadores

capitais para a trajetória do crescimento brasilei-

do IBRE analisaram dois episódios de ajustes fiscais

ro, com um complicador extra forjado pelo próprio

drásticos e de grande dimensão comparáveis ao que

presidente no decorrer de sua campanha: a promes-

o Brasil terá pela frente: Argentina desde 2015; e,

sa de mudar o modus operandi da política nacional.

Brasil, em 1998/1999. Em ambos os casos, os ajustes

O anunciado apoio do PSL à reeleição de Rodrigo

pouco se deram pelo corte de gastos correntes, e im-

Maia à presidência da Câmara, em troca do coman-

plicaram fortes recuos do investimento público. Os

do de comissões importantes da Casa, parece ir no

dois episódios revelam um padrão semelhante: gastos

caminho oposto, já gerando descontentamentos em

previdenciários e sociais incompressíveis e ajustamen-

partidos que apoiaram a ascensão de Maia.

to via alternativas como corte de investimentos, algu-

Embora a reeleição de Rodrigo Maia possa ser o
caminho mais fácil para que a reforma da Previdên-

ma compressão de custeio e salários e aumentos de
tributos, como mostra a Carta do IBRE deste mês.

cia seja votada, muito do sucesso do governo que
ora se inicia dependerá da capacidade de conseguir
separar o joio do trigo, segundo o Ponto de Vista

Claudio Conceição
claudio.conceicao@fgv.br
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CARTA DO IBRE

As lições dos ajustes fiscais
drásticos na Argentina de
hoje e no Brasil de
1998/1999
Luiz Guilherme Schymura
Pesquisador do FGV IBRE e doutor em Economia pela FGV EPGE

O Brasil precisa passar por um importante ajuste fiscal para recuperar
a estabilidade macroeconômica de
forma sustentável, e é grande a expectativa de que medidas nesta direção estejam na ordem do dia neste
início de governo de Jair Bolsonaro.
Uma grande dificuldade, porém, é
que o novo presidente parece ecoar certo consenso entre os analistas
de que o novo ajuste possa ser feito
quase que exclusivamente pelo lado
da despesa.
Nesta Carta do IBRE, nossos pesquisadores analisam dois episódios
de ajustes fiscais drásticos e de grande
dimensão comparáveis ao que o Brasil terá pela frente: Argentina desde
2015; e, Brasil, em 1998/1999. Em
ambos os casos, os ajustes pouco se
deram pelo corte de gastos correntes,
e implicaram fortes recuos do investimento público. Os dois episódios revelam um padrão semelhante: gastos
previdenciários e sociais incompressíveis e ajustamento via alternativas
como corte de investimentos, alguma
compressão de custeio e salários e aumentos de tributos.
6 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | J a n e i r o 2 019

Na Argentina, houve o importante fator adicional do corte dos
subsídios econômicos, pelos quais
o governo bancava serviços de infraestrutura e transportes baratos
para a população, prática recorrente do período kirchnerista. Essa é
uma característica bastante atípica
do caso argentino, mas cujo espaço
para contribuir com o processo do
ajustamento (que ainda tem que se
aprofundar) parece próximo do esgotamento, como se verá adiante.
O ajuste fiscal argentino, analisado em detalhe por Livio Ribeiro,
pesquisador do FGV IBRE, ainda
está em andamento. O atual acordo
entre o país e o Fundo Monetário
Internacional (FMI), vinculado a
créditos de até US$ 57,1 bilhões,
tem como uma das principais contrapartidas um intenso ajuste fiscal,
saindo-se de um déficit primário
projetado em 2,7% do PIB em 2018
para estabilidade em 2019 e superávit primário de 1% do PIB em 2020.
Mas o resultado primário da Argentina, na verdade, já passou por uma
melhora de 3,06 p.p. do PIB entre

2015 e 2018, vindo de -5,4% do
PIB para -2,3% (no acumulado em
12 meses até outubro de 2018).
Quando se analisa o esforço fiscal empreendido pela Argentina de
2015 a 2018, nota-se que, pelo lado
da despesa, quase toda a economia
correspondeu ao corte dos subsídios econômicos e de investimentos
públicos. Assim, da queda do gasto
primário naquele período, de 3,72
pontos porcentuais (p.p.) do PIB (de
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24,2% do PIB para 20,5%), 3,45
p.p. (ou 93%) são provenientes da
redução dos subsídios (2,14 p.p.)
e do investimento público (1,31
p.p.). Os gastos sociais (incluindo
previdência) subiram 0,65 p.p. do
PIB de 2015 a 2018, de 11% para
11,6%, enquanto as despesas com
o funcionalismo e a máquina pública recuaram 0,55 p.p., de 4,2%
para 3,7% do PIB. Em termos das
receitas primárias, entretanto, houve recuo de 2,24 p.p. como proporção do PIB entre 2015 e 2018, de
20,4% para 18,2%, ligado à forte
recessão no país.
O grande problema é que o corte
dos subsídios, importante arma do
esforço fiscal argentino, dá mostras
de estar se esgotando. Os maiores
subsídios, ligados à energia, já caíram de um pico de 3,7% do PIB em
2014 para 1,1% em 2017, e os de
transporte recuaram de 1% para
0,8% do PIB no mesmo intervalo de
tempo. Os subsídios como proporção do PIB têm oscilado em torno
de 2% do PIB nos últimos dois anos,
fato que deve se manter em 2019 (a
expectativa oficial é de que recuem
marginalmente para 1,8% do PIB).
O segundo item mais relevante
do ajuste fiscal já realizado, o investimento público, já caiu do pico recente de 2,9% do PIB em 2014 para
1,4% em 2018, nível extremamente
baixo para padrões internacionais.
Na verdade, o ponto que resta a ser
abordado são os gastos de pessoal e
de custeio da máquina pública, que
caíram de um pico de 6,7% do PIB
em 2016 para 5,5% em 2018, mas
ainda estão bem acima dos níveis de
dez anos atrás.
Dos 2,7 p.p. do PIB de melhora
no resultado primário argentino

de 2018 para 2019, projetado no
acordo com o FMI, o principal item
deve ser um aumento de carga tributária de 1,2 p.p. do PIB, obtido
especialmente por elevação da taxação das exportações (as retenciones,
com destaque para as incidentes
sobre produtos agrícolas). A parcela de 1,5 p.p. do PIB restante deve
vir de corte de despesas distribuído
em diversas rubricas, inclusive com
transferência de atribuições ou corte de transferências para as problemáticas províncias.

Nossos pesquisadores
analisam dois episódios
de ajustes fiscais drásticos
e de grande dimensão e,
portanto, comparáveis
àquele que o Brasil terá
pela frente

O que chama atenção na Argentina, e lembra o caso brasileiro, é
a dificuldade de conter os gastos
previdenciários e sociais. Estes subiram de 7,8% do PIB em 2007
para 11,6% em 2018, com pequena
queda em relação ao pico de 12,4%
do PIB em 2017. Desse recuo de
0,8 p.p. do PIB em um ano, 0,5
p.p. vem de aposentadorias e pensões contributivas, que saíram de
8,7% do PIB em 2017 para 8,2%
em 2018. Pela nova regra de reajusJ a n e i r o 2 019 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 7
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te dos benefícios previdenciários na
Argentina, aprovada em dezembro
de 2017, os valores passaram a ser
ajustados trimestralmente por uma
combinação de 70% de inflação
passada e 30% pela evolução de um
índice que mede os ganhos salariais
do funcionalismo público. Em março de 2018, por exemplo, essa mudança fez com que o reajuste concedido caísse de aproximadamente
12% para 5,7%. Ainda que isso dê
alguma ajuda ao esforço fiscal no
curto prazo, resta a questão do for-

A economia obtida no
corte de despesa do
governo argentino de
2015 a 2018 concentrouse no corte dos subsídios
econômicos e de
investimentos públicos

te crescimento de outros programas
distributivos não contributivos.
O ajuste argentino acontece
contra o pano de fundo de uma
recessão que ainda pode ser mais
profunda que o previsto. Pelas projeções do acordo com o FMI, a economia terá recuado 2,8% em 2018
e cairá mais 1,7% em 2019, mas
Livio Ribeiro considera que os números têm potencial para ser ainda
bem piores, especialmente no ano
que se inicia. Adicionalmente, a Ar8 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | J a n e i r o 2 019

gentina tem uma situação de contas externas muito delicada, com
forte exposição ao dólar americano. O risco evidente é que cenários
externos de maior aversão ao risco
levem a disparadas do dólar, que
podem agravar a situação fiscal e
inflacionária, provocar fortes aumentos de juros, que, por sua vez,
tornam pior a trajetória da arrecadação e ampliam a pressão política que impede o enxugamento das
transferências sociais – ainda mais
tendo em vista as eleições presidenciais argentinas de 2019.
No exemplo brasileiro, a pesquisadora Vilma Pinto, do FGV
IBRE, analisou o ajuste fiscal de
1998/1999, quando o superávit primário do governo central saiu de
0,5% do PIB para 2,1% em apenas
um ano, num avanço de 1,6 ponto
porcentual (p.p.) do PIB. Ela nota
que, apesar de grande, é um ajuste
menor do que aquele que se impõe
agora à economia nacional. De 1998
para 1999, houve expansão de 0,84
p.p. do PIB das receitas primárias, e
uma contração de 0,25 p.p. das despesas. O restante do ajuste ficou por
conta de questões metodológicas e
discrepância estatística.
A principal medida do ajuste de
1998/1999 foi o aumento da Cofins de 2% para 3%, com a inclusão das empresas financeiras no
campo de incisão do tributo. Com
isso, a arrecadação da Cofins saltou
de R$ 17,6 bilhões em 1998 para
R$ 30,8 bilhões em 1999, ou 1,08
p.p. do PIB à época. Adicionalmente, a não incidência da CPMF no período de 23 de janeiro a 17 de junho
de 1999 foi parcialmente compensada por sua reintrodução, no segundo
semestre, com alíquota de 0,38%
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(superior à alíquota de 0,20% cobrada em 1998). Finalmente, passou-se legislação que incentivava os
contribuintes a desistirem de ações
judiciais e a promoverem o recolhimento espontâneo dos valores sub
judice, e foi tomada medida administrativa para converter depósitos
judiciais em renda da União.
Pelo lado da despesa, o principal item do ajuste de 1998/1999
foi a redução dos investimentos do
governo central de 0,83% do PIB
para 0,49%, um recuo de 0,33 p.p.
do PIB, maior que o corte total das
despesas (indicando que o conjunto
restante subiu).
O que fica evidente nos dois
casos de ajustes fiscais drásticos
e profundos, no contexto de democracias sul-americanas, é que é
ilusão achar que estes podem ser
feitos exclusivamente pelo corte de
despesas. O problema é que as crises econômicas por trás da necessidade imperiosa de ajustamentos
fiscais têm componentes estruturais
e conjunturais. Os primeiros estão
ligados a despesas rígidas e cujo
aumento é difícil de conter dentro
do jogo político democrático, já
que abrangem gastos previdenciários e sociais.
Não se quer dizer, evidentemente, que o componente estrutural não
deva ser atacado, mas sim que esta é
uma agenda de médio e longo prazo, que não traz as economias fiscais
imediatas que muitas vezes se fazem
necessárias em crises macroeconômicas em países com histórico de
problemas de solvência pública. No
curto prazo, como se pôde ver nos
dois casos analisados nesta Carta, os
cortes de despesas tendem a ser de
qualidade muito ruim, comprimin-

do ainda mais o investimento público em economias emergentes de
baixo crescimento ou promovendo
apertos emergenciais e naturalmente
mal planejados na folha e custeio do
setor público, que não contribuem
para a essencial melhora da qualidade do Estado.
Nesse contexto, não parece nada
insensato incluir no necessário ajuste
algum aumento de receita, que pode
vir inclusive no bojo de racionalização
tributária. No Brasil, por exemplo, há
evidente espaço para cortar subsídios

Principal medida do
ajuste de 1998/1999 no
Brasil foi aumento da
Cofins de 2% para 3%,
com inclusão das empresas
financeiras no campo de
incisão do tributo

e incentivos. Privilegiar o lado dos gastos em ajustes fiscais é uma boa regra
geral, mas que não deve ser convertida
em tabu, sob pena de se tornar irrealista e contraprodutiva.

O texto é resultado de reflexões apresentadas
em reunião por pesquisadores do IBRE. Dada a
pluralidade de visões expostas, o documento
traduz minhas percepções sobre o tema. Dessa
feita, pode não representar a opinião de parte, ou da maioria, dos que contribuíram para a
confecção deste artigo.
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A delegação de Bolsonaro
e o pacto social
Samuel Pessôa
Pesquisador associado do FGV IBRE

O governo Bolsonaro interrompe
ciclo de seis eleições consecutivas –
duas com PSDB e quatro com o PT
– vencidas por partidos que defendem um projeto socialdemocrata.
Nesse sentido, a transição é natural
e saudável.
No entanto, é importante que o
grupo político vitorioso entenda a
delegação que ganhou das urnas.
Não parece haver por parte do eleitorado um desejo de profunda redução do gasto social.
O início do processo social que
desaguou na eleição da direita talvez tenha sido as manifestações de
maio e junho de 2013. No entender
da coluna, o movimento expressava o desconforto da população
com os limites do contrato social
da redemocratização.
Em 2006, Alejandro Toledo, então presidente do Peru, país que à
época apresentava forte crescimento, não conseguiu fazer seu sucessor.
Por outro lado, Lula, chamuscado
pelo mensalão e com desempenho
1 0 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | J a n e i r o 2 019

de crescimento muito menor do que
Toledo, foi reeleito.
Naquele momento, ficou claro
para a coluna que o processo de escolha na América Latina e no Brasil,
em especial, privilegiava governos
que enfrentassem o tema da equidade. O eleitor mediano, relativamente pobre, demandava políticas de
transferência e a construção de um
Estado de bem-estar social. A política de valorização do salário mínimo
real é o melhor exemplo de políticas
públicas nessa direção aprovadas
pelo eleitor mediano.
O fortíssimo crescimento do gasto público e, com ele, da carga tributária gerou no Brasil um equilíbrio
com câmbio valorizado, juros elevados e baixo crescimento. E levou
adicionalmente a uma deficiência
do setor público de ofertar bens de
consumo coletivo. Particularmente
infraestrutura urbana de transporte
e saneamento básico.
É natural em sociedades democráticas o padrão de escolha social

descrito acima. Se as preferências
dos ricos são muito diferentes das
dos pobres e, devido à enorme desigualdade, a renda mediana é muito menor do que a renda média, o
padrão de escolha social que acompanha o eleitor mediano será próximo da preferência dos cidadãos
mais pobres.
Ou seja, o equilíbrio macroeconômico que prevaleceu nos últimos

PONTO DE VISTA

25 anos é natural em sociedades democráticas e desiguais.
Contudo, desde a Constituição
de 1988, um outro padrão de escolha social também atuou. O sistema político brasileiro, por algum
motivo ainda não esclarecido pela
ciência política, apresenta enorme
vulnerabilidade à atuação dos grupos de pressão, tanto dos servidores
públicos quanto de empresas do setor privado.
Ou seja, quando olhamos por
dentro do orçamento público, é
necessário distinguir rubricas que
pressionam o gasto público em
função do eleitor mediano ser relativamente pobre – programa Bolsa
Família ou política de valorização
do salário mínimo – de medidas
que são tomadas pelo Congresso
Nacional em função da pressão dos
grupos organizados – por exemplo,
os inúmeros regimes tributários especiais, as diversas doenças que permitem que seu portador não tenha
que declarar IRPF, as aposentadorias dos servidores públicos etc.
Ao longo do governo petista, conforme foi crescendo a força dos economistas heterodoxos no governo –
estes economistas são muito sensíveis
às demandas da indústria –, a baixa
imunidade de nosso sistema político
à lógica da ação dos grupos de pressão somente aumentou. Passavam a
ter aliados no Esplanada dos Ministérios. A ação dos grupos de pressão
se institucionalizou no bojo da nova
matriz econômica (NME).
Se é verdade que somente a operação do eleitor mediano em uma
sociedade democrática já testava os
limites fiscais do Estado brasileiro,
não sobrou muito espaço fiscal para
ambos, eleitor mediano e grupos de

pressão agora institucionalizados
pela NME.
É verdade que o governo foi engenhoso. Em função do baixo espaço
fiscal, operacionalizou o intervencionismo da NME por meio das políticas parafiscais que em geral não
impactam diretamente o orçamento.
O novo governo terá que descascar o abacaxi do ajuste fiscal. Por
exemplo, terá que aprovar uma reforma de Previdência. Há ajustes
que o eleitor mediano terá que compreender – em função da elevação

Muito do sucesso do
governo que ora se inicia
dependerá da capacidade
de conseguir separar o joio
do trigo. Isto é, eliminar
e reduzir privilégios dos
grupos de pressão

da expectativa de vida, temos que
introduzir idade mínima para requerer o benefício aos 55-60 anos.
Mas há ajustes para cuja aprovação
o Congresso terá de se mostrar mais
forte do que os grupos de pressão
a serem contrariados. As condições
muito privilegiadas de aposentadorias dos servidores públicos terão
que ser repactuadas.
Ou seja, se é verdade que Bolsonaro foi eleito com uma delegação
genérica de redução do Estado, que

inclui a privatização de empresas estatais, e que há um mandato muito
claro de combate aos privilégios –
todas as campanhas tocaram neste
ponto –, não está claro que houve
uma delegação para forte redução
do Estado de bem-estar social.
Muito do sucesso do governo que ora se inicia dependerá da
capacidade de conseguir separar
o joio do trigo. Isto é, eliminar e
reduzir privilégios dos grupos de
pressão, bandeira para a qual a
sociedade revela-se madura e capaz de influenciar os legisladores,
ao mesmo tempo em que avança
com bem mais cuidado na seara
dos ganhos sociais na direção da
equidade. Apesar de todo o discurso do novo ministro da Economia,
Paulo Guedes, de que a vitória de
Bolsonaro põe fim a 30 anos de
hegemonia da socialdemocracia no
Brasil, não está claro que o novo
presidente ganhou as eleições de
2018 com o mandato de sacrificar
a equidade em nome da eficiência.
Mesmo porque os temas básicos da
sua campanha giraram em torno de
segurança e valores morais, e não
da questão distributiva.
Todo sucesso ao novo governo
é o desejo desta coluna. E é por
isso que consideramos recomendável que o alto capital político do
novo presidente no início do seu
mandato seja gasto com frentes de
batalha para as quais conseguirá
galvanizar o apoio da sociedade,
fundamental para que o Congresso
apoie as medidas que virão. Num
momento como este, é mais importante do que nunca que o governo
Bolsonaro entenda e respeite as características do mandato popular
que acaba de conquistar.
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Há riscos do
Mersocul se
desfazer aos
poucos

José Alfredo Graça Lima
Embaixador, conselheiro do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri)

Lia Valls e Solange Monteiro, do Rio de Janeiro
Entre as mudanças prometidas pelo presidente Jair Bolsonaro antes de sua posse, as do setor externo estiveram entre as mais polêmicas – como a mudança de
embaixada de Tel-Aviv a Jerusalém e o alinhamento de posições com os Estados
Unidos em áreas sensíveis como o Acordo do Clima e o de Migração. No final de
dezembro, Conjuntura Econômica conversou com o embaixador José Alfredo Graça
Lima – um dos nomes repercutidos na mídia como possível chanceler do novo governo até a nomeação de Ernesto Araújo –, sobre os principais itens dessa agenda.
Graça Lima defendeu a intenção de se buscar uma liberalização autônoma de tarifas, aliada a “acordos para dar segurança jurídica aos parceiros”, alertou para o risco
de o Mercosul “se desfazer aos poucos”, e afirmou que o plano de aproximação com
os Estados Unidos só apresentará ganho político-estratégico se o Brasil for firme
em negociar contrapartidas, como apoio à candidatura do Brasil à OCDE.
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Conjuntura Econômica — Após a
eleição, o presidente Jair Bolsonaro
sinalizou a intenção de privilegiar a
relação com os Estados Unidos. Do
ponto de vista comercial, o senhor
considera que esse estreitamento
ficou pendente na agenda dos últimos governos?
Eu não considero que tenha havido,
no caso das relações comerciais com
os Estados Unidos, perda de oportunidades. Desde os anos 90, as relações comerciais entre os dois países
têm sido corretas e, até hoje em dia,
equilibradas. No caso dos Estados
Unidos, por mais que o Brasil pudesse ter querido um estreitamento
– e não quis, por motivos políticos e
mesmo ideológicos, no período dos
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dois mandatos do presidente Lula –,

vorecido pelos entendimentos entre

melhor. E principalmente nas áreas

a preferência recaiu por desenvolver

empresas, pelo comércio intrafirma,

de agricultura e energia, que é o que

essas relações no âmbito da OMC,

cuja evolução prescinde de esforços

fazemos com competência, onde re-

até para evitar atritos mais do que

em nível governamental. Se cabe al-

gistramos ganhos de produtividade.

para buscar uma possível coopera-

guma crítica, é a de que o Brasil já

Essa deveria ser a nossa agenda. Per-

ção. Para os Estados Unidos, a rela-

podia ter feito sua liberalização uni-

demos oportunidade de buscar um

ção com países como o Brasil sempre

lateral – como aparentemente preten-

acordo no âmbito da Rodada Doha

foi considerada um ganho para os

de fazer – há muito mais tempo. Há

quando – sem ser injusto com os ne-

parceiros, não para si. O projeto da

20 anos que não temos uma rodada

gociadores – poderíamos ter feito um

Área de Livre Comércio das Américas

de liberalização autônoma do Brasil,

esforço maior. No momento em que

(Alca) foi, no fundo, uma resposta da

como houve com a criação do Mer-

a Índia se opôs aos Estados Unidos

administração Clinton aos anseios de

cosul. Mas isso não tem a ver especi-

quanto aos subsídios agrícolas, o

parte expressiva do continente por

ficamente com os Estados Unidos.

Brasil poderia se posicionar, mas por

estender-lhes os benefícios do Nafta.

questões de lealdade com o G20 não

Faziam parte desse grupo Chile, Peru

o fez. A agricultura foi sacrificada em

e Colômbia – países que se tornaram

prol de um protagonismo que não re-

bem mais liberais com o tempo –, mas
não o Brasil e outros países que avaliavam o acordo por suas potenciais
“perdas”. Basta recordar as exigências americanas em matéria de propriedade intelectual e investimentos,
temas que haviam entrado na OMC
de maneira muito mais palatável para
as economias que resistiam à sua inclusão. Um país como o Chile, que é
praticamente liberalizado em todas
as áreas, não tem dificuldades nesses
campos; e, ainda assim, do lado americano, as dificuldades surgem por

Uma coisa que até ousei

sultou em qualquer encaminhamento

sugerir que fosse tratada

nas regras do GATT/OMC. E foi por

na conversa com John

favorável à integração da agricultura
causa disso, entre outros fatores, que
a rodada falhou.

Bolton é o apoio dos

Do ponto de vista político, o novo

EUA ao ingresso do Brasil

lamento com posições do governo

na OCDE. Por que não

sonaro de retirar o Brasil dos acordos

fazer esse gesto?

governo tem sinalizado um niveTrump – como as declarações de Bolde Paris e de Migração. Isso sugere a
possibilidade de um alinhamento
automático com os Estados Unidos?

parte do Congresso, e não necessaria-

Quais riscos isso implicaria?

mente do Executivo americano, pelo

O intrigante dessas manifestações é

USTR (representante comercial dos

que parecem espontâneas, derivadas

Estados Unidos).

Pragmaticamente, o atual contexto

da simpatia pessoal do presidente.

favorece essa aproximação com os

Porque, do ponto de vista político-es-

sição de avançar em uma negociação

Estados Unidos?

tratégico, não há ganho que se possa

se deveu àquelas evidências. E ficou

No campo comercial, não vejo mo-

antecipar. Basta olhar para a história.

ainda mais patente no momento em

tivos. Mas é algo que sempre pode

Tirando o fato de que os Estados Uni-

que os Estados Unidos apresentaram

ser perseguido, pois política externa

dos foram o primeiro país a reconhe-

ao Mercosul uma oferta agrícola que

é isso: defesa e ampliação de nossos

cer a independência brasileira, depois

só não foi mais insatisfatória que a

direitos de acesso. Quanto mais você

disso tivemos a doutrina Monroe,

oferta da União Europeia. No final,

trabalhar nessa direção – seja com os

o desejo de que o Brasil ajudasse os

o comércio acabou sendo mais fa-

Estados Unidos, seja com quem for –,

americanos, sem contrapartida defi-

No caso do Brasil, a falta de dispo-
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nida. E é isso que o governo ameri-

Bolton (assessor de segurança nacio-

vejo esse acordo Mercosul-União

cano está buscando quando vem ao

nal de Trump, que se reuniu com Jair

Europeia como trazendo benefícios

Brasil. Ainda não demonstrou acenar

Bolsonaro e equipe no final de novem-

ao Brasil. Por isso defendo, antes de

com nada em troca, como seria nor-

bro), é o apoio dos Estados Unidos ao

acordos bilaterais, a liberalização

mal. Claro que declarar a intenção de

ingresso do Brasil na OCDE. Por que

autônoma. Depois você faz acordos

amizade pode gerar uma boa vonta-

não fazer esse gesto? Há um desequilí-

para dar segurança jurídica aos par-

de. Mas e se não gerar? Os america-

brio que escapa da opinião pública em

ceiros. Essa é a proposta, mas nunca

nos são muito mais específicos com

geral – que, por sua vez, tampouco en-

isso foi feito no Brasil. Porque o pró-

relação ao que eles querem do que o

tende que o país deva privilegiar rela-

prio acordo que viabilizou o Mer-

Brasil está sendo.

ções com os Estados Unidos. Pesquisa

cosul como união aduaneira gerou

recente do Datafolha aponta que 66%

retrocesso. Dada a diferença entre a

E o que eles querem neste momento?

dos brasileiros discordam dessa prefe-

tarifa consolidada na OMC e a tari-

Neste exato momento é abertura de

rência. Não acho que seja por antia-

fa aplicada, ocorreu uma avalancha

comércio – que o Brasil deve fazer

de importações, o que nos obrigou

mesmo – e uma certa liderança nessa

a rever o nível da tarifa e elevar de

questão da Venezuela, que tem que

novo até o teto. Então foi uma ten-

ser vista com mais cautela pelo novo
governo. Os governos são passageiros, mas a Venezuela é permanente,
é um Estado, e as relações do Brasil
com o país não vão se esgotar durante um governo.
Para se pretender liderança, é preciso ter relação...
Sim. O caso do “desconvite” à posse do presidente não precisava ter
acontecido. Mas parece que não se
quis evitar algumas brigas. Elas estão sendo alimentadas por um dese-

Ministros de Brasil

tativa abortada. Se você faz uma li-

e Argentina têm

ta distorções e os parceiros estarão

mencionado flexibilizar

beralização unilateral, gradual, evimais interessados em fazer acordos,
porque a base é muito mais sólida.

o Mercosul, o que ainda é

Considera viável negociar essa libe-

vago. Dá a entender que

Temos nos dedicado a esse debate no

pode ficar como está, e cada

texto de posicionamento, que escrevi

um vai para onde quiser

Rios (membros do Cebri e diretores

ralização unilateral?
Cebri. Em setembro lançamos um
com Pedro da Motta Veiga e Sandra
do Cindes), por inspiração, em par-

jo de contraste com um período que

te, do economista Edmar Bacha. De-

já está afastado inclusive no tempo.

fendemos, tal como você (Lia Valls),

Não ver dessa forma é desconsiderar

que esse é o caminho, que há uma
lógica que tem que ser reconhecida.

a existência do período Temer, cuja

mericanismo, mas pelo sentimento de

política externa tem sido avaliada

questionar o motivo dessa aproxima-

Sua pergunta reflete muito mais o

como adequada, correta.

ção. Até o momento não há resposta

ponto de vista da indústria, dos que

clara para isso.

poderiam vir a ser afetados pela redu-

Da parte do Brasil, também temos

ção do grau de proteção. Essas são as

o que tratar com os Estados Unidos,
nessa busca por reciprocidade. Temos

Esse posicionamento não pode ir-

pessoas a quem Paulo Guedes se refe-

produtos agrícolas processados que

ritar os europeus e comprometer o

re quando diz que a indústria vai ser

volta e meia são objeto de restrição.

acordo comercial?

salva a despeito dos industriais. Salvo

E uma coisa que até ousei sugerir que

Já está irritando. O problema é que

o exagero, o processo não é de exe-

fosse tratada na conversa com John

a Europa também nos deve. Não

cução simples. Vai requerer coragem
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política, naturalmente, e empenho.

ilusório. E sequer poderíamos ter um

cosul tal como o conhecemos (uma

Será preciso, sem dúvida alguma, o

acordo sem agricultura, porque nesse

união aduaneira incompleta), levar

apoio de uma reforma tributária, tal-

caso também seria ilegal, uma vez que

Brasil e Argentina para conversar e

vez de uma rede de segurança para

o acordo precisa cobrir “substantially

ver o que é possível fazer; dada a dis-

trabalhadores na indústria, mas essa

all the trade” entre as partes.

posição manifestada pelo Brasil de

revolução já tem que estar a cami-

abrir unilateralmente sua economia,

nho, já que é inexorável que o Bra-

Qual sua opinião sobre a proposta

ver se a Argentina estaria a fim de

sil entre na era digital. E o fato de o

de mudar o status do Mercosul de

acompanhá-lo. Aí se poderia pensar

Brasil ser uma potência agrícola não

união aduaneira para área de livre-

em uma reforma da TEC, algo am-

deveria atrapalhar esse processo; ao

comércio, eliminando a tarifa exter-

bicioso. Paraguai e Uruguai certa-

contrário, deveria ajudar, porque a

na comum (TEC)?

mente iriam aderir, garantido a eles

agroindústria incorpora valor.

Cada dia que passa tenho mais dú-

tratamento especial como sempre ti-

vidas sobre como tratar o Mercosul.

veram, e seguiríamos em frente. Mas

Mas uma das alegações de quem

com a atual situação da Argentina,

é contrário à liberalização unilate-

acho que não será tarefa simples. O

ral é de que perderemos poder de

que os ministros da economia de am-

barganha na hora de negociar a
questão agrícola. Como responder
a esse argumento?
Até alguns anos atrás, antes de falecer em 2015, o embaixador Clodoaldo Hugueney estava perfeitamente
convencido da necessidade de proteção enquanto se negociavam ganhos. Mas a agricultura jamais será
liberalizada no futuro previsível nos
termos que desejamos. Por isso defendo a necessidade de se liberalizar
primeiro e depois fazer acordos, pois
de qualquer jeito não se vai ganhar

A cúpula do G20 fez uma

bos os países têm mencionado é uma

reviravolta a que pouca

da é um pouco vago. Dá a entender

gente prestou atenção, ao

e que cada um vai para onde quiser.

dar um mandato para

desfazer aos poucos, pela ação dos

que a reforma da OMC

lhante ao do Pacto Andino. Mas não

aconteça dentro da
própria organização

flexibilização, agilização, o que ainque o Mercosul pode ficar como está
Isso acabaria levando o bloco a se
próprios sócios, num destino semesei se é isso mesmo que acontecerá.
O Mercosul é um sucesso retumbante do ponto de vista político,
apesar de ter suas crises, como a
necessidade de aplicação da cláusu-

muito em acesso para produtos agrí-

la democrática, suspendendo a Ve-

colas. Quando falo que sou contra a

nezuela do bloco. Mas a Venezuela
já não é mais membro, esse tecido

proposta de acordo com a União Europeia é porque ele é essencialmente

Na minha posição inicial, essa alte-

já foi reconstruído. Os esforços de

desequilibrado. No momento em que

ração era uma das possibilidades.

integração do Mercosul para den-

se oferecem cotas num acordo que

Mas temos uma experiência muito

tro também tiveram que resistir às

é chamado de livre-comércio, você

negativa também com a área de livre-

crises de crescimento dos países,

está negando o livre-comércio. E está

comércio, que nunca abrangeu açú-

especialmente nas crises cambiais a

contrariando o acordo de salvaguar-

car nem automóveis – este último, o

partir de 1998/99, que comprome-

das, o artigo do GATT; está violando

produto que mais se transaciona no

teram a coordenação de políticas

o artigo que proíbe restrições quan-

bloco. Que zona de livre-comércio é

macroeconômicas. Apesar disso, a

titativas, e tudo isso sob um manto

essa, com exceções tão relevantes?

cooperação entre os quatro mem-

de legalidade que é totalmente falso,

É preciso fazer tabula rasa do Mer-

bros é muito boa, estão todos mais
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ou menos alinhados com relação

É uma ironia, no fundo, que isso te-

gente prestou atenção, ao dar um

a outras economias e até sobre a

nha acontecido. A OMC deixa de es-

mandato para que a reforma da

possibilidade de maior cooperação

tar numa posição de maior relevo para

OMC seja feita dentro da própria

com os países da Aliança do Pacífi-

o progresso do sistema e passa a ser

organização. Isso é uma oportuni-

co. Tudo isso é crédito para o Mer-

uma espécie de inimigo dos esforços

dade única, pois oferece a chance de

cosul. O que merece menos crédito

para que o comércio se realize de for-

que, ao procurar atender às alegadas

é a parte da integração comercial

ma mais justa, o que é uma coisa sem-

necessidades americanas em matéria

propriamente dita. O Mercosul foi

pre difícil de qualificar. Livre-comércio

de solução de controvérsias, se nego-

avançando em outros temas, numa

é muito simples de entender, mas fair

cie a introdução de elementos que ti-

espécie de fuite en avant, imitando

trade não é. Importar produtos de paí

nham sido contemplados na Rodada

a União Europeia, e o comércio foi

ses onde há trabalho infantil, escravo,

Doha e ficaram pelo caminho.

ficando meio desconjuntado.

é uma coisa que nunca foi definida;
questões como chamado dumping

Nessa revisão, o que é imprescindí-

Na última cúpula do G20 em no-

vel para garantir a saúde do siste-

vembro, na Argentina, reforçou-se

ma multilateral?

a necessidade de reforma da Or-

Essa é a pergunta do milhão. Se o

ganização Mundial do Comércio
(OMC). Como membro da Rodada
Uruguai que criou a OMC, como
avalia esse movimento?
Até 2016, a OMC era criticada por
estar atrasada com relação às necessidades que os países tinham em matéria de regras, acesso a mercados e
os membros recorriam cada vez mais
à OMC plus (com dispositivos que
superassem os da OMC, como de
propriedade intelectual e harmonização de regras e padrões). Quando
Trump assumiu, o diagnóstico mu-

Não defendo a mudança

Órgão de Apelação for inviabilizado,

da embaixada de

dos Unidos têm se recusado a nomear

Tel-Aviv para Jerusalém,

2019, quando dois juízes terminarão

mas considero exagero

rum mínimo, de três membros, para

dizer que perderemos

presentantes do G20 se reunirão em

mercado se isso vier

cançado. Espero que haja uma solu-

a acontecer

que os Estados Unidos são um eixo

certamente haverá retrocesso (os Estajuízes para o órgão; em dezembro de
seu mandato, o OSC ficará sem quójulgar casos). Em meados do ano reTóquio para avaliar o progresso alção. De qualquer forma, está patente
básico dessa equação.

dou e passou a ser o mau funcionamento do sistema multilateral, com

Em 2019 o Brasil receberá a presi-

destaque às críticas ao órgão de

dência do Brics (Brasil, Rússia, Índia,

apelação. Mas não porque as regras

cambial também nunca foram defini-

China e África do Sul) e sediará a 10a

tenham deixado de ser violadas, ou

das e acordadas. O próprio subsídio,

cúpula do grupo. As críticas iniciais

que a OMC tenha deixado de ser

o dumping, é tolerado, porque no fun-

do presidente Bolsonaro quanto

referência. Até hoje se recorre ao

do pode beneficiar economias impor-

à relação Brasil-China e a possível

sistema de solução de controvérsias,

tadoras. Agora, no momento em que

mudança de eixo da política exter-

independentemente de todas essas

você aplica medidas restritivas sem

na brasileira poderão comprometer

críticas. Na avaliação do governo

demonstrar existência de dano, aí sim

a relação no bloco?

Trump, o Órgão de Apelação – que é

você está incorrendo em violação.

O Brics está blindado. Os formula-

a maior conquista – opera de forma
demasiado ativista.
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A última cúpula do G20 promo-

dores de política externa vão se dar

veu uma reviravolta a que pouca

conta de que ele serve a propósitos

ENTREVISTA JOSÉ ALFREDO GRAÇA LIMA

políticos dos cinco países, cada um

considero que essa posição crítica

maraty. Veja, temos Genebra, Bru-

à sua maneira. Por isso que, volta

perdure. O próprio ministro da Eco-

xelas, e desde a época do ministro

e meia, há certa disputa. A China

nomia tratou de ressaltar a essencia-

Celso Lafer, quando eu era subsecre-

nunca topou, por exemplo, apoiar o

lidade da relação entre os países.

tário econômico, temos uma estru-

Brasil em seu pleito por um assen-

Muito do que passou até agora fi-

tura econômica, comercial e admi-

to permanente no Conselho de Se-

cará limitado ao campo diplomático.

nistrativa preparada não só para as

gurança da ONU, porque isso seria

Por exemplo, não defendo a mudan-

negociações quanto para qualquer

admitir o Japão como membro. O

ça da embaixada de Tel-Aviv para Je-

representação de caráter comercial.

Brics também não é o fórum para

rusalém, mas considero exagero dizer

A subsecretaria econômica é o USTR

se discutir OMC; tampouco espaço

que perderemos mercado se isso vier

(representante comercial dos Esta-

para formação de uma área de livre-

a acontecer. Há excessos nos dois sen-

dos Unidos) brasileiro. Quanto ao

comércio, a meu juízo impensável.

tidos. De qualquer forma, já serviu

fato de você ter hoje no Ministério

como reflexão para o governo.

da Economia uma Secretaria Espe-

Isso não impediu, entretanto, de
que os Brics pudessem estar de acor-

cial de Comércio Exterior e Assun-

do em inúmeras coisas. Foi capaz

tos Internacionais, o Marcos Toyjo

inclusive de produzir um banco, im-

(designado por Paulo Guedes para

portante não só para o próprio Brics,
mas para países em desenvolvimento
como mecanismo complementar do
Banco Mundial para financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável.
Cada vez que há uma cúpula, a
mobilização diplomática é enorme,
muito produtiva, pois o encontro entre líderes do peso desses países já é
um evento no calendário. O encontro
do final de 2019 está sendo preparado
desde 2017, há muito boa coordenação entre os técnicos. E você também

Ao longo dos anos, o

secretário da pasta), tenho confiança

Itamaraty tratou da

térios e não uma disputa de territó-

condução das negociações

tratou da condução das negociações

com diplomatas

dos, e não se pode prescindir da ex-

altamente qualificados,

Hoje me sinto muito mais animado

e não se pode prescindir

começaram a sair notícias na mídia.

dessa expertise

à reestruturação das subsecretarias.

de que haverá um enlace entre minisrio. Ao longo dos anos, o Itamaraty
com diplomatas altamente qualificapertise do Itamaraty nessa matéria.
quanto a esse tema do que quando
Mas estou menos animado quanto
É verdade que estas se ampliaram

tem essa oportunidade de convidar os

muito. Na minha época eram apenas

países vizinhos, como aconteceu na

três, de economia, administrativa e

cúpula de Fortaleza em 2014.

política. Hoje são nove, e devem ser
Qual sua opinião sobre possíveis

reduzidas a quatro ou cinco. É pos-

Quanto ao caso específico da Chi-

reformas na estrutura do Itamaraty,

sível que isso fortaleça a área eco-

na, pode-se esperar uma reação

que incluiriam uma perda de poder

nômica. Mas o que me preocupa é

do país às críticas iniciais do go-

na coordenação comercial?

que estamos vendo o afastamento

verno Bolsonaro?

Quando começou a sair no jornal

dos embaixadores mais sêniores que

Pode haver algum incômodo no as-

que o Itamaraty poderia perder a

ainda estão na ativa, e que estão vol-

pecto político, mas comércio e in-

competência pela execução – não

tando do exterior, a princípio sem

vestimento são tratados à parte. Do

formulação – da política comercial,

funções condizentes com sua expe

momento em que não haja ilegalida-

ofereci 12 argumentos para justificar

riência, conhecimento e dedicação

de, tudo segue normalmente. E não

que esta deveria permanecer no Ita-

ao serviço público.
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O spread bancário:
a proposta da Febraban
Fernando de Holanda Barbosa
Professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV EPGE)

A Federação Brasileira de Bancos
(Febraban) publicou recentemente
o livro Como fazer os juros serem
mais baixos no Brasil, uma proposta
ao governo, Congresso, Judiciário e
à sociedade. O spread bancário é a
diferença entre as taxas de juros de
aplicação e de captação. A Figura 2.6
(página 55) do livro mostra o tamanho do problema. O spread no Brasil em 2016 era de 22%, no México
9,1%, no Chile 4,3%, na Colômbia
3,9%, na Alemanha 5,5% e nos EUA
5,2%. O livro da Febraban procura responder à pergunta: por que o
spread bancário no Brasil é tão elevado? Com o diagnóstico do problema, a Febraban propõe um conjunto
de medidas para reduzi-lo.
Antes de analisar alguns pontos
da proposta da Febraban (PF) cabe
fazer uma observação sobre duas
afirmações feitas no referido texto.
O trabalho da Febraban não tem
autoria, o que significa dizer que é
de sua equipe técnica. Um fato estilizado da economia brasileira é uma
taxa de poupança baixa do setor
privado e uma taxa negativa do setor público. Qual a relação entre as
taxas de poupança e de juros? Na
página 27 afirma-se que “(...) o nível
18 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | J a n e i r o 2 019

da poupança doméstica tem seu peso
na determinação do nível da taxa
de juros”. Mais adiante, na página
30, este argumento, continua “Ao
absorver grande parte da poupança
do país, o setor público pressiona o
mercado de crédito. A regra geral é
que, quanto mais baixa é a taxa de
poupança doméstica, mais alta é a
taxa de juros – e vice-versa”.
Minha experiência ensinando macroeconomia é de que os economistas brasileiros adquiriram o vício de
aplicar um modelo de economia fechada (ou de uma economia grande)

para uma economia pequena aberta
como a nossa. O Brasil é uma economia pequena aberta na conta de
capital do balanço de pagamentos,
mas não na conta-corrente. Na economia fechada (o mundo, por exemplo), quando a curva de poupança se
desloca a taxa de juros é afetada. Na
economia pequena aberta, quando a
curva de poupança se desloca a conta-corrente é afetada, mas a taxa de
juros não, porque ela está atrelada à
taxa de juros internacional.
O diagnóstico da Febraban identifica a inadimplência dos tomadores
de empréstimo como o vilão número
um do elevado spread bancário, que
teria um peso de mais de um terço
no mesmo. Na economia brasileira
quem comete algum tipo de contravenção sempre tem privilégios que
permitem postergar o acerto de contas com a justiça. O caso mais absurdo é a impenhorabilidade do bem
de família. A lei brasileira está mais
preocupada em regenerar o assassino do que na punição pelo crime
cometido. Segundo alguns ministros
do STF alguém que tenha sido culpado em segunda instância deve recorrer livre. A justiça brasileira é sócia
da impunidade. A PF propõe que se
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acabe com o viés pró-devedor. Não
há como discordar desta proposta.
Outra causa importante para o
elevado spread bancário no Brasil
é a tributação da intermediação financeira no Brasil. O IOF, o imposto sobre operações financeiras, é um
imposto anacrônico que deveria ser
extinto. O recolhimento compulsório sobre depósitos à vista é equivalente a um imposto e deveria ter
sido reduzido a valores próximos de
zero desde o Plano Real. A PF alega falta de isonomia no tratamento
fiscal do setor financeiro comparado com outros setores da economia.
No Brasil existe uma longa tradição
de demonizar o setor financeiro,
impondo-se ao mesmo alíquotas
mais elevadas de imposto. A incidência deste imposto acaba recaindo sobre a sociedade na forma de
spreads mais elevados nas taxas de
juros. Cabe a pergunta: por que dá
tiro no próprio pé?

O spread no Brasil em
2016 era de 22%,
no México 9,1%,
no Chile 4,3%, na
Colômbia 3,9%, na
Alemanha 5,5% e nos
EUA 5,2%

No Brasil, como em outros países do mundo, o setor financeiro é
bastante concentrado. Argumentase que esta concentração acarreta
poder de mercado que se traduz em
elevados spreads bancários. O capítulo 2 do livro da Febraban analisa

esta hipótese e a rejeita. Um dos argumentos da Febraban é que a lucratividade dos bancos brasileiros está
alinhada com a lucratividade dos
bancos em países emergentes, embora seja maior do que a lucratividade dos bancos nos EUA, Coreia do
Sul, Reino Unido e Alemanha. Uma
hipótese que deveria ser testada diz
respeito à eficácia da regulação bancária nos países emergentes comparada com os países desenvolvidos.
O livro da Febraban trata de
outros temas importantes para a
compreensão do elevado spread
de juros no Brasil e deve ser leitura obrigatória não somente para
todos que se interessam por este
tema, mas também para aqueles
que podem mudar o curso da nossa história. A eficiência do setor
financeiro, medida pelo spread,
deve ser uma preocupação da política econômica para a retomada do
crescimento econômico.

Assinaturas e renovações
conjunturaeconomica@fgv.br
Rio de Janeiro:
(21) 3799-6844

Outros estados:
0800-025-7788 (ligação gratuita)
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O Conselho de Gestão Fiscal
Rubens Penha Cysne
Professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV EPGE)

Após aprovação pela Comissão de

no projeto de lei, mas também a

Constituição, Justiça e Cidadania

visualização dos orçamentos públi-

(CCJC) da Câmara, o projeto de lei

cos como peças centrais da gestão

3.744, de 2000, que institui o Conse-

macroeconômica, a exemplo do

lho de Gestão Fiscal (CGF), está para

que fazem várias economias bem-

ser votado pelo Senado. Sua aprova-

sucedidas na administração fiscal, o

ção poderá representar um enorme

resultado final poderá ser de grande

avanço institucional para o sanea-

valia para o país.

mento das contas públicas e para a
retomada do crescimento do país.

Nessa segunda visão, o Conselho tem o potencial de se constituir

Uma vez aprovada a criação do

no principal centro nacional de dis-

Conselho, este poderá ter dois cami-

cussão, acordo e harmonização das

nhos distintos, ambos formalmente

questões federativas fiscais, incluin-

compatíveis com a redação do projeto

do todas as esferas administrativas e

de lei. Qual caminho será efetivamen-

todos os poderes da República.

te seguido, dependerá da sua gestão.

Deverá para isso ter sempre em

Se orientado apenas por questões

seu radar uma visão integrada da

políticas, normativas e contábeis,

floresta econômica, derivada funda-

tenderá a ser um órgão de importân-

mentalmente da análise macroeco-

cia secundária no suporte ao ajuste

nômica. Caso contrário, poderá se

fiscal. Com o risco de se tornar ao

perder nas discussões sem fim acer-

longo dos anos uma fonte de normas

ca das inúmeras árvores esparsas da

não implementadas e de discussões

discussão contábil.

anódinas. Um foro adicional para a

O enfoque derivado da clara

geração de reivindicações fiscais fora

identificação de onde se quer chegar

de contexto.

será crucial para permitir eficiência e

Se, por outro lado, for pensado

clareza na determinação da agenda

e administrado tendo como eixo

do Conselho, mantendo-a sempre a

principal não apenas as suas tare-

mais próxima possível, em cada pon-

fas precípuas, muito bem definidas

to do tempo, do que é mais relevante
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para o país. A dinâmica processual
deve se determinar a partir da busca
da eficiência orçamentária, da incorporação das melhores práticas internacionais e da análise sistêmica.
Será necessário, a exemplo do
que se faz em vários outros países,
estender a atuação do Conselho à
mobilização, na área de ciências sociais, também dos órgãos técnicos
privados e públicos, da academia
e da opinião pública. Seminários
e palestras deverão ser utilizados
para dar ciência ao país como um

vi) Prover todas as estatísticas aci-

A aprovação do Conselho

ma, alternativamente, quando pertinente, utilizando-se juros reais em

poderá representar

vez de nominais;

um enorme avanço

peito às operações com recursos

institucional para o

ou subsídio implícito excluindo-se

saneamento das contas
públicas e para a retomada
do crescimento do país

vii) Ser universal no que diz respúblicos, nenhuma renúncia fiscal
do mesmo;
viii) Detalhar em anexo análises
de impacto ou retorno social de diferentes projetos de investimento,
contrapondo-os aos custos sociais
de obtenção das respectivas receitas,

todo, com apoio da mídia e das re-

bem como comparando-os em sua

des sociais, das análises técnicas e

relevância e pertinência.

experiências internacionais relativas às práticas eficientes na gestão

Orçamentos públicos, para atui) Ser facilmente legível e inteligível, seja por leigos ou doutos;

dos gastos públicos.

arem como efetiva peça de gestão
macroeconômica, não podem ser

Na Alemanha e nos Estados Uni-

ii) Prover, de preferência logo ao

demasiadamente engessados por

dos, por exemplo, um órgão congê-

seu início, um detalhamento da renda

despesas obrigatórias e vinculações

nere reúne opiniões e pareceres dos

líquida do governo (excesso de impos-

decididas no passado. Observe-se

centros acadêmicos mais importan-

tos diretos, indiretos e outras receitas

que no caso dos países da OECD,

tes do país sobre questões relaciona-

correntes sobre subsídios e transferên-

por exemplo, tem-se em média

das às receitas e despesas públicas.

cias), da poupança pública (excesso

35% do total de gastos efetivamen-

Quando julga pertinente ou neces-

da renda líquida do governo sobre os

te decididos pela legislatura vigen-

sário, o Executivo usa tais pareceres

seus gastos de consumo) e do déficit

te. Trata-se de um número muito

para propor ao Legislativo medidas

público (excesso dos investimentos

superior àquele atualmente concer-

de ajuste fiscal. Dada a sua orienta-

públicos sobre a poupança pública);

nente ao Brasil.

ção técnica e independência política,

iii) Prover, ao menos comple-

Em suma, um Conselho Fiscal

as opiniões do Conselho facilitam

mentarmente, estimativas com base

efetivo no equacionamento dos pro-

a tomada de decisão e estabelecem

no regime contábil de competência

blemas fiscais do país deve ter uma

a possibilidade de uma discussão

(fato contábil coincidindo com fato

visão ampla, levando em considera-

mais isenta e construtiva entre os

gerador) e não apenas no de caixa

ção, em suas análises e determina-

diferentes poderes.

(fato contábil coincidindo com de-

ções, todo o espectro no qual se de-

sembolso efetivo);

finem as questões relativas a receitas

Uma das áreas de atuação do
Conselho será no aperfeiçoamen-

iv) Prover cenários ou análises

e despesas públicas, em particular

to da instituição orçamentária das

estatísticas acerca das trajetórias de

aquelas relativas à instituição orça-

diferentes

esferas

receitas e despesas para o ano vin-

mentária. Deve também estar aten-

públicas.

Um

douro e para alguns anos à frente;

to às diferentes consequências ma-

administrativas

orçamento

visua-

lizado como peça de gestão ma-

v) Prover todas as estatísticas aci-

croeconômicas associadas, em suas

croeconômica deveria, na medida

ma, alternativamente, também corri-

diferentes vertentes, à condução de

do possível:

gidas pelo ciclo econômico;

política fiscal.
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Não é (o) Simples!
José Roberto Afonso
Economista, pesquisador do FGV IBRE e professor do IDP

Retomar o crescimento e a geração
de emprego e, ao mesmo tempo, promover o ajuste fiscal já é um grande
desafio. Ainda mais complicado é
fazer isso em meio a transformações
estruturais profundas na economia e
na sociedade. Para desafios tão complexos, não faltam soluções simples
e também erradas, como ensina a sabedoria popular.
Benefícios fiscais viraram uma
nova panaceia, objeto de muitas
análises oficiais recentes.1 Permanecem sem esclarecimentos, no entanto, a memória de cálculo e aspectos metodológicos – sem o que
não se consegue fazer uma avaliação íntegra e consistente. Além da
grave carência de transparência em
torno do cálculo do gasto público
indireto, difícil é traçar cenários
sobre quanto se pode recuperar de
recursos diante da óbvia reação dos
beneficiários à sua redução. Banalizar dessa forma a análise poderia
ser apenas uma limitação acadêmica, mas há um risco de se tomar
decisões com base em diagnósticos
ultrapassados ou até falsos. Não
faltam recursos (humanos e financeiros) para que sejam divulgados
os microdados – pois é incompreen2 2 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | J a n e i r o 2 019

sível que, uma vez digitalizada toda
escrituração fiscal, os bancos de dados não se falem entre si e não se
tenha internamente as posições que
tanto se espera sejam publicadas.
O Simples Nacional é emblemático dessa opção, uma vez que sua
disponibilidade de dados primários
sem verificação de consistência e
detalhes2 não impede que sejam extraídas críticas retumbantes: maior
renúncia nacional (R$ 87,3 bilhões
só em tributos federais em 2019),3
prejuízos à produtividade e fomento
à pejotização.
Antes de tudo, há de se questionar a razão de classificar o Simples
Nacional como renúncia. Afinal,
aí não são contadas as imunidades
ditadas na Constituição Federal –
como recíproca entre governos, igrejas, jornais, exportações. Mas aquele
preceito metodológico parece esquecido, apesar de três diferentes dispositivos constitucionais4 assegurarem
às microempresas e empresas de pequeno porte “tratamento diferenciado e favorecido” para simplificar, reduzir e até eliminar suas obrigações,
das tributárias às trabalhistas, sem
contar a faculdade para aderir a um
regime único nacional.

As dúvidas metodológicas aumentam quando observada com lupa a
consolidação das contas de 2013,
último ano-calendário para o qual
foram publicados dados básicos declarados pelos contribuintes que seguem as ditas regras correntes (lucro
real) vis-à-vis aqueles que optaram
por outros regimes (presumido, Simples e até isentos e imunes).5
Em um universo de 5,1 milhões
de pessoas jurídicas em 2013,
foi identificada uma receita bruta de quase R$ 10 trilhões e uma
arrecadação de tributos federais
(incluída a contribuição patronal
para o INSS) de aproximadamente
R$ 760 bilhões – o que resulta no
que se pode chamar de alíquota efetiva média geral de 7,6%. Ficaram
no regime do lucro real 155 mil empresas, que geraram pouco menos
de 80% da receita bruta e da arrecadação, com uma alíquota de 7,7%.6
Já no caso do Simples Nacional,7 a
alíquota geral dos tributos federais
foi de 4,9%, pois 3,6 milhões de
optantes (70% do total de pessoas jurídicas) declararam receita de
R$ 832 bilhões e arrecadaram R$
41,2 bilhões só para a União. Comparada à alíquota do lucro real, a
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Alíquota efetiva média de tributos federais por
regime de apuração, 2013
10%

9,4%
7,7%

8%

5,9%

6%

4,9%

4%

2%

0%
Lucro presumido

Lucro real

Imunes/isentas

Simples Nacional

Fonte: RFB. Elaboração própria. (Não compreende ICMS e ISS no Simples.)

diferença é de 2,8 p.p. da receita
bruta e, aplicada a esta, equivale a
uma renúncia de R$ 23 bilhões em
2013 (vide gráfico seguinte).
Não só a razão tributos federais/
faturamento do lucro presumido supera por larga margem a do lucro
real, como a distância deste para o
Simples se encurta no caso de tributos sobre vendas e até fica atrás no

caso da contribuição patronal para o
INSS8 – vide gráfico a seguir.
Enquanto isso, o demonstrativo
de gasto tributário da RFB, mesmo
com bases efetivas, calcula uma renúncia de R$ 62 bilhões – ou seja,
2,7 vezes maior. Se repetido o mesmo
cálculo por maiores tributos, também se constata com base nos próprios dados da RFB uma diferença

Alíquota média efetiva de tributos federais
selecionados - lucro real x Simples, 2013
3,5%

3,2%

3,0%
2,5%

Lucro real
Simples
2,1%

2,0%

1,8%
1,4%

1,5%

1,1%

1,0%

0,6%

0,5%
0,0%

Arrecadação
PIS/Cofins

Fonte: RFB. Elaboração própria.

Arrecadação
INSS patronal

Arrecadação
IRPJ/CSLL

muito grande entre regimes e o que
se calcula como renúncia.9 Não surpreende que a alíquota média efetiva
geral do Simples tenha sido crescente
(vide gráfico a seguir), até quando a
RFB publicou dados.
Desde 2013, a escrituração fiscal
passou a ser integralmente digital e
foi dispensada a apresentação da declaração de IRPJ. Mesmo dispondo
dados mais completos, a RFB nunca
mais publicou dados consolidados
por regimes, salvo os de arrecadação. Neste caso, a carga tributária
de 2017 desagregada por tributo10
videnciou, com base em valores corrigidos pela variação do deflator
implícito do PIB, que, desde 2013:
o arrecadado de IRPJ/CSLL despencou no lucro real (-17,3%) e no lucro presumido (-20,8%), bem como
também teve queda a Cofins/PIS do
regime não cumulativo (-11,9%).
Enquanto isso, o Simples Nacional
cresceu em 7,2%. A recessão pode
ter derrubado mais a alíquota efetiva
do lucro real, enquanto a inclusão de
serviços no Simples pode ter elevado
a alíquota deste regime, quando inclusas as parcelas do ICMS e do ISS,
além das parcelas de tributos federais
comentadas anteriormente (vide gráfico na página seguinte). Foi outra,
porém, a evolução do cálculo oficial
da renúncia, que manteve estável sua
proporção do PIB, com viés de alta.
Mais descobertas em tabulações
preliminares do Simples11 reforçam
as dúvidas sobre a real dimensão
de sua renúncia. Relevante é o caso
do optante desse regime que não
tem empregado, mas ainda assim
tem que recolher para a Previdência
Social, beneficiada por parcela da
alíquota incidente sobre faturamento (entre 1,6% e 10,07%). Esse é o
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Evolução da alíquota média geral do Simples Nacional,
2009/14
8,0%
7,5%

7,5%
7,0%
6,5%

7,0%

6,8%

6,6%

6,5%

6,4%

6,0%
5,5%
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fonte: RFB. Elaboração própria. Computados tributos federais mais ICMS e ISS.

destino de metade da alíquota global
do Simples Nacional.12 Nesse caso,
inexiste renúncia, ainda que seja recolhido menos do que normalmente
deveria sobre salários. O detalhe é
ser tal situação predominante em
tal regime: em 2015, em um total
de 4,02 milhões de empresas, 58%
não tinham sequer um empregado
e geravam 51% do faturamento total declarado em R$ 967,1 bilhões13
(ver gráfico seguinte). Se sobre esta
base incidiu uma alíquota média de
3,7%, é estimado em R$ 18,3 bilhões o recolhido para o INSS por

microempresários e pequenas empresas sem folha salarial. No mesmo
ano, a renúncia da contribuição previdenciária do Simples foi estimada
pela RFB em cerca de R$ 22,5 bilhões. Isto implica supor que optantes com empregados deixaram de recolher para o INSS cerca de R$ 40,8
bilhões, equivalente a 8,6% do que
faturaram e superando o montante
de R$ 33,3 bilhões arrecadados por
tal regime ao caixa do INSS – até
porque aí está incluída a contribuição normal oriunda de 11,2 milhões
de vínculos empregatícios.14

Composição dos optantes do Simples com ou
sem empregos, 2015
Faturamento total das empresas - em % do total

Quantidade de empresas - em % do total

58,3%

41,7%

Com empregado
Sem empregado

Fontes: RFB/Sebrae (tabulação especial). Elaboração própria.
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51,0%

49,0%

Se metade dos optantes do Simples não possuem empregado e isso
conspira contra projeções tão elevadas de renúncia previdenciária, por
outro lado, as mesmas fontes preliminares não permitem associar tal
movimento à dita pejotização. Na
composição setorial do declarado
em 2015, só o comércio varejista
concentra 37% dos optantes e 40%
do faturamento, que salta para metade com outros ramos de comércio
(vide gráfico a seguir). Agregados os
serviços profissionais e aqueles prestados principalmente às empresas
mal faturam 3,4% do total declarado (menos que transporte terrestre).
Avaliação mais interessante é considerar cada atividade e comparar o
relativo a cada regime tributário.
Tomando a arrecadação tributária
federal (exceto contribuição previdenciária e receitas extraordinárias)
dos últimos 12 meses, até outubro
de 2018, nota-se que, no agregado
geral, Simples respondeu por 3,5%
do total (contra 12,7% do lucro
presumido e 79,9% do lucro real),
mas cai para 0,4% em atividades
jurídicas, contábeis e de assessoria
empresarial, 0,1% em atividades de
atenção à saúde e 0% em serviços
prestados principalmente a empresas
ou pesquisa e desenvolvimento – ramos nos quais se esperam atuar os
profissionais via PJ de maior renda.
O Simples só se torna relevante em
casos de atividades cinematográficas (4,4%), artísticas (4,8%), agências de notícias (8,7%) e desportivas
(13%), serviços pessoais (36%) e
educação infantil (43%), mas que
pouco representam para o setor de
serviços em geral – vide gráficos a
seguir. A dita pejotização passa mais
pelo lucro presumido e mesmo lucro

CONJUNTURA MACROECONOMIA

Composição setorial do faturamento dos optantes do
Simples, 2015
Comércio varejista
Alimentação
39,9%

38,5%

Comércio por atacado, exceto veículos automotores
e motocicletas
Comércio e reparação de veículos automotores
e motocicletas

3,9%
5,3%

7,1%

5,3%

Transporte terrestre
Outros

Fontes: RFB/Sebrae (tabulação especial). Elaboração própria.

real (responde por 66% do arrecadado em serviços às empresas, 84%
em informática e 68% de atividades
recreativas e culturais).
O fracionamento de empresas do
Simples, ao que tudo indica, trata-se
de uma fuga do salto de carga que
seria faturar na faixa do lucro presumido, muito mais tributado que no
regime normal. Esse fato tem sido
ignorado por quem compara pro-

dutividade dos diferentes regimes
por optante e não pelo conjunto de
suas empresas ou por ramo de atividade.15 O ótimo seria construir
um sistema simples ou ao menos integrar o simplificado e o presumido
em um só regime que seguisse uma
curva de alíquota, no lugar dos atuais degraus.16 Mudanças recentes
caminharam nessa direção. Paradoxalmente, se uma reforma tributária

Composição por regime de apuração da
arrecadação tributária federal recente
Arrecadação agregada

Comércio varejista
4%

3% 4%
13%

27%
80%

52%

17%

Serviços prestados principalmente a empresas

Atividades e serviços de informática

2% 4%

2% 2%
12%

28%
66%

Lucro real

84%

Lucro presumido

Simples

Demais

Fontes: RFB/Sebrae (tabulação especial). Elaboração própria. Acumulado em 12 meses até outubro de 2018.

simplificar verdadeiramente o sistema, se a revolução digital derrubar o
custo de serviços contábeis e acessórios e se forem novamente ampliadas
as alíquotas do Simples Nacional e
sobretudo do lucro presumido,17
poderá haver forte estímulo para
contribuintes migrarem para o regime do lucro real e isso sim poderá
derrubar a arrecadação agregada,
ao contrário do que comumente se
pensa (ao se medir e, sobretudo, ao
se interpretar de forma incorreta as
estimativas de renúncia).
Além de aperfeiçoar a mensuração do gasto tributário, é preciso
começar a estudar com mais profundidade a capacidade de recuperação
de recursos. É óbvio que só em caso
excepcionalíssimo se conseguirá arrecadar exatamente o mesmo que se
estima renunciar quando um benefício fiscal for reduzido ou eliminado,
considerando que quase sempre o
contribuinte mudará sua operação
ou ação.18 Não é de se estranhar
que apenas um quinto dos optantes
do Simples respondeu que continuaria como está em pesquisa realizada pelo Sebrae a respeito do que
aconteceria em caso de extinção do
regime. Cerca de metade antecipou
o fechamento do negócio ou a opção
pela informalidade.19
Seja pela inconsistência das informações divulgadas ou das críticas direcionadas a esse regime, torna-se urgente a avaliação detalhada do Simples
Nacional, assim como toda e qualquer
outra despesa pública, direta ou indireta. Precisamos de mais e melhores
dados e menos elucubrações baseadas
naquilo que parece, mas não se sabe
ao certo se é realmente. Urge retomar
a divulgação das consolidações de dados das pessoas jurídicas e, sobretudo,
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avançar na divulgação de microdados
fiscais, como já o fazem autoridades
fazendárias de muitos países e sem
qualquer risco de quebra de sigilo. As
transformações estruturais já realizadas na economia mundial e brasileira
exigem se despir de preconceitos e pesquisar para atualizar análises e definir
novos conceitos, que ajudem a remodelar as políticas públicas.
Não é o Simples o maior problema da tributação brasileira, nem
será nada simples enfrentar desafios
tão complexos.

Entre outros, o gasto tributário foi objeto de
análise recente em: documento Perspectivas
Fiscais do Ministério da Fazenda (https://goo.
gl/V3Uxfv), análise sobre fiscalidade da saúde
pela STN (https://goo.gl/ap6i3L); coletânea or
ganizada pela ESAF que analisa renúncias em
geral e caso particular do Simples (https://goo.
gl/jnR5XG); bem assim estudo do Banco Mun
dial sobre eficiência do gasto público (https://
goo.gl/AADwgP).

1

Na citada coletânea da ESAF, Santos, Mattos e
Martins (2018, p. 339) chamaram a atenção para a
falta de dados e estudos sobre o Simples Nacional:
“A relativa escassez de estudos se explica, em
grande medida, pela indisponibilidade de
microdados dos estabelecimentos do Simples
para pesquisadores em geral. Dada a importância
econômica e social do Simples, é justo antecipar
que a disponibilização dos referidos microdados
(devidamente identificados, naturalmente, para
evitar problemas relacionados ao sigilo das
informações tributárias) ensejaria um verdadeiro
‘boom’ de pesquisas sobre o tema”.
2

Renúncia tributária federal é divulgada pela
RFB em: https://goo.gl/OPselY.

que pese toda crítica de cortes muito altos
de enquadramento, o regime especial tributa
muito mais que o normal).
Dados não se referem apenas a microem
preendedor individual (MEI).

7

A massa salarial equivalia a 18,1% da receita
bruta no Simples contra apenas 7,0% no
lucro real, ou 9,5% no lucro presumido – ou
seja, é de esperar que valor adicionado nas
microempresas mobilize mais salários do que
nas maiores empresas. Apurada a alíquota
média da contribuição patronal em proporção
da massa salarial, a do Simples (17,6%) fica
atrás da apurada no lucro real e presumido
(25%), mas essa diferença proporcional de
31% das alíquotas contrasta com a renúncia
previdenciária estimada pela RFB.
8

9
Sempre usando os dados publicados pela
própria RFB para 2013 e comparando os
regimes tributários, se verifica que, no caso
particular da arrecadação patronal para o
INSS, o arrecadado equivale a 25,7% da massa
salarial no lucro real e a mesma razão caia para
17,6% no caso do Simples Nacional. A diferença
de 8,1 pontos aplicada sobre o volume daquela
massa salarial resulta em R$ 12,1 bilhões.
Porém, o cálculo de bases efetivas da renúncia
da RFB imputava ao Simples uma renúncia
de contribuição previdenciária da ordem de
R$ 18,3 bilhões, ou seja, 51% a mais do que
o apurado pela diferença de alíquota média
dos regimes. Divergências crescem em outros
tributos. Na Cofins/PIS, a razão arrecadado/
receita bruta era de 1,1% no Simples contra
2,1% no lucro real e este 1 ponto aplicado sobre
o faturado resultava em um benefício de R$ 8,1
bilhões, mas a renúncia das duas contribuições
foi calculada em R$ 21 bilhões, ou seja, 2,6
a mais do que inferido pelo diferencial de
alíquotas. No caso do IRPJ/CSLL, o Simples
arrecadou apenas 0,8 ponto da receita bruta
a menos que no lucro real, e aplicado sobre a
receita bruta, resultava em R$ 6,5 bilhões de
diferencial, mas a RFB calculou uma renúncia
3,1 vezes superior (R$ 20,5 bilhões).

3

4
Vide, no capítulo tributário da CF, alínea “d”
do inciso II e parágrafo único do art. 146, bem
como art. 179 da ordem econômica.

Consolidação das declarações constam na
página de estatísticas em: https://goo.gl/
W51Z8W.

5

6
Mais de um milhão de empresas (21% do
total) optaram pelo lucro presumido e,
surpreendentemente, arrecadaram 9,4% do
que faturaram – ou seja, arcaram com uma
carga 21,6% superior à do regime normal (em
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10
Vide desagregação no documento de 2017
em: https://goo.gl/qvQPUJ.

resumidos do Simples cobrindo até período
mais recente em: http://bit.ly/2Czvkjv.
13
Fracionamento de optantes do Simples foi
apurado no trabalho publicado pela ESAF
antes citado, no qual estimaram ser essa a
razão para criação de 4% das PJs que aderem
ao Simples Nacional – um fluxo anual
até muito baixo comparado ao estoque
identificado em 2015.

Vide detalhamento sobre o Simples no
Anuário Estatístico da Previdência Social em:
https://goo.gl/TPjqqD.

14

Em tese, o drible na regulação tributária leva a
uma situação limite de máxima produtividade,
pois mais da metade dos optantes do Simples
produz e fatura sem um funcionário sequer em
sua firma. A crítica considera só o que se fatura
no estabelecimento em que está o empregado
e ignora que, mesmo proibido regularmente, é
óbvio que em todas as atividades se está a abrir
outra empresa para continuar a faturar sem
elevar a carga tributária. O ideal seria identificar
o total faturado na pessoa jurídica do familiar
ou do amigo do sócio daquela pessoa em que
está o funcionário. Como isso é impossível,
caberia ao menos avaliar o agregado por setor,
comparando com contribuintes da mesma
atividade em outros regimes e avaliando
evolução ao longo do tempo.

15

16
Dentre várias recomendações, se destaca
o estudo da CNI de 2014, “Simples Nacional:
mudanças para permitir o crescimento” – ver
https://goo.gl/mGjwUs.

No documento da Fazenda (Panorama Fiscal
Brasileiro), se defendeu: majorar a base de
cálculo de serviços profissionais do lucro
presumido (de 32% para 40%) e a incidência
de IRRF sobre o excedente do lucro contábil na
distribuição de lucro do presumido e Simples.
17

É ressalvado que análise coordenada por
Mauricio Leister sobre gastos tributários,
incluída no compêndio já citado da ESAF,
traça diferentes cenários para recuperação de
receita, sendo arbitrado que este seria o caso
de só metade da receita.

18

Relatório “Os impactos do Simples Nacional”,
de 2017, resumiu a pesquisa: “E para a maioria das
empresas (pelo menos 67%), haveria uma forte
consequência negativa para o seu negócio, caso
o Simples acabasse: 29% fechariam o negócio,
20% iriam para a informalidade e 18% reduziriam
suas atividades. Para 20% ‘a empresa continuaria
como está’ e 12% citaram ‘outras consequências’
não especificadas anteriormente. O que mostra
que a eliminação desse regime de impostos
colocaria 2/3 das empresas optantes em situação
bastante difícil”.

19

Acessadas a partir de pedidos com base na Lei
de Acesso a Informações.

11

12
A RFB divulgou grandes números do Simples
até 2014 (https://goo.gl/NYZ7E5). Neste
ano, incluindo também o ICMS e o ISS (não
computados nos cálculos anteriormente
citados), o Simples recolheu R$ 62,0 bilhões, dos
quais R$ 30,3 bilhões para a Previdência Social.
Como a receita bruta foi de R$ 828,9 bilhões no
mesmo ano, a alíquota média efetiva global foi
de 7,5%, sendo que 3,7% para o INSS. Dados

CAPA

Prova real
Crescimento da economia em 2019
dependerá do sucesso do novo governo
em administrar uma complexa agenda
de reformas, a despeito das mudanças
prometidas no campo político

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro
do novo governo com uma densa
agenda de reformas – entre urgenA virada para 2019 não foi fácil aos

tes, como a da Previdência, e pré-

economistas que traçam estimativas

agendadas, no caso da revisão da

para o crescimento do Brasil. Por

regra de reajuste do salário mínimo

trás do empenho em projetar o PIB

– essenciais para corrigir a trajetória

do ano, farol para muitas decisões

fiscal do país. A segunda, as dúvidas

de mercado tomadas no decorrer do

sobre a capacidade do presidente

período, esses especialistas tiveram

Jair Bolsonaro de criar consensos e

que lidar com uma dispersão de ce-

emplacar essas mudanças no Con-

nários maior do que a média para

gresso, considerando as promessas

momentos de sucessão presidencial,

forjadas no decorrer de sua campa-

resultante de duas variáveis. A pri-

nha, de um giro radical no modus

meira, a garantia de compromisso

operandi da política nacional.
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pontos percentuais da receita recorrente do governo federal, temos um
déficit primário estrutural de cerca
de 0,3% que precisa se transformar
em superávit de 2% nos próximos
prever o fôlego e a coordenação

quatro anos”, afirma. E não há

do novo governo para superar as

como pensar em redução de gastos

barreiras e fossos do trajeto. Brau-

sem mexer na Previdência: de 1999

lio Borges, pesquisador associado

a 2017, quando a despesa primá-

do FGV IBRE, economista-sênior

ria do governo cresceu 5 pontos

A contar pela largada, a nova

da LCA Consultores, reforça que

percentuais, para 19,5% do PIB, o

equipe mostrou foco e levou o

a pressão posta no governo para

INSS representou 3,1 pontos per-

mercado a subir as apostas em seu

entregar soluções logo no primeiro

centuais desse aumento. Daí a im-

favor. Com um discurso contun-

ano de mandato é fora da média,

portância, Borges, de a reforma da

dente no qual priorizou a reforma

dada a gravidade da questão fiscal.

Previdência a ser apresentada por

da Previdência e defendeu outras

“O ponto de partida em termos

Guedes ser tratada com prioridade

medidas liberalizantes, o ministro

de endividamento público é mui-

máxima, e ser mais ambiciosa do

da Economia Paulo Guedes teve

to mais alto do que em outros go-

que o texto já aprovado pela Co-

o dia de sua posse encerrado com

vernos dos últimos 20 anos”, diz,

missão Especial da Câmara. “Da

a bolsa em alta histórica e o dólar

lembrando que até na transição

forma como ficou, a proposta do

em baixa. Para isso, também cola-

entre o segundo mandato de Fer-

governo Temer não proporciona

borou a sinalização do governo de

nando Henrique Cardoso e Lula,

queda do gasto obrigatório como

reconhecer a necessidade de cola-

período em que a dívida bruta do

proporção do PIB nos próximos

boração de uma frente ampla para

governo federal mais se aproxi-

anos, devido à transição lenta de-

cravar essa agenda no Legislativo,

mou dos níveis atuais (66,2% do

mais para a idade mínima”, ressal-

ao declarar o apoio do partido de

PIB em 2002, contra 74% em 2017

ta. Silvia Matos, coordenadora do

Bolsonaro, o PSL, à candidatura

e 78% em 2018), o presidente do

Boletim Macro IBRE, ainda cita

de Rodrigo Maia (DEM) para um

PT foi beneficiado pela existência

a importância de outras medidas

novo mandato à frente da Câmara

de superávit primário. “Hoje, mes-

já defendidas no governo Temer,

dos Deputados.

mo descontando o fato de a econo-

como a mudança da elegibilidade

Mas essa é uma corrida com

mia operar com ociosidade, o que

ao Abono Salarial de dois para um

obstáculos, e ainda é prematuro

implica uma perda em torno de 2

salário mínimo, e da regra de re-
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ajuste do salário mínimo, limitan-

to para o último trimestre do ano

do-a à correção pela inflação. Cál-

Expectativa de

passado é de 0,4% em relação ao

desaceleração do comércio

registrou o dobro de expansão na

mundial aponta que o

“Apesar de melhora nos indicado-

cenário externo continuará

trial registrou um mau desempenho

desafiador em 2019, com

celeração da Argentina. Sabíamos

culos do Ministério da Fazenda de
Temer publicados no documento
Panorama Fiscal Brasileiro, divulgado em dezembro, apontam que
apenas essas duas medidas gerariam uma redução de despesas de,
respectivamente, R$ 18,14 bilhões
e R$ 39,12 bilhões em 2022.
A estimativa da LCA para o PIB
deste ano é de 2,2%, diz Borges,
por refletir o diagnóstico de que a
aprovação de reformas será “mais

período anterior – que por sua vez
mesma comparação, com 0,8%.
res de confiança, a produção indusque não foi fruto somente da desaque a crise no país iria atrapalhar

as exportações crescendo

as exportações de manufaturados,
principalmente

menos do que em 2018

automóveis,

mas

esse freio foi mais generalizado, e

lenta e errática do que o mercado

isso nos preocupa”, diz.

pode precificar”. Para o FGV IBRE,

Livio Ribeiro, pesquisador da

o cenário base de crescimento da

Economia Aplicada do IBRE, ain-

atividade em 2019 é de 2,4%, tam-

ção mais cautelosa aos primeiros

da ressalta o fator qualitativo desse

bém abaixo da mediana registrada

dados de atividade econômica do

crescimento previsto. “A princípio,

no último Boletim Focus de 2018,

quarto trimestre de 2018, com um

2,4% parece bom, visto a recessão

de 2,55%. Além das dúvidas quan-

crescimento da indústria aquém do

que vivemos. Mas parte dessa ex-

to ao ritmo e profundidade que se

esperado de acordo à mediana do

pansão diz respeito mais a fatores

poderão imprimir a essas mudan-

mercado para o mês de outubro.

cíclicos da economia brasileira:

ças, Silvia também credita a proje-

A projeção do IBRE de crescimen-

toda a discussão de potencial de

Dívida alta aliada a déficit traz pressão extra sobre
reformas no primeiro ano de governo
62,2

3,2

2002

65,5
59,1

3,2

2003

55,4

55,8

55,5

56,7

55,8

3,7

3,7

3,2

3,2

3,3

2004

2005

2006

2007

2008

59,2

1,9

2009

51,8

51,3

53,7

51,5

2,6

2,9

2,2

1,7

2010

2011

Resultado primário setor público consolidado (% PIB)
Fonte: FGV IBRE.
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2013

70

74

78,2

56,3

-0,6

-1,9

-2,5

-1,7

-1,8

2014

2015

2016

2017

2018

Dívida bruta governo geral (% PIB)
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crescimento ligada a fatores estruturais, especificamente à produtividade, ainda está por vir”,
afirma. Isso significa, do lado da
oferta, o papel ainda importante
do setor de serviços e, do lado da
demanda, o impulso do consumo
das famílias, que desde 2017 tem
liderado o processo de recuperação
da economia, lembra Silvia, quando cresceu 1,4%, contra 1,1% do
PIB. “Em 2018 o consumo das famílias também deverá ficar acima
da expansão do PIB, em torno de

como a queda do investimento pú-

A inflação deverá manter-

blico e o impacto da Lava Jato nas

se a favor, com o IPCA

ram por quatro anos até a saída

fechando 2019 em 4,1%,

cia amplos, no ano passado. Sem

na projeção do FGV IBRE,

Vida também encolheu, devido ao

sendo 3,9% para os preços

Castelo, coordenadora de Projetos

grandes empreiteiras, que sangrados primeiros acordos de leniêncontar que o Minha Casa Minha
ajuste fiscal”, descreve. Ana Maria
de Construção do FGV IBRE, afir-

livres e 4,8% no grupo de

ma que essa recuperação parte do
setor imobiliário, “com a redução

administrados

gradual dos estoques e o lançamen-

2% (contra 1,3% estimado para

to de novos projetos”, e que gran-

o produto); e em 2019 deverá ex-

des obras de infraestrutura, por sua

pandir 2,5%, ainda levemente aci-

vez, só deverão movimentar os in-

ma do crescimento da economia.”

dindo outro 1,8%. Borges ressalta

dicadores a partir de 2020. Sendo o

Silvia atribui esse resultado a uma

que, em se confirmando que o fun-

setor que representa pouco mais da

melhora gradual do mercado de

do do poço do setor tenha ocorri-

metade da formação bruta de capi-

trabalho, bem como das condições

do no quarto trimestre de 2018, a

tal fixo do país, sua evolução diz

de crédito para as famílias. Para

construção terá se recuperado do

muito sobre as perspectivas para o

este ano o IBRE estima uma queda

período recessivo com dois anos

investimento – que, nas projeções

da taxa de desemprego de 12,2%

de atraso em relação ao agregado

do IBRE, registrará crescimento

para 11,9%. No Boletim Macro de

da economia. “Essa demora pode

de 4,1%. Percentual abaixo dos

dezembro, os pesquisadores Fer-

estar relacionada a vários fatores,

5% de 2018, quando consideradas

nando de Holanda Barbosa e Daniel Duque também apontam que
2019 poderá marcar a reversão da
queda do emprego formal registra-

Composição das despesas primárias
Janeiro/setembro de 2018

da no último triênio, destacando a
variação acumulada positiva regis-

4%

trada pelo Caged desde a segunda
metade de 2018.
Outra

reversão

8%

Abono e seguro desemprego

ansiosamente

esperada que deve acontecer em
2019 é a da atividade da constru-

Pessoal ativo

à recessão registra uma retração

Demais obrigatórias
(saúde, educação, Bolsa
Família etc.)

de 30%, muito acima da do PIB,

RGPS/RPPS/Loas

ção civil, que desde o pico prévio

12%

Discricionárias

58%
18%

com -8%. Na estimativa do IBRE,
em 2019 o setor reverterá a queda
de -1,8% no ano passado, expan-

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional.
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Construção reage e consumo das
famílias impulsiona demanda

as importações de plataformas de

Crescimento (%) – ótica oferta

acima se descontado o efeito esta-

petróleo pela Petrobras, mas 0,8%
tístico dessa transação.

2018

2019

PIB

1,3

2,4

Agro

0,5

3,5

Sem pressão

Indústria

0,9

2,5

No caso da inflação, esta deverá con-

Extrativa

0,4

2,6

tinuar jogando a favor da economia,

Transformação

2

2,8

Construção civil

-1,8

1,8

Eletricidade

1,3

2,1

timativa é muito benigna, apesar de

Serviços

1,4

2

representar dois mundos diferentes:

mantendo-se abaixo da meta, com
o IPCA fechando o ano em 4,1%,
pela projeção do IBRE. “Nossa es-

o dos preços livres, que devem variar
Crescimento (%) – ótica demanda

3,9%, e o dos administrados, que se
mantém correndo acima do núcleo

2018

2019

PIB

1,3

2,4

Consumo das famílias

1,9

2,5

economia”, diz Silvia, lembrando

Consumo do governo

0,3

0,1

que, mesmo com baixo crescimento,

5

4,1

houve aumento de preço da energia.

Exportação

4,5

2,6

Importação

9

8

Investimento

– estimamos em 4,8% para 2019
– refletindo a ineficiência de nossa

De qualquer forma, inflação baixa
dá margem para aceleração do PIB
sem gerar pressão inicial de preços,
bem como para postergar uma alta

Fonte: Boletim Macro IBRE.

de juros, quem sabe, para 2020. Já
o câmbio, que em 2018 sofreu forte

Índice de confiança - situação atual (ISA)

pressão do ambiente externo, deverá

Melhora em todos os setores com exceção da indústria

observar uma variação menos intensa

115

e fechar 2019 em R$ 3,72, contra R$

105

3,85 no final do ano passado. “Dois
94,2
93,3
87,7

95
85
75

74,1

65

mil e dezoito foi o ano do dólar, que
ganhou sobre a maioria das moedas,
mas isso não deverá se repetir”, ressalta Borges, recordando os fatores
que levaram a moeda americana a
essa escalada no ano passado: o forte crescimento dos Estados Unidos,

Indústria
Fonte: FGV IBRE.
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Nov/18

Jul/18

Mar/18

Nov/17

Jul/17

Mar/17

Nov/16

Jul/16

Mar/16

Jul/15

Comércio

Nov/15

Mar/15

Nov/14

Jul/14

Mar/14

Nov/13

Jul/13

Mar/13

Nov/12

55

que se descolou de outras economias
– especialmente as europeias; a repatriação de recursos resultande do pacote de estímulo fiscal do presidente
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Trump; e o ritmo da normalização
da política monetária, favorecido
por esses fatores. José Julio Senna,
responsável pelo Centro de Estudos
Monetários do FGV IBRE, ressalta que o discurso do banco central
americano (FED) no final do ano foi
favorável ao ralentamento do ritmo
de evolução dos juros. “Os sinais
eram claros de que haveria um pé no
freio”, diz, o que se confirmou com
a revisão, no comunicado do FED de
dezembro, de três para duas altas de
juros em 2019 – depois de aplicar a
quarta alta do ano, fechando 2018
com os juros mais altos da economia
americana em 11 anos. Borges ainda
ressalta o caráter preditivo do movimento da bolsa de valores americana a partir de outubro. “Como um
quarto do patrimônio das famílias
americanas está aplicado em ações,

Recessão argentina jogará contra recuperação da indústria em 2019. AEB estima
que exportações brasileiras de automóveis cairão 23,4% em relação a 2018

forma-se uma dinâmica de profecia
autorrealizada: o medo de recessão
derruba o preço dos papéis, que

3,1% em 2019, 0,6 ponto percen-

minério andou de lado. Como 65%

leva à desaceleração do crescimento,

tual abaixo do estimado para 2018

de nossas exportações são commo-

dada a relevância do efeito riqueza

pela OCDE. “A última vez que

dities, o impacto é forte”, diz José

nessa economia”, diz.

houve crescimento mundial abaixo

Augusto de Castro, presidente da

Isso, entretanto, não descarta a

do ano anterior foi em 2012. Isso

Associação de Comércio Exterior

possibilidade de um cenário desa-

pode significar que o mundo dará

do Brasil (AEB). Nas estimativas

fiador, diz Ribeiro. “As dificulda-

menos tempo de tolerância ao novo

do IBRE, o crescimento das ven-

des virão, mas por outros canais”,

governo”, afirmou Leonardo Porto

das brasileiras ao exterior passará

alerta o pesquisador, apontado que

de Almeida, economista-chefe do

de 4,5% em 2018 para 2,6% em

agora a preocupação se concentra-

Citibank, presente em evento do

2019. Nos cálculos da AEB, o si-

rá na desaceleração do comércio

Ipea em dezembro.

nal também é de queda, de 7,3%

mundial, diante de um contexto de

Tais perspectivas já se veem re-

em relação a 2018, para US$ 220

expectativa de desaceleração eco-

fletidas nos preços de commodi-

bilhões. Entre as principais varia-

nômica de Estados Unidos, China e

ties, bem como nas projeções para

ções negativas estimadas pela as-

Europa, além das incertezas quanto

as exportações. “Este ano chega-

sociação estão soja (- 17,8%), pe-

aos rumos da guerra comercial en-

mos a vender soja a US$ 397 a to-

tróleo (-14,1%) e minério de ferro

tre as duas maiores economias do

nelada; em dezembro, já estava em

(-8,5%). No caso dos semifatura-

globo. No Citibank, a estimativa é

US$ 380 com tendência de queda.

dos e manufaturados, a perspectiva

de que o crescimento global seja de

O petróleo caiu muito forte, e o

da AEB é de alguma melhora para
J a n e i r o 2 019 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 3 3

CAPA PERSPECTIVAS

produtos como celulose e aço. Já as

terior e Assuntos Internacionais do

vendas de veículos de carga devem

Setor de máquinas e

Ministério da Economia, defenden-

equipamentos defende que

de que a abertura gradual propos-

a abertura da economia

nhada de uma agenda de competi-

proposta pelo governo seja

uma escalada tarifária que inclua

gradual e acompanhada

diários e componentes. Se for feito

cair 18,9%, e a de automóveis,
23,4%, estas provocadas pela crise
da Argentina, país destino de 80%
das exportações do produto.
Além do ritmo da economia dos
principais mercados para o produto
brasileiro, Castro afirma também
estar atento aos rumos da política
externa. Para ele, é preciso preser-

do a promessa feita pelo governo

tividade. “Além disso, defendemos

25% das vendas de manufaturados

diz. O setor de máquinas e equipamentos fechou 2018 com expansão

competitividade

do país, bem como as boas relações

tanto bens finais quanto intermedessa forma, não nos preocupará”,

de uma agenda de

var o Mercosul, para onde seguem

ta seja negociada e venha acompa-

de 7% no total e 13% em expor-

com o continente sul-americano em

tações, que passaram a representar

geral, que concentra 43% dessas

43% do faturamento dessa indús-

vendas. “Também é preciso cuida-

tria, contra uma média de 30%

do com a política de abertura uni-

José Velloso, presidente exe-

nos últimos 25 anos. “Com a forte

lateral da economia”, afirma, de-

cutivo da Associação Brasileira

queda do investimento no Brasil,

fendendo que medidas de abertura

da Indústria de Máquinas e Equi-

de 20% do PIB em 2014 para cerca

comercial de forma unilateral serão

pamentos (Abimaq) afirma estar

de 15,5% e 2018, nossa saída foi

um suicídio para o setor se não fo-

em contato direto com o ministro

ampliar as vendas externas”, diz.

rem acompanhadas de um plano de

Paulo Guedes e Marcos Troyjo, se-

Os principais produtos exportados

redução de custos.

cretário Especial de Comércio Ex-

são máquinas rodoviárias, agríco-

Taxa de desemprego com ajuste sazonal
14,0%

13,1%

12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%

Ano

PEA

PO

TD

2017

1,7%

0,3%

12,7%

2018

0,8%

1,5%

12,2%

2019

1,2%

1,6%

11,9%

TD retropolada com ajuste
Fonte: FGV IBRE.
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las e para construção civil, além
de máquinas para as indústrias de
plástico e de alimentos. Já os principais destinos são Estados Unidos
(com 20% do total), e Argentina
– considerando por bloco, a Europa fica em segundo lugar. Velloso
espera que a recuperação do mercado doméstico – onde o faturamento do setor caiu 50% de 2013
a 2018 – chegue antes dos efeitos
da desaceleração econômica mun-

criar convergências dentro de um

Heterogeneidade da

Congresso fragmentado, para que

base do novo governo

rada um marco para o ajuste fiscal

preocupa analistas, bem

lidade. “Se nos cem primeiros dias o

como sua capacidade

intensidade das medidas propostas,

de criar convergências

PIB para cima”, diz Silvia. Em um

dentro de um Congresso

dial para suas vendas. “Em geral, o

do Estado brasileiro – se torne reagoverno surpreender na velocidade e
devemos revisar nossa estimativa de
exercício de cenários alternativos
elaborado pelos pesquisadores do
IBRE, uma conjuntura muito oti-

fragmentado

reflexo mais imediato dessa queda

a reforma da Previdência – conside-

mista – que também contaria com a

se dá para bens de consumo não

ajuda do comportamento do mundo

duráveis e semiduráveis; em con-

– poderia somar um ponto percentu-

trapartida,

al ao PIB de 2019, para 3,4%. Ou-

a reconquista de um

mercado costuma ser mais difícil

cado em 2018. “O que facilitaria

tros atores, como o Banco Safra, já

para nossos produtos”, diz. “No

esse movimento seria um câmbio

haviam entrado na corrente positiva

caso do Brasil, apesar da ociosi-

mais constante e redução do custo

em dezembro, com uma estimativa

dade verificada na setor, existe a

do capital”, completa.

de crescimento de 3%. “Além da

necessidade de conter a deprecia-

Previdência, nosso cenário base leva

ção do parque industrial, além da

em conta uma postura que credita-

busca por melhoras na produtivi-

Fator político

mos muito favorável quanto ao am-

dade, então a necessidade de inves-

O ponto que ainda gera mais expec-

biente de negócios: regulação, priva-

tir chega antes”, diz, ressaltando o

tativa, entretanto, é a capacidade

tizações, e a própria ideia de buscar

aumento de importação já verifi-

de articulação de Jair Bolsonaro de

a abertura gradual do comércio, que

Inflação não pressiona
(em %)

6,4
4,8

4,4

4,1

3,8

4,8

3,8

3,9
3,3

2,9

3

1,3

IPCA

Administrados

Livres

Alimentos domicílio
2018

Serviços

Bens industriais

2019

Fonte: FGV IBRE.
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cenário base, para 0,9%, repetindo a
experiência de 2018, em que a projeção de crescimento média de 2,8%
no começo do ano caiu para 1,3%,
conforme estimativa do IBRE. “Para
isso, entretanto, teríamos que contar
com um cenário pessimista de câmbio e um crescimento levado apenas
pelo carregamento estatístico de
2018, o que é pouco provável”, diz
Livio Ribeiro, lembrando que todo
governo tem sua lua de mel, e uma
mudança de humor drástica não
aconteceria tão de imediato.
No primeiro dia útil de mandato, o mercado identificou no governo um sinal de consciência desse desafio, com a aproximação do
PSL com Rodrigo Maia (DEM). A
Construção civil deverá registrar primeiro crescimento positivo desde o início
da recessão, puxada pelo segmento imobiliário

dúvida é se tal aceno representa o
começo de um círculo virtuoso de
diálogo com a criticada “velha política”, e qual será a reação de sua
base de apoio a esse estreitamento.

Cenários dispersos

“Até agora, Bolsonaro alimentou

Estimativas macroeconômicas do FGV IBRE para 2019

uma interpretação errada do presidencialismo partidário ao associá-

Pessimista

Base

Muito otimista

PIB

0,90%

2,40%

3,40%

IPCA

5,50%

4,10%

3,10%

Câmbio (final do período)

R$ 4,30

R$ 3,70

R$ 2,60

Seminário de Análise Conjuntural

Selic (final do período)

9,40%

8%

6,50%

promovido pelo FGV IBRE no Rio,

lo com a corrupção, e isso cobrará
seu preço”, diz o cientista político
Carlos Pereira, da FGV Ebape. No

em dezembro, Pereira destacou os
Fonte: FGV IBRE.

riscos da opção do presidente por
não formar uma base estável de go-

do ponto de vista da competitivida-

economista-chefe do Safra. Sem a

verno nem via ministérios – onde

de da economia pode gerar otimis-

reforma da Previdência, por sua vez,

a maioria do primeiro escalão não

mo adicional”, diz. “Dessa forma,

a frustração pode gerar crescimento

tem filiação partidária –, sequer

consideramos um PIB no intervalo

mais baixo, com condições financei-

com uma coalizão fixa no Legis-

de 2,5% e 3% claramente possível,

ras mais apertadas: alta de dólar e

lativo. “As urnas foram benevo-

ainda que nos preocupem as causas

dos juros e queda na Bolsa. No qua-

lentes com Bolsonaro também no

da frustração da atividade verifica-

dro pessimista calculado pelo IBRE,

Congresso, com 70% das cadeiras

da em 2018”, diz Carlos Kawall,

o PIB cairia à metade do estimado no

da Câmara ocupadas por partidos
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de direita ou centro-direita. Se fos-

A base política do governo Bolsonaro

se de seu interesse, o presidente

No ministério

conseguiria montar uma maioria
3

estável; entretanto, hoje sua base
de apoio formal conta apenas com
120 deputados”, descreve, ressaltando que reformas constitucionais

DEM
2

PSL

demandam o voto favorável de 3/5

MDB

dos parlamentares em ambas as ca-

Novo

sas – ou seja, 308 deputados e 49

PRP

senadores. Pereira lembra que, até

Sem filiação partidária

1
1
14

1

onde a literatura alcança descrever,
“situações adversariais de minoria
em que partidos políticos e instituições são negligenciados tendem
a gerar resultados positivos apenas
Na Câmara dos Deputados

no curto prazo, enquanto o presidente consegue conter a pressão

29

através de sua popularidade”.
Fernando Abrucio, professor da

DEM

FGV Eaesp, faz coro com a preocu-

PSL

pação de Pereira, questionando a du-

PRP

rabilidade da estratégia de formação
de coalizões ad hoc, especialmente
frente à heterogeneidade da base do
novo governo. “É um conjunto de

MDB

52
127

Novo
Total da coalizão estrita
34

muitas características difusas – núcleos militar, evangélico, dos superministros Paulo Guedes e Sergio Moro,

4
8

Fonte: Elaboração de Carlos Pereira (FGV Ebape).

da família Bolsonaro – e muitas vezes ambíguas, unificadas apenas pela

clara. Além disso, definir uma agenda

pauta econômica em detrimento

ideia de ser antissistema”, resume.

para o primeiro semestre com poucos

da pauta de valores. Do contrário,

Em evento promovido pelo IBRE em

temas pois, quanto mais assuntos,

poderia-se conturbar o debate le-

parceria com o jornal O Estado de S.

mais desgaste”, diz ressaltando que a

gislativo e alongar o processo de

Paulo em dezembro, na capital pau-

partir de outubro de 2019 a dinâmica

tramitação da reforma da Previ-

lista, Abrucio citou alguns caminhos

política passa a contar com as pri-

dência. “Apesar de ser mais popu-

que, mesmo nesse contexto difuso,

meiras articulações para as eleições

lar, essa agenda (da qual constam

poderiam colaborar para o sucesso

municipais de 2020, atraindo parla-

temas como o da Escola Sem Parti-

da costura do governo nesses primei-

mentares para suas bases e tornando

do) pode fragmentar o Congresso.

ros meses cruciais. “O primeiro é evi-

o ambiente mais complexo.

Já conseguimos conquistar certo

tar confronto com os presidentes da

Samuel Pessôa, pesquisador as-

consenso sobre a necessidade de se

Câmara e do Senado, pois a lição da

sociado do FGV IBRE, soma a essa

fazer essa reforma, e é nisso que se

experiência de presidentes passados é

lista a recomendação do foco na

deve avançar”, conclui.
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Chave para o investimento
Além da estabilidade fiscal, outro

Em encontro promovido pelo

Mesmo no caso em que as normas

desafio crítico para a atração de in-

BNDES e o Centro Brasileiro de Rela-

são claras, entretanto, a resposta a

vestimento que deverá ser acolhido

ções Internacionais (Cebri) em dezem-

casos semelhantes que chegam à Jus-

pelo novo governo é o de migrar o

bro, Armando Castelar, coordenador

tiça nem sempre é uniforme, lembra

ambiente de negócios do país da cate-

da Economia Aplicada do FGV IBRE,

Eduardo Mendonça, advogado cons-

goria de entrave à de capital em favor

lembrou que esse leque de dificuldades

titucionalista sócio do escritório Bar-

da dinamização da economia. Anual-

muitas vezes se inicia no Congresso,

roso, Fontelles, Barcellos e Mendon-

mente, o ranking Doing Business, ela-

com uma produção legislativa malfei-

ça Advogados. Mendonça ressalta o

borado pelo Banco Mundial, mostra

ta. “Uma das razões é que o conflito

alto número de reformas de decisões

o quanto o Brasil se distancia desse

que existe no Congresso não é resolvi-

judiciais em segundo grau no Supe-

objetivo: na edição de 2019, o país

do na hora. Então se faz uma lei pro-

rior Tribunal de Justiça (STJ), que em

ocupa a posição 109 entre 190 eco-

positalmente ambígua de forma que

certas matérias chega a 40% do total.

nomias analisadas. Uma melhora de

as partes se sintam contempladas”,

“Se pensarmos a Justiça como um

16 postos em relação ao levantamen-

diz. Dessa forma, o que chega às mãos

sistema de prestação jurisdicional, e

to de 2018, mas ainda muito atrás de

dos juízes é um confronto político não

não como um momento quixotesco

vários emergentes, vizinhos e parcei-

solucionado, e não um problema de

de um juiz, esse percentual indica que

ros comerciais como China (4o), Tur-

interpretação da lei.

o sistema não está funcionando”, diz.

quia (43 ), e Colômbia (65 ).
o

o

Um dos itens mais sensíveis dessa agenda é a insegurança jurídica,
que quita pontos de atratividade do
mercado brasileiro quando o tema é
investimento privado. “Isso gera angústia, porque as oportunidades vão
passando e não conseguimos aproveitá-las”, diz Marcelo Siqueira, diretor
de Compliance do BNDES. Entre especialistas, há consenso de que o alto
nível de judicialização observado na
economia em geral – e em setores basilares como o energético e o ambiental em particular –, é a ponta de um
iceberg constituído de problemas que
perpassam os três poderes do Estado,
resultando em um arcabouço jurídico disfuncional e pouco estável, cuja
solução demandará transformações
culturais importantes.
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Edifício sede do Supremo Tribunal Federal,
em Brasília: especialistas apontam que o alto
nível de judicialização observado na economia
brasileira decorre de problemas que perpassam
os três poderes do Estado.

CAPA PERSPECTIVAS

A baixa humildade institucional dos

à Lei de Introdução às Normas do Di-

ri, diretor de Governos e Infraestru-

operadores de direito, nas palavras de

reito Brasileiro. O texto busca mitigar

tura do BNDES desde maio de 2018,

Mendonça, também compromete a

ineficiências e arbítrios demandando,

quando saiu da Secretaria de Plane-

eficácia de outras ferramentas de so-

por exemplo, que a aplicação da nor-

jamento e Assuntos Econômicos do

lução de litígios, minando seu poten-

ma leve em conta suas consequências

Ministério do Planejamento, faz coro

cial. “Nas conciliações, em 30% dos

práticas. “Há a expressa preocupação

no apoio à essa higienização. “Há re-

casos a jurisprudência não é observa-

com a segurança jurídica, levando em

gras que não fazem o menor sentido

da”, diz, equiparando sua dinâmica

conta o resultado das decisões e que

do ponto de vista investimento, como

mais a uma partida de pôquer do que

mudanças de entendimento devem ser

a exigência, no setor de telecom, de se

a uma negociação.

feitas para frente, não retroativamen-

garantir um orelhão a cada 300 me-

O advogado pondera, entretan-

te, e por vezes contando até com uma

tros em locais com mais de 300 ha-

to, que a conjuntura é positiva para

transição, dependendo do impacto

bitantes”, exemplifica. “Atualmente,

correções. “É um momento virtuoso

que gere ao setor produtivo”, diz.

a cada dificuldade singela se cria um

para chamar esses atores a atuar não

Já no Executivo, a principal preo-

ato normativo, tumultuando o am-

como átomos, mas como um sistema,

cupação passa pelo desempenho das

biente, quando o que precisamos é

de modo que a incerteza seja proces-

agências reguladoras. “O que viven-

proporcionar um contexto mais ami-

sada e tenhamos uma resposta do Po-

ciamos na prática é um excesso regu-

gável para a atuação do investidor

der Judiciário que seja reproduzida

latório que torna o ambiente de negó-

nacional e estrangeiro”, diz Grace.

em casos semelhantes entre si.” Um

cios praticamente incompreensível”,

Para Castelar, o caminho ideal

dos avanços citados por Mendonça é

avaliou no evento BNDES/Cebri a

em busca da segurança jurídica é

a Lei n 13.655, sancionada em abril

então advogada-geral da União Gra-

conciliar a persistência em avanços

de 2018, que inclui novas disposições

ce Mendonça. “Levantamento que

pontuais, como alterações legislati-

fizemos revela que o Brasil produz,

vas, somada a uma mudança cultu-

somente no âmbito federal, 40 atos

ral que envolva a sociedade. “Acho

normativos por dia”, diz, alertando

que as instituições reagem muito ao

da dificuldade para um investidor

que elas entendem que a população

interessado em desenvolver negócios

valoriza, pois querem posicionar-se

no país dar conta de tal dinamismo.

como respeitadoras desses valores”,

Para colaborar à reversão desse qua-

diz. Uma alternativa para engendrar

dro, em outubro a AGU montou um

essa dinâmica, sugere, seria criar

grupo de trabalho sobre coerência

indicadores de segurança jurídica

regulatória que desenvolveu um ma-

para estados, cidades e até tribunais.

nual de boas práticas, lançado em

“Não é fácil, mas seria um caminho”,

dezembro, estimulando aos órgãos

afirma, ressaltando as implicações

consultivos e de assessoramento ju-

de não evoluir nesse campo. “Tem

rídico da AGU a apoiar a gestão do

muito dinheiro lá fora querendo vir

estoque regulatório brasileiro.

para cá, mas não vem, pois o risco

o

“A ideia é ter clareza sobre a exis-

é maior que o retorno. Nossa pou-

tência de regras em duplicidade, re-

pança vai embora também, devido

gras que perderam a eficácia, as que

à insegurança de esse recurso estar

demandam modernização e as que

disponível no futuro”, diz, citando a

precisam de uma linguagem simplifi-

ineficiência na alocação de recursos

cada”, explica Grace. Marcos Ferra-

gerada nesse ambiente. (S.M.)
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Refino de petróleo no Brasil
Carlos Augusto Arentz Pereira
Professor da Uerj

Em meio às indicações do futuro
governo para cargos-chave da administração, ressurge a hipótese de
privatização de ativos das empresas de energia, em especial, da Petrobras. Aponta-se que o “filé” da
empresa é a exploração do pré-sal
e outras operações se tornam acessórias e menos críticas, devendo ser
assumidas por terceiros particulares,
liberando recursos da empresa para
as atividades nobres da extração
do petróleo do pré-sal. Ao mesmo
tempo, a entrada de atores diversos
promoveria maior oferta de derivados de petróleo e competição.
Especialistas têm exposto na
mídia opiniões sobre este tema,
discutindo a essencialidade da atividade de refino de petróleo permanecer sobre controle de empresa
nacional. Entendemos ser necessária uma breve conceituação desta
atividade e sua importância em
termos de mundo e do país.

Fernanda Delgado
Professora e coordenadora de Pesquisa da FGV Energia

água, sal e sedimentos. Os principais
constituintes, e que lhe confere o efetivo valor, são os hidrocarbonetos,
compostos fundamentalmente por
carbono e hidrogênio, sob a forma
de diversos tipos de moléculas.
O mercado classifica os petróleos, relativamente aos seus produtos
derivados em alguns tipos básicos,
como leves, médios e pesados. Petróleos leves são adequados à obtenção de gasolina e algumas matériasprimas, como nafta e solventes. Os
médios são para produção de diesel
e querosene. Já petróleos pesados
são adequados à produção de óleo

Figura 1: Escala API
em graus
Leve

45,4
31,1

Médio

30,2
22,3

Pesado

21,5
10,0

Extrapesado

6,5
0,1

Petróleo: diversas utilidades
Petróleo não é uma matéria-prima
uniforme. Trata-se de uma mistura
complexa de hidrocarbonetos, com
contaminantes e impurezas como
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Fonte: elaboração própria dos autores

combustível, industrial ou marítimo. Contudo, esta classificação rudimentar é de pouca serventia para
valorar um petróleo. O parâmetro
clássico e de utilização há mais tempo na indústria é o grau API, sigla
do Instituto Americano de Petróleo
(American Petroleum Institute). É
uma fórmula que expressa praticamente o inverso da densidade. Petróleos leves têm um grau API alto,
acima de 30, médios de 20 a 30 e
pesados, menor que 20.

De matéria-prima a
produto final
Contam-se mais de seis mil produtos derivados de petróleo no mercado, sendo dois terços deste volume
total de combustíveis, principalmente gasolina, diesel e querosene
de aviação.
Se os mercados de produtos finais dos petróleos são diferentes
e as matérias-primas apresentam
características particulares, é fácil
perceber que não existe uma refinaria típica que esteja apta a processar
qualquer petróleo e obter qualquer
produto. Há um compromisso entre
mercado, matéria-prima e investi-

CONJUNTURA ENERGIA

mento no processo de transformação desde a sua instalação e ao longo de sua vida operacional. Assim,
o processo de refino parte de um
pressuposto básico em relação à sua
matéria-prima.
Qualquer opção cria um compromisso entre produtos e matériasprimas, determinando tecnologia,
equipamentos, custos de investimento e operação. Petróleo responde por
cerca de 85% do custo operacional
do refino e este processo busca atingir um equilíbrio, entre transformar
uma matéria-prima de uso restrito
em produtos de ampla escala de consumo, obtendo a maior margem de
lucro possível.
Atualmente existem cerca de
160 correntes nominalmente diferentes de petróleo,1,2 disponíveis
para comercialização e a indústria
de transporte naval registra cerca
de 390 petróleos diferentes tendo
sido embarcados.3 Estes são destinados a cerca de 7004 refinarias
pelo mundo afora, espalhadas por
todos os continentes. Isso não quer
dizer que essas refinarias competem entre si igualmente por esses
petróleos. Ao contrário, a maioria
delas foi projetada especificamente
para a utilização de alguns petróleos, sendo adequadas para poder
transformá-los em produtos especificados para determinados mercados-alvo. Concorrem na decisão
de adequação do petróleo em cada
refinaria, fatores como volume disponível, distância entre ponto de
disponibilização e a refinaria e a
própria distância entre a refinaria
e o seu mercado-alvo.
Isso posto, refinarias também
apresentam alguma tipologia diferenciada. Também de forma

A oferta por petróleo
e a demanda por
combustíveis no mundo
é crescente, mesmo com a
introdução das inovações
tecnológicas, em especial
o carro elétrico

simples, identificam-se três tipos
de refinarias: refinarias de combustíveis, de lubrificantes básicos
e parafinas e petroquímicas, sendo esta última para preparação de
matérias-primas para indústria.
Todas, sem exceção, produzem
um mix de combustíveis de qualidade variável,5 mas somente a de
primeiro tipo é especializada na
produção destes derivados. Para as
outras, os combustíveis produzidos podem ser considerados quase
como coprodutos.
Em qualquer tipo de refinaria,
são realizados processos que podem
ser resumidos em três grandes etapas – separação, transformação e
acabamento. Conforme o petróleo
utilizado, estas são realizadas por
diversas unidades fabris especializadas em processos físico-químicos
ou unidades de processo que, em
conjunto, permitem a obtenção dos
produtos finais na qualidade requerida pelo mercado, buscando minimização de custos e maximização
de resultados6 (figura 2).

Sob a mesma lógica de custos
e resultados, é localizada uma refinaria. A partir das opções de
mercado-alvo, que incluem o leque
de produtos, petróleos disponíveis,
custos logísticos e nível de investimento, é estabelecido o local ótimo de instalação. Usualmente as
refinarias acabam ficando próximas dos mercados ou dos locais de
produção do petróleo. De qualquer
modo, existe uma grande quantidade de refinarias localizadas no
litoral. Esta opção, abre espaço
para diversidade de suprimento de
matéria-prima, redução de custos
logísticos pelo uso de transporte
marítimo em larga escala e alcance
de vários mercados.

A evolução do refino
A refinação de petróleo no Brasil
data da década de 30, mas a utilização dos parâmetros e condicionantes descritos até aqui somente veio a
ser efetiva após a criação da Petrobras em 1953. Em meados da década de 60, o país contava com nove
refinarias sendo seis privadas, mas
a Petrobras respondia por 80% da
capacidade instalada. Nesta época, a
produção de derivados refinados de
petróleo correspondia a praticamente 88% do consumo nacional, atendendo plenamente às demandas de
querosene e solventes e mais de 90%
de gasolina, diesel e óleos combustíveis individualmente.
A história do parque atual de refino pode ser resumida sob uma ótica
simplificadora: tratou-se de investimento em instalações preparadas
para uso de grandes volumes de petróleo importado, visando ao atendimento da demanda de combustíveis
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Figura 2: Esquema simplificado de refino
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Fonte: Elaboração própria dos autores

em regiões vizinhas ao local de sua
instalação. Estas refinarias foram
implantadas próximo a facilidades
logísticas, sistemas de transporte
como dutos, ferrovias ou portos e
terminais de armazenamento e distribuição para garantir o atendimento regional, mas cobrindo todo
o país. Somaram-se ainda alguns
investimentos para contemplar casos especiais, como processamento
de petróleo local e produção de parafinas na Bahia, Capuava-SP e Canoas-RS, com produtos destinados
aos polos petroquímicos vizinhos,
entre outras. Mas estas refinarias e
sua configuração original vêm sendo alteradas significativamente ao
longo do tempo, em função da mudança dos parâmetros de qualidade
e quantidade demandada dos produtos e principalmente substituição da
matéria-prima importada. Esta última mudança, advinda do aumento
da produção nacional de petróleos.7
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É importante registrar que esta
reconfiguração foi coordenada de
maneira integrada entre as várias
refinarias da Petrobras. Ou seja, o
processo de otimização encara o
parque de refino nacional da Petrobras como uma única grande refinaria, que provém atendimento da
demanda do país. Um sistema de
cálculo computacional com milhares de variáveis e equações determina quais petróleos são processados
em quais unidades, gerando quais
produtos para atender quais mercados, considerando todos os custos
envolvidos desde a da aquisição de
petróleos importados, movimentação de petróleos e derivados e operacionais em cada refinaria.

Cenários para o refino
De acordo com dados do Ministério
de Minas e Energia (MME) o consumo médio mensal aparente de deri-

vados de petróleo em 2018 no Brasil
está em 2,35 milhões de barris por
dia, sendo que a produção nacional
de petróleo de 2,68 milhões de barris
por dia. A capacidade instalada de refino soma 2,39 milhões de barris por
dia disponível em 17 refinarias. Desta capacidade total, 99% pertence à
Petrobras, sendo 90% concentrados
em nove unidades com mais de 100
mil de barris por dia. Os dados por
si só comprovam a concentração de
mercado, que deve ser remediada visando trazer competitividade.
Contudo, desta capacidade instalada apenas 67% vêm sendo utilizada, e os restantes 33% do mercado
tem sido atendidos por importação.
E como consequência, cerca de 1
milhão de barris de petróleo por dia
são exportados. É de se imaginar
que seja oportuno adiarmos investimentos em refino para aproveitar
esses volumes disponíveis que estão
sendo importados.
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Diversos trabalhos de projeção
de demanda de energia, gerados por
empresas produtoras de petróleo,8
consultorias,9 academia10 e da própria Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP),11
indicam que a oferta de petróleo
mundial é crescente nos próximos
anos, e apesar da introdução das
inovações tecnológicas, em especial
o carro elétrico, a demanda de combustíveis continua crescente.
Por estes motivos, nos últimos sete
anos a capacidade de refino mundial
cresceu significativamente de 40% a
60% em países do Oriente Médio e
Ásia e a construção de novas refinarias decolou.

Considerações finais
De posse deste conjunto de informações, parece açodada qualquer
resolução sobre a venda de ativos
de refino da Petrobras no Brasil. Na
ótica levantada, não existem refinarias isoladas, mas sistemas que são
geridos de forma integrada para garantir o atendimento da demanda de
derivados do país, em um processo
de operação e investimento coordenado e coerente com os recursos disponíveis e dentro dos parâmetros de
qualidade e ambientais requeridos.
É fato que estes sistemas atendem
preferencialmente grandes regiões do
Brasil, como divulgado pela própria
empresa12 e registrado em diversos
trabalhos já citados.
Alienar isoladamente alguns ativos
pode significar vender os mercados
regionais atendidos, criando monopólios locais e ainda não efetivar a
tão intencionada competição, salvo
para alguns poucos produtos em áreas
fronteiriças entre as regiões. Dificil-

O consumo médio mensal

busca da garantia do atendimento da
demanda energética, insumo vital ao
desenvolvimento das sociedades.

de derivados de petróleo em
2018 foi de 2,35 milhões
de barris por dia, enquanto
a capacidade instalada de
refino é de 2,39 milhões

1
Energy Intelligence Group (2010). International crude oil market handbook.

Bacon, R.; Tordo, S. (2004). Crude oil prices:
predicting price differentials based on quality.
Viewpoint 275, Private Sector Development
Vice Presidency, The World Bank.

2

h t t p : // w w w. o i l - t r a n s p o r t . i n f o / c r u d e data?data=crude.

3

Oil and Gas Journal (2017). 2017 Worldwide
Refining Survey.

4

de barris por dia

mente um produto gerado no interior
do país, apresentará custo competitivo ao seu similar produzido no litoral. Adicionalmente, esta separação
implica solução de continuidade da
otimização integrada, perdendo-se, no
mínimo, economias de escala.
A pergunta que se segue, é a de
que porque não houve interesses de
terceiros em investir no Brasil, já que
não há monopólio nesta atividade
desde 1999. Dezenas de empresas se
interessam em produzir petróleo por
aqui, outras em gerar energia elétrica
ou importar derivados e gás natural
liquefeito. Mas, de fato, ninguém surgiu para implantar uma refinaria.13
Aqui se esclarece a citação do título, frase simbólica da Semana de
Arte de 1922, que parodia o impasse
metafísico de Hamlet, explicitando a
dubiedade de identidade da cultura
nacional à época. Não é a pretensão
deste texto tal discussão, mas somente
chamar a atenção, mais uma vez, para
a questão desta aparentemente infinda
dúvida, se foi feita, e ainda está sendo
feita a melhor opção, como nação, na

5
A maioria das refinarias visa produzir combus
tíveis, porque essa demanda é muito maior do que
a dos outros produtos. Refinarias de lubrificantes/
parafinas e petroquímicas constituem um grupo
minoritário, porém altamente especializado,
uma vez que os produtos para as quais foram
projetadas, têm valor agregado muitas vezes
maior do que os combustíveis, lhes conferindo
alta rentabilidade por volume. Estes dois tipos de
refinarias são, na maioria dos casos, projetados
para alguma corrente de petróleo específica e
potencialmente cativa para seu uso.

TAVARES, M.El.E. Análise do refino no Brasil:
Estado e perspectivas – uma análise cross-section.
Tese de Doutorado. PPE/Coppe/UFRJ, 2015, Rio
de Janeiro, Brasil.

6

PERISSÉ, J.B. Evolução do refino de petróleo no
Brasil. Dissertação (Mestrado). Universidade do
Estado do Rio de Janeiro, 2007.

7

8

BP Energy Outlook, London, UK, 2018.

https://www.spglobal.com/platts/en/marketinsights/latest-news/oil/101218-iea-predictsincreased-ref iner y-competition-on-newcapacity.
9

https://carnegieendowment.org/2018/04/03/
oil-shake-up-refining-transitions-in-lowcarbon-economy-pub-75954.

10

11
Organization of the Petroleum Exporting
Countries. 2018 OPEC World Oil Outlook.
September 2018.

http://www.petrobras.com.br/pt/nossasatividades/principais-operacoes/refinarias/.

12

13
Os mencionados acréscimos de capacidade
de refino no Oriente visam aqueles mercados
com demanda ávida e crescente. E os eventuais
volumes de derivados excedentes poderão
facilmente ser destinados ao abastecimento
marginal de outros países, como o brasileiro.
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As perspectivas do sistema
multilateral de comércio

Lia Baker Valls Pereira
Pesquisadora do FGV IBRE e professora da Faculdade de Ciências Econômicas da Uerj

A defesa do sistema multilateral

apoiadores do sistema multilate-

de comércio e de medidas que as-

ral, os Estados Unidos, abre uma

segurem o fortalecimento da Or-

potencial brecha/tentativa de so-

ganização Mundial do Comércio

lucionar os impasses na OMC.

(OMC) povoam as declarações

No plano diplomático as palavras

dos diversos encontros/cúpulas de

importam e a intenção de negociar

caráter regional ou multilateral

foi expressa. No entanto, há uma

que existem no cenário político e

enorme distância em relação à in-

econômico internacional. Não foi

tenção e medidas efetivas que asse-

diferente no encerramento da 13

gurem a conciliação dos interesses

a

Cúpula do G20 realizada nos dias

dos diversos membros da OMC.

30 de novembro e 1 de dezembro
o

em Buenos Aires.
apelo para que se pensem diretri-

O tema da reforma da OMC
não é novo

zes que permitam o fortalecimen-

O GATT (Acordo Geral de Tarifas e

to do sistema multilateral através

Comércio), embrião da atual OMC,

de uma reforma da OMC tem um

foi assinado por 23 países, em 1947.

significado especial. A preferência

Ao longo dos anos novos países ade-

pelas negociações comerciais bi-

riram ao sistema multilateral e, em

laterais, as críticas ao sistema da

1995, quando a OMC foi criada, o

OMC, em especial pelo país que

número dos países membros era de

foi um dos principais artífices e

128. No momento atual, esse núme-

No momento atual, porém, o
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ro é de 164 países. Diferente do Fundo Monetário Internacional (FMI),
onde os países possuem poder de
voto diferenciado, na OMC, seguindo a tradição do GATT, as decisões
são por consenso.
O

aumento

do

número

de

países requer um maior esforço de
negociação para se alcançar o consenso, mas até a Rodada Uruguai
(1986-1994) era entendido que se
os principais países que formavam
o QUAD (Estados Unidos, União
Europeia, Japão e Canadá) che-

Ademais, nos acordos setoriais ga-

Em 1995, quando a

nham os países que possuem posi-

Organização Mundial

dutores ou consumidores do setor.

do Comércio (OMC)
foi criada, o número dos
países membros era de

ções dominantes sejam como proNo entanto, acordos setoriais têm
sido acolhidos no arcabouço institucional da OMC como o Information Technology Agreement (ITA)
de 1996 que possui atualmente 82
membros signatários que são res-

128. Atualmente,

ponsáveis por 97% do comércio

são 164 países

a completa eliminação das tarifas

mundial de produtos. O objetivo é
desses produtos. Entre os países

gassem a um acordo, o consenso

signatários estão presentes China

era garantido. Já havia sinais que

e Índia, que são importantes pro-

a formação do consenso nem sem-

dutores, mas também Colômbia

pre era garantida com a resistência

na Rodada Doha. Os países só as-

e Peru. O Brasil não é membro

apresentada por alguns países em

sinam o texto final do acordo em

signatário, assim como os outros

desenvolvimento, como o Brasil e

que são contempladas todas as ne-

países do Mercosul, o Chile e o

a Índia de negociarem os “novos

gociações. O objetivo é que os paí-

México. Assim como o princípio

temas” como serviços, investi-

ses possam avaliar o efeito líquido

do single undertaking, essa ques-

mentos e direitos de propriedade

das negociações. Pode se conceder

tão já deixou de ser um entrave nas

intelectual. No final da Roda-

mais em uma área se for conside-

negociações, cabendo aos países

da Uruguai, porém, prevaleceu a

rado que ganhos em outros temas

avaliarem se querem ou não aderir

agenda proposta pelo QUAD e que

compensam. Esse aspecto positivo

às negociações setoriais.

foi endossada pelos países em de-

do princípio do single undertaking

A disciplina multilateral do co-

senvolvimento que aderem a pro-

pode, por outro lado, leva a uma

mércio deve abarcar todas as ques-

gramas de abertura comercial e

paralisação das negociações, como

tões que influenciam os fluxos do

privatizações na década de 1990.

ocorreu na Rodada Doha. O im-

comércio de mercadoria, serviços

A entrada da China na OMC,

passe nas negociações agrícolas

e investimentos. Logo, normas

em 2001, e os impasses na Rodada

levou a que os países reduzissem

ambientais, cláusulas sobre tra-

Doha mostraram que o consenso

seu empenho em propostas para

balho, políticas de competição,

via QUAD acabou. Sob esse prisma,

avançar outras negociações. A as-

entre outras, devem fazer parte

a questão não se resume ao número

sinatura do Acordo de Facilitação

da OMC. A não inclusão desses

de países somente, mas às dificul-

do Comércio em 2013 no âmbito

temas no sistema multilateral leva

dades de conciliar estilos diferentes

da OMC mostrou que, na prática,

a que alguns países, como os Es-

de práticas comerciais e de políticas

o single undertaking deixou de ser

tados Unidos, passem a privilegiar

de desenvolvimento.

uma cláusula pétrea.

acordos bilaterais e/ou regionais

Com a ampliação dos temas co-

Acordos setoriais foram tra-

para assegurarem a convergência

bertos nas negociações, a Rodada

dicionalmente

por

regulatória nessas questões. Em

Uruguai elegeu o princípio do sin-

países como o Brasil por ferirem

contraposição a esse argumen-

gle undertaking que foi adotado

o princípio do single undertaking.

to, o alargamento do escopo te-

condenados
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É preciso lembrar que a Roda-

mático da OMC leva a que cada
vez seja mais difícil a construção
de consensos.

Normas e valores
A redução das barreiras tarifárias ao longo das negociações
multilaterais e dos acordos de
livre-comércio bilaterais e/ou regionais levam a uma mudança
na agenda da política comercial.
Saem os obstáculos ao comércio

A disciplina multilateral

da Uruguai reformou o SSC que

do comércio deve

principais ganhos da Rodada. An-

abarcar todas as questões

nel que analisa as controvérsias

que influenciam os

nham que acordar com a solução.

fluxos do comércio de

investigação questionasse o resul-

mercadoria, serviços e

como padrões, certificação, con-

e bem-estar).
Na procura por regras de convergência, o Estado não está au-

Na prática bastava que o país sob
tado que a decisão seria suspensa. No novo formato, a solução

seu bloqueio.
Desde o início da sua opera-

de intelectual, segurança jurídica,
bilidade (meio ambiente, trabalho

fosse adotada, todos os países ti-

camente exige o consenso para o

formidade, direitos de propriedapolíticas de competição e sustenta-

tes, para que uma decisão do pai-

para não ser adotada automati-

investimentos

de fronteira e entram questões

passou a ser considerado um dos

ção, foram iniciados 592 painéis,
dades de avançar as negociações.

sendo que os Estados Unidos são

Em outras palavras como negociar

demandantes em 143 casos (24%

marcos

presen-

do total). As maiores reclamações

ça de divergências quanto ao uso

do país se referem à China (23 ca-

de normas.

sos) e, em seguida, União Europeia

regulatórios

na

sente. Ele irá procurar assegurar

(20 casos). A União Europeia ocu-

que os seus sistemas regulatórios

pa o segundo lugar com 94 casos

adotados por suas empresas sejam

O sistema de solução de
controvérsia (SSC)

como demandante. A China está

universalizados. Aqui surge um
problema. Muitas regras, como no

Os temas antes abordados fazem

painéis, sendo 15 contra os Esta-

caso de barreiras fitossanitárias

parte de uma discussão ampla so-

dos Unidos. O Brasil é demandan-

que são motivadas por questões de

bre a reforma da OMC. As pro-

te em 31 painéis, o que é um nú-

segurança e precaução, refletem os

postas de acordos com agendas

mero alto se comparado com sua

sistemas de valores e culturais de

temáticas amplas, como a Parceria

participação no comércio mundial,

uma sociedade. Ademais, quando

Transpacífica (TPP) proposta pelo

cerca de 1%. Como “infrator”

se sai da definição de uma econo-

governo Obama, ilustraria a insa-

os Estados Unidos aparecem em

mia típica de mercado ocidental,

tisfação dos Estados Unidos com

164 casos (28% do total), a Chi-

formas de atuação das políticas

a agenda limitada da OMC. No

na em 43 casos e o Brasil, em 15

públicas e de interação com o sis-

entanto, com a saída dos Estados

casos. A União Europeia responde

tema privado expressam arran-

Unidos da TPP e o questionamento

por 95 casos.

jos institucionais que diferem do

do governo Trump da atuação do

O maior número de casos dos

padrão OMC.

sistema de solução de controvér-

Estados Unidos e da União Euro-

Logo mais do que o tema da

sias da OMC, uma nova questão se

peia é explicado pelo fato de esta-

ampliação do número de países e/

impõe (ver entrevista do embaixa-

rem entre os três principais parti-

ou de temas na OMC, essa questão

dor José Alfredo Graça Lima, na

cipantes do comércio mundial. O

é que estaria no cerne das dificul-

página 12).

menor número de casos da União
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Europeia em relação aos Estados
Unidos, apesar de sua maior participação no comércio mundial, é
explicado pela importância do comércio intrarregional no âmbito
europeu. A China, embora esteja
nesse grupo, só entrou na OMC
em 2001.
Os Estados Unidos são, portanto, um ativo participante do SSC
não só como “infrator”, mas como
o principal demandante nos painéis
de solução de controvérsias. Como
explicar, portanto, as críticas, mui-

zes que vão além das negociações

A redução das barreiras

no âmbito da OMC. As regras da

tarifárias ao longo das

ções entre Estados-nações e, logo,

negociações multilaterais

define diretrizes vai além do man-

e dos acordos de livre-

questão endossada por outros paí-

comércio levam a uma

cisões do SSC em relação às regras

mudança na agenda da
política comercial

OMC são resultado de negociaa criação de jurisprudência que
dato do SSC, o que pode ser uma
ses. Como definir o escopo das deexistentes na OMC?
O segundo, alvo de controvérsia, como incluir o tema de “concorrência leal”/“comércio justo”

tas das quais já ocorriam antes do

nas decisões do SSC. O consenso

governo Trump?

nesse campo é quase impossível.

Os textos do acordo GATT 1994

Para muitos países, regras iguais

que constitui a base legal das regras

para importações. Lida também

para países desiguais é por princí-

da OMC não são isentos de inter-

com as práticas das políticas co-

pio injusto. Querer definir a estru-

pretações distintas. Um exemplo se

merciais, industriais, investimen-

tura das políticas de comércio e in-

refere ao acordo de subsídios para

tos, propriedade intelectual, além

dustriais de um país envolve juízos

produtos industrias, onde existem

do uso de regras do texto GATT

de valor e percepções distintas do

os proibidos e os acionáveis. Nesse

(artigo XX) que permitem discu-

modo de entender o funcionamen-

último grupo é preciso comprovar

tir temas ambientais e cláusulas

to das economias.

que os subsídios distorcem os flu-

de trabalho. A política comercial

Não há uma saída fácil. Pro-

xos de comércio. Os ganhos de um

dos Estados Unidos tem uma tra-

postas técnicas de avaliação dos

país refletem mudanças nas van-

dição do tema “comércio justo”

efeitos das medidas sempre podem

tagens comparativas de um país

ou “concorrência leal”. A inclusão

ser contestadas pois a metodolo-

e se a fonte dessa mudança é um

no GATT de investigações sobre

gia sempre irá participar de um

subsídio acionável ou não é sempre

práticas desleais (dumping e sub-

quadro referencial que parte de

matéria controversa. Sob esse as-

sídios) é uma herança da política

premissas sobre o funcionamento

pecto é que a entrevista publicada

dos Estados Unidos, onde legisla-

da economia.

na Conjuntura Econômica do em-

ção sobre subsídios data do final

Logo, no final, o que continua

baixador José Alfredo Graça Lima

dos anos de 1800 (referente ao

contando para a preservação do

se refere ao tema do “fair trade” –

açúcar) e de dumping no comércio

sistema multilateral do comércio é

comércio justo.

internacional de 1921.

a disponibilidade dos países de ne-

O comércio atual não trata ape-

O descontentamento dos Esta-

gociarem regras. Não se minimiza

nas da aplicação da cláusula de

dos Unidos com o SSC englobaria,

o problema, pois desde o GATT de

nação mais favorecida que conde-

portanto, duas questões. A primei-

1947 é a primeira vez que o guar-

na a discriminação no tratamento

ra se refere ao uso do SSC para

dião do sistema multilateral o ques-

dos parceiros comerciais e preser-

criar jurisprudência na OMC. Os

tiona e a presença da China traz

va o princípio multilateral ou a

painéis e as instâncias de apelação

novas questões quanto às transfor-

garantia do tratamento nacional

estariam

mações desse sistema. 

estabelecendo

diretri-
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