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6 Apesar de os números da Previdência terem piorado,
o mundo dá um alívio à economia brasileira
Nos últimos cinco anos, as
projeções oficiais do déficit da
Previdência do Regime Geral
de Previdência Social (RGPS), o
regime do setor privado, “pioraram
em 16 anos”. Em outras palavras, o
nível deficitário de 3% do PIB, que pelas contas do Projeto
de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2015 só
seria atingido em 2037, agora está previsto para ocorrer –
pelo último PLDO, de 2019, – em 2021.

Ponto de Vista
10 Por que as instituições fiscais de FHC não evitaram a
crise das contas públicas?
Entre 2012 e 2014, a Secretaria do Tesouro Nacional
deu aval para endividamento dos estados no valor de
R$ 140 bilhões! Era muito comum que os estados que
não tinham boa situação fiscal aos quais o Tesouro não
poderia permitir a assunção de nova dívida obtivessem
essa permissão em função de uma regra
de excepcionalidade.

Entrevista
12 “Não estamos apontando tarefa só para os outros”
No final de 2018, a Febraban lançou um livro gratuito,
com campanha em rádio, TV e jornais, em que apresenta
explicações de por que os juros são altos no Brasil,
propondo uma série de medidas para reduzi-los – e,
dessa forma, baratear o crédito para empresas e pessoas.
“Sempre tive essa ideia, mas demorei a convencer as

pessoas de que era o caminho que devia ser trilhado”,
conta Murilo Portugal, presidente da Federação, à
Conjuntura Econômica.

Capa | Mercado Financeiro
36 Crédito para Crescer
Com um custo de financiamento
do capital fora da curva
quando comparado com outras
economias, bem como uma
baixa taxa de participação do
crédito como percentual do PIB,
o país tem desperdiçado um importante canal para
dinamizar a economia e ganhar em produtividade. O
barateamento do crédito, especialmente a queda dos
spreads bancários, é um dos caminhos para reformas
que ajudem numa redução de custos, especialmente
nesse momento em que há a trajetória descendente das
taxas de juros.
45 “Mercado de crédito requer cautela”
Estudo do FGV IBRE mostrou um
processo de concentração e de
competição bancária desde a crise
de 1998/99 e apontou que existe
competição entre os grandes
bancos, mas que entre os bancos
médios e pequenos ela é menor. “Com essa constatação,
começamos a trabalhar, com o apoio do Banco Central,
formas de maior inserção dos bancos médios no
mercado de crédito como um todo”, diz Ricardo Gelbaum,
presidente do Conselho de Administração da Associação
Brasileira de Bancos (ABBC).
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Nota do Editor
Com a reeleição de Rodrigo
Maia (DEM-RJ) à presidência
da Câmara e de Davi Alcolumbre (DEM-AP) à presidência
do Senado, está dada a partida
para que comece a ser testada a agenda liberalizante da economia que a equipe econômica, comandada por Paulo Guedes, promete seguir. Se a eleição de
Maia foi tranquila, inclusive com o apoio de vários
partidos, a de Alcolumbre pode ter deixado fraturas
importantes no Senado, especialmente no grupo do
derrotado senador Renan Calheiros, podendo atrapalhar o avanço das reformas na velocidade necessária.
Mas não deixa de ser uma vitória do governo Bolsonaro desbancar o MDB na liderança da Casa depois
de mais de uma década no poder.
O maior teste será, sem dúvida, a Reforma da Previdência. Números apresentados na Carta do IBRE
desta edição são assustadores em relação ao quadro
previdenciário: nos últimos cinco anos, as projeções
oficiais do déficit da Previdência do Regime Geral de
Previdência Social (RGPS), o regime do setor privado,
“pioraram em 16 anos”. Em outras palavras, o nível
deficitário de 3% do PIB, que, pelas contas do Projeto
de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2015 só
seria atingido em 2037, agora está previsto para ocorrer – pelo último PLDO, de 2019 – em 2021.

Quando do fechamento desta edição, ainda não estava claro como e quando o governo enviaria sua proposta
de Reforma da Previdência. Se ela incluiria a sociedade
como um todo – inclusive militares – ou se seria fatiada,
como chegou a ser noticiado. Além da Carta do IBRE,
dois articulistas da revista também tratam da Reforma da
Previdência, mostrando a importância de implementá-la.
A matéria de capa detalha outro ponto nevrálgico
para o crescimento: com um custo de financiamento
do capital fora da curva quando comparado com outras economias, bem como uma baixa taxa de participação do crédito como percentual do PIB, o país tem
desperdiçado um importante canal para dinamizar a
economia e ganhar em produtividade.
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Apesar de os números da
Previdência terem piorado,
o mundo dá um alívio à
economia brasileira
Luiz Guilherme Schymura
Pesquisador do FGV IBRE e doutor em Economia pela FGV EPGE

Segundo trabalho de Manoel Pires,

piorou. O resultado negativo seria de

pesquisador associado do FGV IBRE,

3,06% do PIB, apontando para a de-

nos últimos cinco anos, as projeções

terioração de 1,94 ponto percentual

oficiais do déficit da Previdência do

(pp) do PIB. A receita previdenciária

Regime Geral de Previdência Social

de 2021 – que na ótica do PLDO de

(RGPS), o regime do setor privado,

2015 deveria atingir 6,86% do PIB –

“pioraram em 16 anos”. Em outras

deve ficar em apenas 5,7%, segundo

palavras, o nível deficitário de 3%

o PLDO de 2019. Já a projeção da

do PIB, que pelas contas do Projeto

despesa, entre os dois PLDOs, subiu

de Lei de Diretrizes Orçamentárias

de 7,98% para 8,76% do PIB.

(PLDO) de 2015 só seria atingido

Esses números ilustram o grande

em 2037, agora está previsto para

agravamento da questão previden-

ocorrer – pelo último PLDO, de

ciária no Brasil nos últimos anos. É

2019 – em 2021.

útil recordar que, durante a campa-

Os PLDOs de determinado ano

nha presidencial de 2014, embora a

são encaminhados pelo Governo ao

Reforma da Previdência fosse tema

Congresso na primeira quinzena de

tabu entre os candidatos, suas asses-

abril do ano precedente. Portanto, a

sorias econômicas já tinham plena

te e que a levaria ao impeachment.

projeção do PLDO de 2015 foi feita

consciência de que ela seria necessá-

Em 2016, ao assumir a Presidência,

no primeiro semestre de 2014, e a do

ria. Tanto que, com a eleição de Dil-

Michel Temer imediatamente colo-

PLDO de 2019, no mesmo período

ma Rousseff, a reforma entrou logo

cou a Reforma da Previdência em

de 2018.

na agenda de seus ministros da área

pauta. Porém, as condições políticas

Com relação ao que se esperava

econômica. Estes, entretanto, não

também não foram propícias para

para 2021, o PLDO de 2015 proje-

tiveram condições de deslanchá-la

mexer na Previdência.

tava déficit de 1,12% do PIB. Ao se

concretamente por causa da grande

Sob a ótica fiscal, ao longo dos úl-

comparar com o PLDO de 2019, o

crise política que rapidamente engol-

timos anos houve forte deterioração

saldo negativo projetado para 2021

fou o segundo mandato da presiden-

das contas da Previdência. Deve-se
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salientar que a piora vai muito além

ção, já que isso é uma determinação

do simples acúmulo do problema

constitucional para os benefícios.

não resolvido. A diferença de cerca

A atual regra de reajuste do salário

de dois pontos percentuais do PIB

mínimo gerou ganhos reais do piso

(1,94 pp do PIB, sendo mais preci-

previdenciário, desde 2015, muito

so) entre as projeções de déficit para

modestos, com anos sem aumento

2021 realizadas em 2014 e 2018 re-

real algum. O problema é que, com

vela que, simplesmente, trabalhou-

o PIB real em queda, a simples ma-

se há cinco anos com hipóteses

nutenção do poder de compra dos

equivocadas e excessivamente oti-

benefícios previdenciários já faz

mistas para equacionar o problema

com que a despesa cresça como pro-

– que, aliás, já parecia de extrema

porção do PIB, como já visto nos

gravidade desde 2014.

números mencionados acima.

Mas o que, afinal, fugiu tanto do
figurino projetado em 2014 para
tornar o problema previdenciário
brasileiro ainda muito mais colossal
do que se imaginava?
Sem dúvida nenhuma, a intensidade da queda do PIB em 2015 e
2016 não estava no radar dos analistas no final do primeiro mandato de
Dilma Rousseff. Sabia-se que a situação econômica era grave, e que um
doloroso ajuste estava por vir, mas
não se dimensionou o tamanho da
retração adiante: dois anos de recuos
sucessivos do PIB, em torno de 3,5%
em cada um deles, seguidos por uma

Em relação a 2021, a
projeção de déficit da
Previdência do PLDO
de 2015 era de 1,12% do
PIB. No PLDO de 2019, o
déficit projetado para 2021
subiu para 3,06% do PIB

das retomadas mais lentas da história econômica brasileira reportada.
Pelo lado da arrecadação pre-

O fim do fator previdenciário em

videnciária, o efeito da recessão é

2015 e sua troca pela regra 85/95

direto e óbvio. Com a retração da

(soma da idade e dos anos de con-

atividade econômica, cai também a

tribuição para mulheres e homens)

receita das contribuições, por meio

– que sobe progressivamente até

de aumento do desemprego, cres-

atingir 90/100 a partir de 2026 –

cimento menor dos salários e am-

não tiveram efeitos muito significa-

pliação relativa da informalidade.

tivos na deterioração da situação da

Já pelo lado das despesas previden-

Previdência desde 2014. Em 2017,

ciárias, é importante ter em mente

o valor médio do benefício, em fun-

que estas no mínimo mantêm seu

ção da mudança, subiu em R$ 906,

valor real, reajustado pela infla-

tendo sido concedidas 39 mil apoF e v e r 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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sentadorias pela nova regra. O custo

projeções demográficas dos PLDOs

financeiro do fator 85/95 em 2017

de 2015 a 2019 são as mesmas (para

foi de apenas R$ 460 milhões. Dessa

o período comum entre elas), o que

forma, o fim do fator previdenciá-

significa que a piora da demografia,

rio é um problema de longo prazo,

em termos da Previdência, ainda não

mas que afetou pouco as projeções

foi computada. Contudo, o IBGE já

da Previdência no período analisa-

tem novas projeções demográficas

do nesta Carta. Outra ocorrência

que preveem processo de envelhe-

que pode ter pesado para piorar as

cimento mais rápido, e estas devem

projeções previdenciárias, mas numa

ser incorporadas ao PLDO de 2020.

escala muito pequena quando com-

Assim, a grande deterioração das

parada com a grande recessão de

projeções de déficit da Previdência

2014-2016, foi a antecipação de

na série de PLDOs – ilustrada nesta
Carta com o exemplo do aumento
de quase dois pontos percentuais do

Sem dúvida nenhuma,
a intensidade da queda

PIB, do déficit projetado para 2021,
entre os PLDOs de 2015 e 2019 –
pode se acentuar ainda mais. E este
efeito pode crescer à medida que se

do PIB em 2015 e 2016

alarga o horizonte.

não estava no radar dos

cia pioraram tanto entre 2014 e os

analistas no final do

naturalmente: por que o risco Bra-

primeiro mandato de

vos nacionais, está tão melhor do

Dilma Rousseff

explicação é que há no presente a

Se as perspectivas da Previdêndias de hoje, uma indagação surge
sil, refletido nas cotações dos atique há cinco anos? Uma possível
perspectiva de que o novo governo
consiga finalmente fazer a Reforma
da Previdência. Porém, a conquista
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aposentadorias, pelo temor de que a

desse objetivo não pode ser consi-

Reforma da Previdência piorasse as

derada garantida, como mostra o

condições de obtenção do benefício.

passado recente do Brasil, com toda

Se o fim do fator previdenciário e

a sorte de dificuldades enfrentadas

a antecipação de aposentadorias, em

pelos governos que se propuseram

função da expectativa de reforma,

a fazer mudanças pontuais ou ge-

não tiveram impacto pronunciado

rais no sistema previdenciário. Um

sobre a deterioração das projeções da

possível desfecho, por exemplo, é

Previdência, o mesmo não pode ser

aquele em que alguma reforma da

dito em relação à perspectiva de en-

Previdência é aprovada. Porém, em

velhecimento mais rápido da popu-

função da resistência de grupos de

lação, constatada recentemente. As

interesse afetados e de boa parte
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da população e da pressão destes

plesmente pelo humor do mercado

sobre o Congresso, a reforma aca-

internacional. Dessa forma, não se

ba sendo diluída e não “entrega” a

deve nutrir ilusão de que a situação

economia fiscal necessária para res-

da Previdência é de alguma forma

tabelecer a solvência pública. Não

manejável sem uma profunda re-

se está dizendo que um desaponta-

forma a curto prazo. Os números

mento como esse é certo ou mesmo

apresentados nesta Carta indicam

provável, mas apenas que não pode

claramente que a situação de 2014,

ser descartado.

que já era considerada assustadora,

Assim, é preciso encontrar outras

tornou-se ainda mais desesperado-

razões pelas quais os mercados estão

ra passados cinco anos. A volúvel

tão acomodados diante da dramáti-

tolerância externa não deve ser

ca situação previdenciária brasileira.

considerada uma amenização real

Uma explicação plausível, que pode
se somar à expectativa favorável de
Reforma da Previdência para solidificar o bom desempenho atual dos
ativos brasileiros, é simplesmente o
cenário externo. Como bem argumenta Armando Castelar, pesquisador do FGV IBRE, há uma razoável
aderência entre o câmbio brasileiro
e um dollar index para os 20 maiores países emergentes (o câmbio do
dólar contra a cesta dessas moedas).
A conexão evidentemente não é perfeita, mas se percebe que momentos
recentes de nervosismo no mercado
brasileiro – sempre mais associado

Por que o risco Brasil não
reflete o agravamento,
ao longo dos últimos
cinco anos, das
perspectivas fiscais
do sistema de
Previdência brasileiro?

pelos participantes locais a eventos
domésticos –, como os da virada
de 2015 para 2016, nos estertores

e duradoura do problema previden-

do governo Dilma, e de meados de

ciário. Cumpre agir o mais rápido

2018, nos momentos mais tensos da

possível para que a trégua, de bases

campanha, coincidem com a valori-

frágeis, seja transformada em esta-

zação do dollar index dos emergen-

bilidade duradoura.

tes. Agora, o indicador dá sinais de
início de afrouxamento, que também
é coincidente com um melhor desempenho dos ativos nacionais.
A lição parece ser a de que parte
do que se atribui a acontecimentos
no front doméstico é explicada sim-

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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Por que as instituições fiscais de FHC não
evitaram a crise das contas públicas?
Samuel Pessôa
Pesquisador associado do FGV IBRE
O olhar retrospectivo nos leva para
um período – segunda metade da
primeira década deste século e início
da segunda – em que parecia que a
solvência da dívida pública no Brasil
era um tema do passado.
Em abril de 2008, a S&P estabeleceu que a dívida soberana brasileira apresentava grau de investimento.
Essa decisão foi seguida pela Fitch,
em maio de 2008, e pela Moody’s,
em setembro de 2009.
O Brasil tinha atingido um nível
superior de civilidade em termos de
finanças públicas. Era uma sociedade que lidava de forma civilizada
com o problema distributivo: por
meio de negociação no Congresso
Nacional, que termina em elevação
de receita ou em corte de gastos.
Não mais em inflação.
A melhora na classificação de risco da dívida soberana brasileira era
o reconhecimento desse estágio civilizatório superior.
Os marcos de nossa consolidação
fiscal foram a negociação das dívidas
dos estados com a União e a aprovação pelo Congresso Nacional da Lei
de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Um acordo relativo às dívidas estaduais com a União impedia os estados cujos contratos de renegociação estivessem em vigor de assumir
novas dívidas. Ou seja, a Secretaria
do Tesouro Nacional (STN) tinha o
direito de autorizar ou não novo en1 0 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | F e v e r e i r o 2 019

dividamento, além de poder conceder ou não aval para novas dívidas.1
Adicionalmente, como já acontecera no contrato de renegociação anterior, no governo Itamar de 1993,
quando um estado ficasse inadimplente, o Tesouro tinha o poder de
não transferir a cota respectiva do
Fundo de Participação dos Estados
(FPE). E se a inadimplência fosse
superior à cota parte do estado no
FPE, o Tesouro poderia sequestrar
receita de ICMS.
Pelo acordo do governo FHC,
os estados tinham que transferir de
6,5% até 15% da receita corrente
líquida (RCL) para o Tesouro como
pagamento da dívida, a depender de
o estado ter dado maior ou menor
entrada no momento da renegociação. Se, após 20 anos, a dívida persistisse, teriam 10 anos para acertar
o restante, agora sem o limite superior da RCL.
A LRF, entre inúmeros outros dispositivos, impedia que o gasto dos
estados com a folha salarial suplantasse 60% da RCL. Se esse teto fosse
atingido, uma série de cláusulas de
correção era acionada até a queda
do gasto abaixo desse limite.
A lógica era cristalina. A renegociação das dívidas obrigava os estados a
produzirem superávit primário para
pagar suas dívidas que, com a renegociação, tinham sido federalizadas. Tratava do estoque passado de dívida.

A LRF era instrumento para impedir que houvesse piora futura das
contas públicas.
Havia outro princípio por detrás
das instituições fiscais construídas no
governo FHC. Este foi menos notado.
As instituições fiscais de FHC amarravam as mãos dos estados e deixavam
todo o espaço de discricionariedade da
política fiscal nas mãos do Executivo
nacional, na figura da STN.
A hiperinflação brasileira do final do governo Sarney e do governo Collor tinha sido essencialmente fruto do descontrole dos gastos
estaduais. Os governadores utilizavam os bancos estaduais como forma de financiamento.
A economia política é muito clara. Os governadores são cobrados
pelos seus eleitores por sua capacidade de ofertar os serviços de saúde,
educação e segurança, além da construção de infraestrutura – estradas e
infraestrutura urbana, principalmente mobilidade nas grandes cidades e
saneamento básico.
Adicionalmente, os governadores
sofrem fortíssima pressão das corporações – principalmente de servidores
públicos – para elevar os salários.
Se o financiamento de todas essas
demandas produzir como efeito colateral o desequilíbrio macroeconômico
do país – inflação, elevação de risco,
fuga de capitais, queda do crescimento ou mesmo recessão, além do au-
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mento do desemprego –, o Executivo
estadual não será punido pelo eleitor.
O eleitor punirá o Executivo nacional e, principalmente, o seu partido político.
Essa é a economia política da democracia brasileira.
As instituições fiscais de FHC incorporaram esse aprendizado. Por esse
motivo, era necessário amarrar as mãos
dos estados e deixar todo o espaço que
houvesse de discricionariedade da política fiscal a cargo da União. Somente o
governo central é punido pela bagunça
macroeconômica. Ele, portanto, maneja os instrumentos que podem gerar
desequilíbrio macroeconômico.
É por essa razão, por exemplo,
que nunca se preocupou com o estabelecimento de um limite de endividamento da União, apesar de haver
uma previsão de que esse teto seria
estipulado por meio de lei.
A visão subjacente é de que não há
necessidade de amarrar as mãos do
governo central. Ele não promoverá
bagunça fiscal, pois, se o fizer, será severamente punido. Sabedor disso, não
brincará com o orçamento público.
No parágrafo anterior fica clara
a condição para que o mecanismo
funcione: “Sabedor disso...”. E se os
gestores não forem sabedores?
Foi isso que ocorreu no final de
2006, quando houve a saída do secretário do Tesouro Nacional, Carlos Kawall. Em junho de 2007, Arno
Augustin assumiu a STN. Já Guido
Mantega tornou-se ministro da Fazenda em 2006.
Dessa forma, passamos a ter no Ministério da Fazenda, na STN, e, a partir de 2011, também na Presidência da
República, com Dilma Rousseff, gestores que eram profissionais de economia
formados na tradição heterodoxa.
Em função da forma como a teoria de Keynes foi absorvida pelo

pensamento heterodoxo brasileiro,
há nesse grupo exagerado otimismo
quanto ao impacto do gasto público
na geração de crescimento econômico e, consequentemente, na queda
do endividamento do governo.
Esse otimismo fez com que a STN
deixasse de exercer o papel de zelar pela higidez fiscal dos estados.
Fechou os olhos à deterioração das
contas estaduais ao longo do período de 2008 até 2014.
Dados levantados pela minha colega do IBRE, Vilma Pinto, mostram
que a STN, entre 2012 e 2014, deu
aval para endividamento dos estados no valor de R$ 140 bilhões! Era
muito comum que os estados que
não tinham boa situação fiscal – aos
quais o Tesouro não poderia permitir a assunção de nova dívida – obtivessem essa permissão em função de
uma regra de excepcionalidade.
Adicionalmente, a contabilidade
fiscal de diversos estados passou a
adotar manobras fiscais. Como o beneplácito dos TCEs, as secretarias da
Fazenda estaduais passaram a esconder da contabilização dos gastos com
pessoal o IRPF dos servidores e os
gastos com aposentados e pensões.
Ou seja, o controle preventivo determinado pela LRF falhou e o Tesouro lavou as mãos: bastava deixar
de dar avais aos estados cujas contabilidades estivessem maquiadas.
Além do descuido com as contas
estaduais, o Ministério da Fazenda
exagerou nas medidas desenvolvimentistas, principalmente crédito
subsidiado do BNDES.
Novamente temos aqui a questão
da visão de mundo ou do entendimento do funcionamento da economia. Os
economistas heterodoxos acreditam
que o crédito subsidiado para investimento de empresas, por meio de bancos públicos de fomento, produz forte

aceleração do crescimento econômico.
Eles assim interpretam a experiência
de desenvolvimento dos tigres asiáticos, os casos mais evidentes de superação da armadilha da renda média na
segunda metade do século XX.
Como já discutimos neste espaço, a
desorganização fiscal associada à péssima alocação do investimento e a um
ciclo de endividamento das empresas
sem que houvesse aumento da capacidade de geração de caixa – fruto da
má alocação de capital – explica a profundidade da crise dos anos recentes e
parte de sua longuíssima extensão.
O Partido dos Trabalhadores, o
principal responsável pela crise, foi
severamente punido. A presidente
Dilma foi impedida, o partido foi
muito mal na eleição municipal de
2016 e houve transição política para
um governo de direita.
Ou seja, ao contrário do que se
pensa, nossas instituições funcionaram
exatamente da forma como foram desenhadas. Elas somente não foram
feitas à prova de uma presidente da
República, um ministro da Fazenda e
um secretário do Tesouro que têm o
entendimento heterodoxo aqui descrito do funcionamento da economia.
A coluna considera que é impossível construir instituições fiscais que
sejam imunes a gestores que pensam
dessa forma. Simplesmente não é possível eliminar integralmente o espaço
de discricionariedade da política macroeconômica. Ideias erradas no poder sempre manterão sua capacidade
de levar a maus resultados.

Sobre a renegociação da dívida dos estados
com a União, veja “Política Fiscal na Primeira fase
do Plano Real, 1993-1997”, de Murilo Portugal, capítulo 19, de A Crise Fiscal e Monetária Brasileira,
volume em homenagem ao economista Fábio
de Oliveira Barbosa, organizado por Edmar Bacha, editora Civilização Brasileira, 2017.

1
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“Não estamos
apontando tarefa
só para os outros”

Murilo Portugal
Presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban)

Solange Monteiro, de São Paulo
No final de 2018, a Febraban se lançou em uma iniciativa nada comum em seu
histórico baixo perfil: com campanha publicitária em rádio, TV e jornais, divulgou
o lançamento de um livro gratuito em que apresenta explicações de por que os
juros são altos no Brasil, propondo uma série de medidas para reduzi-los – e, dessa forma, baratear o crédito para empresas e pessoas.“Sempre tive essa ideia, mas
demorei a convencer as pessoas de que era o caminho que devia ser trilhado”,
conta Murilo Portugal, presidente da Federação. Em conversa com a Conjuntura
Econômica, Portugal defende a inclusão da sociedade no debate sobre os juros e
rebate a tese de que a instituição só identifica tarefas pendentes do lado de fora
do setor bancário. “Nossa mensagem é outra, é de que só todos juntos – governo, bancos, sociedade, Congresso, Judiciário –, trabalhando de forma coordenada,
poderemos resolver esse problema”, afirma.
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Conjuntura Econômica — O livro
Como fazer os juros serem mais
baixos no Brasil?, lançado pela
Febraban no final de 2018, aponta
várias medidas técnicas, de cunho
regulatório, como necessárias para
a queda dos spreads bancários e o
barateamento do crédito. Em que
medida a iniciativa de explicitá-las
à sociedade pode colaborar para a
concretização dessa agenda?
O objetivo é ampliar o debate sobre
como acelerar a queda de juros para
que o Brasil possa crescer mais e gerar
mais emprego. Já vínhamos tratando
desse tema há algum tempo com o
Banco Central, o Ministério da Fazenda, congressistas, economistas, e houve muitos progressos. Mas acho que
agora, com a recuperação cíclica da
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economia e a mais baixa taxa de juros da série histórica, é o momento de
aproveitar para acelerar esse processo
em curso. E ampliar o debate pode ajudar nisso. É um tema árido, difícil de
entender, às vezes dominado pela ideologia, por interesses econômicos. Por
isso quisemos expor nossa posição.
Não pretendemos ter a palavra final
para um tema complexo como esse.
Estamos abertos a sugestões e críticas,
desde que sejam fundamentadas.
No livro, a Febraban reforça a avaliação observada na literatura de
que maior concentração não necessariamente significa menor concorrência. Mas a concorrência, por sua
vez, sempre está relacionada a juros
mais baixos. Como o setor estimula
a concorrência?
Acho que as medidas citadas no livro
ajudam a ampliar a concorrência, pois
vão reduzir o custo da intermediação
financeira no Brasil. E, ao reduzir o
custo da intermediação financeira,
vão reduzir as barreiras de entrada,
pois beneficiarão tanto os incumbentes quanto os novos entrantes. Acho
que as duas principais conclusões do
livro são de que a gente precisa reduzir os custos da intermediação financeira, e simultaneamente precisamos
ampliar a concorrência no setor bancário. Somos 100% a favor de ampliar a concorrência – que já existe,
mas nunca é demais.
Uma das críticas à obra presentes
na mídia é a de que, das 21 medidas
propostas pela Febraban, apenas
uma está relacionada aos bancos.
Como a recebeu?
Considero uma visão totalmente errada. Cada uma dessas 21 medidas
tem uma parte que vai depender dos

bancos, outra do governo, outra às vezes do Congresso, e cada um tem que
fazer a sua parte. Às vezes os bancos
podem adiantar a sua cota. Por exemplo, o cadastro positivo foi aprovado
em 2013, depois de tramitar por quase dez anos no Congresso, e nós nos
organizamos para implementá-lo tal
como foi estabelecido. Criamos um
hub na CIP, que é uma central interbancária de pagamentos que já tinha
interligação com todos os bancos, para
conectá-la aos birôs de crédito existentes e passar informações rapidamente.

(Em dois anos), a taxa
média de juros do crédito
livre caiu 15,9 p.p., o
dobro da Selic. Se olhar
só empréstimo para
pessoas físicas, a taxa
caiu 22 p.p.

Dedicamos mais de 10 mil horas de
trabalho nisso. Os cinco maiores bancos fundaram uma empresa chamada
Quod, para gestão de dados do cadastro positivo, que já está operacional
(desde junho de 2018) e tem ligações
com 70 bancos. Até agora, entretanto,
são seis milhões de pessoas que autorizaram sua entrada no cadastro. Então
não é que os bancos estejam parados
esperando o governo fazer algo para o

cadastro decolar, o Congresso aprovar
a reforma da lei.
Há duas coisas na lei do cadastro
positivo que dificultam sua implementação. A primeira, o sistema opt
in, pelo qual a entrada de uma pessoa
se dá por autorização prévia, o que
torna o processo lento. Em outros
países, o sistema funciona pelo opt
out, que parte do princípio que todo
mundo está automaticamente dentro
do cadastro, e se manifesta quem quiser sair. Essa mudança não depende
dos bancos. Outra coisa é a determinação, pelo desenho atual, da responsabilidade solidária e objetiva. Nesse
sistema, se um banco informa a um
gestor de cadastro uma informação
errada, e alguém consulta essa informação, mesmo não tendo como saber
que está errada, essa pessoa pode ser
responsabilizada pelo erro do banco.
É um sistema de racionalidade difícil
de compreender, que dificulta a implementação. E isso também só pode
ser mudado pelo governo.
Outro exemplo. Hoje, a maioria
das 65 bilhões de operações bancárias anuais (número de 2018) já é
por meio digital, graças ao investimento dos bancos em tecnologia da
informação. O setor é o maior cliente de TI do Brasil; na média do último quinquênio, investiu R$ 19 bilhões anuais para que o consumidor
levasse o banco no bolso e pudesse
fazer operações de qualquer lugar,
sete dias por semana, 24 horas por
dia, da forma mais cômoda, rápida
e segura. Dentro da digitalização,
entretanto, tem certas coisas que um
banco não pode fazer, como garantir
que o uso de uma senha eletrônica
seja aceito como comprovação da
manifestação da vontade do cliente
num contrato. Isso demanda uma
F e v e r 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 13

ENTREVISTA MURILO PORTUGAL

lei, senão juiz não aceita, quer um
contrato físico.
Veja, desde que a taxa Selic começou a ser reduzida, em outubro
de 2016, até novembro de 2018, a
queda acumulada foi de 7,75 pontos
percentuais (p.p.). A taxa média de
juros de empréstimo com crédito livre
– que é o crédito afetado pela Selic –
caiu 15,9 p.p., o dobro. Se olhar só
empréstimo para pessoas físicas, a
taxa caiu 22 p.p. nesse mesmo período. Isso reforça o que digo, que não
estamos apontando tarefa só para os
outros. Nossa mensagem é outra, é de
que só todos juntos – governo, bancos, sociedade, Congresso, Judiciário
–, trabalhando de forma coordenada,
poderemos resolver esse problema.
Concorrência implica diversidade
na oferta, mas no país há segmentos
que sequer contam com crédito. Em
entrevista à Conjuntura Econômica
(fevereiro/2018), o presidente nacional do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, afirmou que 85% das micro
e pequenas empresas do país fracassaram em sua busca por crédito em
2017. Como ampliar o acesso?
Essa é uma questão que não é só do
Brasil, mas de praticamente todos os
países em desenvolvimento, inclusive
de países desenvolvidos. Empréstimos
à pequena e média empresa são um
problema; financiamento de longo
prazo é outro que temos de enfrentar.
O que acontece? Esse conjunto de empresas têm uma taxa de inadimplência que é cinco a sete vezes maior do
que a inadimplência das grandes empresas. Segundo dado: elas não têm
informações econômico-financeiras
organizadas como as grandes empresas, publicadas e auditadas. Isso
torna o processo de devida diligência
14 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | F e v e r e i r o 2 019

para análise de crédito muitas vezes
dependente de uma visita in loco, por
exemplo, para levantar esses dados.
Ainda há um terceiro problema: o
tíquete do empréstimo é pequeno, e
geralmente insuficiente para recuperar o custo da diligência, que por sua
vez é maior do que o normal. O que
fazer a respeito disso?
Contratamos um estudo com o
economista Carlos Antonio Rocca
para examinar esse problema e fazer
sugestões de como ampliar o crédito
às micro e pequenas empresas, do qual

No caso da recuperação
de crédito inadimplido, a
coisa que se precisa fazer
deveria ser simples: julgar
e aplicar rápido, segundo
a lei. Mas é algo difícil
de se resolver

surgiram três ou quatro ideias, uma
das quais apresentamos no livro. Seria o acesso, com a devida autorização
do cliente, a informações suas constantes em base de dados pública. Por
exemplo, se o empresário declara que
possui 50 funcionários, pesquisa-se
na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) se ele realmente paga a
50 funcionários. Outro exemplo: se o
empresário declara faturamento anual

de R$ 100 mil, pode-se entrar na base
de dados da Nota Fiscal Eletrônica e
checar se as emissões de notas fiscais
desse CNPJ alcançam tal montante.
Outra ideia que surgiu é definir um
mínimo de informações econômicofinanceiras públicas que tivessem um
mínimo de qualidade. Também há a
alternativa de se criar uma auditoria
padrão, simplificada e mais barata,
para as pequenas e médias empresas.
Estamos dispostos a ouvir outras sugestões e tentar implementar.
Esse seria um nicho a ser mais bem
explorado por fintechs, que podem
ter um custo operacional reduzido?
Não sei se é algo especial para fintechs, pois elas podem ter os mesmos problemas que os bancos. Uma
característica dessas medidas que
propomos é que elas envolvem, ao
menos em parte, coisas que não dependem só dos participantes do mercado, que não são resolvidas só com
aumento de concorrência. Por exemplo, se houver um ou mil participantes no mercado, a taxa de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras)
será a mesma. O mesmo acontece
com o depósito compulsório. Quem
está no mercado ou quem quer entrar terá as mesmas dificuldades.
No livro, a Febraban destaca que a
inadimplência é o item mais pesado
dentro do spread bancário (a composição do spread do Indicador de
Custo do Crédito do Banco Central,
na média entre 2015 e 2017, foi de
37,3% de inadimplência; 24,9% de
despesas administrativas, 22,7% referentes a tributos e Fundo Garantidor de Crédito e 14,9% de margem
financeira dos bancos). O que torna
a inadimplência tão alta no Brasil?
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Esse custo é alto não só porque há
muita inadimplência. O custo da
inadimplência tem três grandes componentes: a taxa da inadimplência,
a taxa de recuperação dos créditos
inadimplidos, e o tratamento tributário da inadimplência. Para cada
item, há uma coisa diferente a fazer.
Para reduzir a taxa de inadimplência, que é mais alta no Brasil do que a
média, mas não tanto assim, seriam as
mudanças mencionadas no cadastro
positivo, porque vai melhorar a qualidade das informações e a qualidade
de concessão do crédito. Quanto à recuperação dos créditos inadimplidos,
o processo é mais difícil. No caso de
empresas que vão à falência, mesmo
em empréstimos com garantias você
só recupera 15,8% no Brasil; a média
mundial é 69%. E o tempo que leva
para essa recuperação aqui é de 4 anos,
enquanto a média é de 1,8 ano. Por
quê? Infelizmente, no Brasil a Justiça
demora a tomar decisões e, em muitos
casos, juízes com as melhores intenções tomam decisões que geram efeitos opostos ao que gostariam de gerar.
A alienação fiduciária era um exemplo, que foi resolvido no ano passado.
Vários juízes aplicavam a chamada
teoria do adimplemento substancial,
que impedia que se tomasse o bem de
uma pessoa que já tivesse pago mais
da metade da dívida. Pode-se continuar cobrando, mas não se pode tomar o
bem. Isso prosperou na primeira instância, na segunda instância em vários
tribunais, mas foi derrubado pelo STJ.
Nesse aspecto, a coisa que se precisa
fazer deveria ser simples: julgar e aplicar rápido, segundo a lei. Mas é algo
difícil de se resolver.
Quanto ao custo tributário da
inadimplência, temos aqui a peculiaridade de ter de pagar imposto sobre

prejuízos ao conceder um empréstimo. Na maioria dos países, quando
um empréstimo não é pago, a provisão para cobrir esse prejuízo não
entra na base de tributação sobre a
renda. Aqui no Brasil, entra: paga-se
45% de tributação sobre essa provisão. Aí tem que entrar na justiça
para tentar recuperar esse valor, e
depois de dois anos, se não conseguiu, o valor que foi lançado no balanço como crédito tributário sobre
diferenças temporais, um ativo que
não tem correção nem de juros, nem

Atualmente, apenas 5% dos
empréstimos para pessoa
jurídica são operações de
desconto de duplicata.
E estas foram uma das que
mais cresceram no
período recente

de inflação, pode começar a ser usado gradualmente para pagar tributos
futuros – o que em geral demora três
anos ou mais para acontecer. Isso teria que mudar.
No caso das despesas administrativas,
a Febraban cita no livro o alto nível de
provisões que os bancos precisam ter
para lidar com litígios, solicitando a
“implementação efetiva” da reforma

trabalhista. O que falta para que ela
funcione no setor bancário?
Estão acontecendo coisas positivas,
mas é preciso que se mantenha a lei
quando o assunto chegar no Judiciá
rio. Um dos grandes problemas de
custos operacionais que temos é que
no Brasil os bancários trabalham seis
horas, enquanto a economia funciona
oito horas diárias. Então temos que
nos adequar. Dos cargos de gerência
para cima, as pessoas ganham uma
gratificação para trabalhar duas horas
a mais que o horário de funcionamento das agências. Quando se aposentam
ou são mandadas embora, entretanto,
elas recebem o contato de um advogado incentivando-as a entrar na Justiça para exigir as horas extras. Sabe
quanto isso custa ao setor bancário?
Por ano, R$ 3,1 bilhões.
Com a nova legislação que privilegia o negociado sobre o legislado,
negociamos em setembro de 2018
com as três grandes centrais – CUT,
Contraf e Contec –, dizendo o seguinte: não podemos proibir que se entre
na Justiça, mas se em algum caso o
banco for condenado por alguém
que recebeu gratificação pelas horas
extras, essa gratificação será deduzida do valor que o banco foi condenado a pagar de hora extra. Acordamos que o passado a gente esquece,
mas que as ações que entrassem na
Justiça a partir de 15 de dezembro
de 2018 respeitariam essa cláusula.
Se ela for aplicada, nosso problema
estará resolvido. Mas o que aconteceu? Vários advogados de São Paulo se mobilizaram – afinal, 20% dos
R$ 3 bilhões que mencionei vão para
os advogados. Imprimiram milhares
de panfletos e fizeram abaixo-assinado entregue no Ministério Público do
Trabalho solicitando que este entrasF e v e r 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 15
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se na Justiça do Trabalho e anulasse
a cláusula. Aí fomos explicar tudo no
Tribunal Superior do Trabalho, no
Ministério Público, e ainda não sabemos o que vai acontecer.
Qual a avaliação da Febraban sobre
as medidas voltadas ao barateamento do crédito da Agenda BC+,
do Banco Central?
Temos uma avaliação muito positiva.
Em geral, os objetivos dessa agenda –
mais cidadania financeira, legislação
mais moderna, crédito mais barato e
setor financeiro mais eficiente – são
objetivos que compartilhamos. Várias
medidas já estão contribuindo para a
redução de custos. A criação da TLP
(Taxa de Longo Prazo, usada nos empréstimos do BNDES) foi fantástica, a
duplicata eletrônica, que já foi aprovada, também. As centrais de liquidação
ainda não foram implementadas, mas
certamente farão uma revolução junto
com a duplicada eletrônica no financiamento de recebíveis. Atualmente,
apenas 5% dos empréstimos para pessoa jurídica são operações de desconto
de duplicata. E foi uma das que mais
cresceram nesse período recente. A letra imobiliária garantida, e a modernização dos meios de pagamento são
medidas que foram muito positivas.
A redução do depósito compulsório é um dos itens defendidos para
se ampliar o crédito. Para um país
como o Brasil, qual seria o nível ideal para o compulsório?
Certamente não são os que a gente
tem hoje (21% para o caso dos depósitos à vista, 33% para depósitos
a prazo, e 20% em poupança). Eu
diria que o nível ideal para qualquer
país é próximo de zero. No mundo
inteiro, desde a década de 1990, os
16 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | F e v e r e i r o 2 019

bancos centrais mudaram o foco de
tentar conter a demanda agregada
através de controles quantitativos,
passando a usar a taxa de juros.
É uma direção que o BC do Brasil
compartilha.
Taxa de juros é o substituto para
garantir a fortaleza do sistema. Compulsório é um subsídio fiscal e, sem
ele, haverá mais liquidez. Então, para
o volume que o BC quiser de liquidez,
terá que ter uma taxa de juros maior
para enxugar. Terá depósito voluntário, mas que será remunerado. O

Nosso calcanhar de
Aquiles ainda está na
área fiscal, que acaba
ancorando todas as
expectativas, permitindo
que a taxa básica de juros
se mantenha baixa

depósito à vista não é remunerado,
e é usado para uma série de direcionamentos, que também não são uma
boa ideia. O compulsório já foi reduzido, está sendo reduzido, e acredito
que a direção é essa.
O senhor identifica convergência
entre as propostas presentes no
livro e as diretrizes do governo do
presidente Jair Bolsonaro?

Estou otimista e acho que todo o mercado também está. Notamos que desde outubro houve melhoria nas condições financeiras no país: a taxa de
juros caiu bastante, o real valorizou, o
risco do país caiu, o câmbio apreciou,
a bolsa subiu. Isso trouxe um afrouxamento das condições financeiras
favorável para este ano. Houve também melhora da confiança, não só do
consumidor como de todos os setores.
Além disso, temos outras condições
positivas para este ano e os próximos.
Estamos com inflação corrente muito
baixa, e isso ajuda a criar uma inércia
favorável; estamos com expectativa
de inflação ancorada na meta, e uma
meta que é cadente até 2021/22. Estamos com uma taxa básica de juros
baixa e uma condição externa sólida. Nos últimos quatro anos temos
tido superávits na balança comercial,
sendo que nos dois últimos anos com
crescimento tanto das exportações
quanto das importações. Nosso déficit em conta-corrente está bem abaixo
de todas as estimativas para um déficit considerado sustentável no Brasil,
com um financiamento muito confortável na forma de investimento direto.
Além de um nível de reservas internacionais elevado. Essas circunstâncias
todas ajudarão a compensar a deterioração que ocorreu nos mercados externos, e talvez gerar uma estabilidade
cambial nesse período. Acho que tudo
isso está relacionado à agenda liberal
do presidente Bolsonaro e à qualidade da equipe econômica tanto montada pelo ministro Paulo Guedes como
pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Há espaço para
se prosperar.
Da mesma forma que do ponto de
vista fiscal o elemento prioritário
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para o novo governo é a reforma
da Previdência, qual o item fundamental da agenda da Febraban que
sinalizaria ao mercado um avanço
para o barateamento dos juros?
Acho que também são as reformas
relacionadas ao quadro fiscal. Nosso
calcanhar de Aquiles está nessa área,
que acaba ancorando todas as expectativas, permitindo com que a taxa
básica de juros se mantenha baixa.
Nossa agenda supõe que a taxa Selic
permanecerá constante durante todo
este ano, e de que será aprovada este
ano uma reforma da Previdência parecida, em termos de resultado com o
que tem sido discutido no Congresso. Acho que isso talvez seja a coisa
principal, mesmo para nossa agenda.
Porque, se as condições macro não
estiverem adequadas, as condições
micro, da qual tratamos, não funcionam sozinhas. Basta olhar que, no
Índice de Custo do Crédito, o ponto
mais importante é o custo de captação, que depende disso: da taxa básica de juros, das condições do mercado, e do rating de crédito de cada
banco. Acho que a parte realmente
mais importante ainda é a fiscal.
A Febraban apresentou uma proposta de reformular suas normativas de
autorregulação, que completaram
uma década em 2018. Em que isso
poderá mudar a ação dos bancos?
Até agora, a autorregulação foi voluntária. Temos 118 associados, dos quais
18 fazem parte desse sistema – que são
os principais, representam 80% do
mercado de consumo do Brasil. Mas
gostaríamos que pelo menos alguns
aspectos fossem seguidos por todos,
relacionados aos compromissos de
conduta. A partir de 2019, esses componentes passarão a ser obrigatórios,

e outros eixos específicos continuarão
de adesão voluntária. É uma política
que vamos implementar o período
de dois anos, com tempo para ajudar
todos a entrarem no padrão mínimo,
mas não vejo dificuldades.
Como a Febraban vê a expansão
das fintechs, e como avalia a possibilidade de que a partir delas prosperem novos players dentro do
mercado de crédito?
Os bancos têm uma posição de respeito, parceria e aprendizado com

As pessoas reclamam da
taxa de juros, das tarifas,
das filas. Mas, quando se
trata de guardar o dinheiro,
tendem a preferir um
banco forte, grande. Acho
que isso não vai mudar

fintechs. Todos têm ambientes de
incubação dessas empresas, investimentos e associações com as mais
promissoras. O que acho importante
é que seja uma integração saudável,
em que as eventuais vantagens competitivas de qualquer participante do
mercado decorram de características
intrínsecas daquele participante, da
inovação que estas geram, e não de
um ambiente regulatório diferente,

ou tributação diferente. Se a competição for fundamentada na arbitragem regulatória, até poderá gerar bons resultados no curto prazo,
mas também dificuldades no longo
prazo. Acho que até agora a regulação tem sido adequada, permitindo
às fintechs de crédito dois modelos
de atuação: aproximar duas partes
que queiram negociar entre elas,
com seu próprio risco; e outra para
as que querem emprestar seu próprio capital. A regulação do BC não
permite que essas empresas captem
recursos junto ao público e os alavanquem para fazer empréstimos,
que é a coisa clássica que os bancos
fazem. E que há séculos geram problemas de assimetria de informação,
risco moral, seleção adversa, que
fizeram surgir um prestador de última instância no mundo, a regulação
prudencial, a supervisão. É muito
difícil manter um ambiente de liberdade que incentive a competição, a
inovação, e ao mesmo tempo proteger a economia popular e preservar
a estabilidade de todo o sistema.
Isso sempre foi um desafio para todos os reguladores do mundo, e acho
que aqui o BC tem ido bem nesse desafio. Por exemplo, ter uma divisão
de cinco categorias de instituições a
partir das quais desenvolver a regulação. É vital manter a resiliência do
sistema financeiro e das instituições
que captam recursos das famílias, de
empresas. Acho que é um anseio da
população, ao qual o BC está respondendo. Muitas vezes as pessoas reclamam da taxa de juros, das tarifas,
das filas, da qualidade dos serviços.
Mas, quando se trata de guardar o
dinheiro delas, tendem a preferir um
banco forte, grande. E acho que isso
não vai mudar muito. 
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A síndrome do Prêmio Nobel
Fernando de Holanda Barbosa
Professor da EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV EPGE)

Jean Tirole, economista francês,
professor da Universidade de Toulouse, obteve seu doutorado no
MIT nos EUA e ganhou o Prêmio
Nobel de Economia de 2014. Tirole
não quis ser acometido da patologia conhecida pelo nome síndrome
do Prêmio Nobel, que ataca ganhadores desse prêmio. A patologia consiste em falar, em palestras
e na mídia, sobre todos os temas
econômicos, na maioria das vezes
sobre assuntos que não fazem parte de sua especialidade. Para fugir
da síndrome, ele resolveu escrever
um livro, numa linguagem acessível ao grande público, tratando de
vários temas que foram objeto de
sua pesquisa.1 O livro aborda temas
diversos, como a crise financeira de
2008, o aquecimento global, o mercado de trabalho europeu, a política industrial, a regulação, inovação
tecnológica, propriedade industrial
e muitos outros.
A análise baseia-se no princípio
básico de que as pessoas reagem
aos incentivos com que elas se defrontam. A busca pelo bem comum
envolve a construção de instituições
que façam com que os interesses in18 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | F e v e r e i r o 2 019

dividuais coincidam com os interesses coletivos. O livro procura mostrar, em diferentes situações, como
compatibilizar o bem-estar individual e o bem comum. Neste artigo,
reproduzo, de Tirole, os princípios
que definem o liberalismo econômico moderno, um tema importante
no governo Bolsonaro.
Tirole, usando um filósofo inglês, classifica os economistas em
dois grupos, porco-espinho e raposa. Este sabe muitas coisas, mas o
porco-espinho sabe uma coisa grande. O porco-espinho persegue durante toda a sua vida uma ideia fixa
e tenta convencer seus seguidores
a trilharem o mesmo caminho. Alguns exemplos: 1) a teoria neoclássica do equilíbrio geral competitivo;
2) a teoria marxista e 3) a teoria
pós-keynesiana.
A raposa não pretende ter uma
única explicação dos fenômenos
econômicos. A análise de cada problema demanda a construção de
um modelo específico, que permita
analisá-lo e, eventualmente, produza recomendações de política econômica. Tirole não afirma que um
tipo de economista seja superior ao

outro, e que cabe a cada um escolher seu caminho. Ele se diz uma
raposa. Aqui cabe uma pergunta:
os liberais clássicos seriam porcoespinho ou raposa?
O mercado e o Estado são dois
instrumentos usados pelas sociedades para alcançar o bem comum. Esses instrumentos são complementares, e não substitutos. Nem sempre
eles funcionam de modo adequado.
As principais falhas de mercado
são: 1) a troca de bens e serviços
pode afetar terceiros, sem o consentimento dos mesmos; 2) a troca de
bens e serviços pode ser realizada
sem informação e consentimento do
comprador; 3) os compradores podem ser vítimas das próprias ações;
4) a implementação da troca pode
exceder a capacidade de avaliação
individual; 5) as empresas podem
ter poder de mercado; 6) o mercado
aumenta a eficiência, mas não produz equidade.
A primeira falha corresponde à externalidade e pode ser tratada por impostos. A segunda necessita, para sua
correção, de uma agência de proteção
ao consumidor. A terceira falha pode
suscitar críticas por não reconhecer,
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em certas situações, o livre-arbítrio
do consumidor. Mas a decisão de usar
drogas e a miopia de não poupar para
a velhice mostram que nem sempre o
indivíduo é capaz de avaliar o que
acontecerá com o mesmo no futuro.
A quarta falha requer, por exemplo,
a regulação do sistema financeiro. A
quinta falha demanda uma legislação
que coíba o uso de poder de mercado,
protegendo a concorrência. A sexta
falha pode ser resolvida com uma política de redistribuição da renda, que
torne a sociedade mais justa do ponto
de vista social.
Tirole não incluiu nas falhas de
mercado o desemprego involuntário
no ciclo econômico, tampouco o baixo crescimento econômico, inferior
àquele que produziria maior aumento do bem-estar social. O desemprego involuntário seria corrigido pela
política de estabilização e o baixo
crescimento, por políticas, coordenadas pelo Estado, que expandiriam os

O liberalismo econômico
tende a ser identificado
com a ausência de
intervenção do
Estado e com a
luta individual pela
sobrevivência

capitais físico e humano e induziriam
a inovação tecnológica.
A organização da sociedade baseia-se em dois pilares. No primeiro,
a mão invisível do mercado produz
eficiência, com cada um tratando do
próprio interesse. No segundo pilar, o

Estado corrige as falhas de mercado.
O liberalismo clássico recomenda que
o maior número de decisões econômicas fique nas mãos dos indivíduos e
das empresas. Mas, para que esse sistema funcione, do ponto de vista do
bem-estar social, é necessário a mão
visível do Estado, corrigindo as falhas
de mercado. Tirole sintetiza a visão
moderna do liberalismo ao afirmar
que “O liberalismo econômico tende
a ser identificado com a ausência de
intervenção do Estado e com a luta
individual pela sobrevivência. Mas,
pelo contrário, a pedra fundamental
do edifício é que os agentes devem ser
responsáveis pelo custo social de suas
escolhas” (Tirole, op. cit., p. 162).

1
Tirole, Jean (2017). Economics for the common
good. Princeton: Princeton University Press.
2
Berlin, Isaiah (1953). The hedgehog and the fox:
an essay on Tolstoy’s view of history. Londres:
Weidenfeld e Nicolson.

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

Outros estados:
0800-025-7788 (ligação gratuita)

F e v e r 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 19

MACROECONOMIA

Notícias com as próprias mãos
Rubens Penha Cysne
Professor da EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV EPGE)

Há várias formas pelas quais as sociedades tentam compensar a fraqueza de
suas instituições. Uma delas se dá pelo
voluntarismo pseudoconstrutivo.
Tome-se, por exemplo, um país
onde tenha havido intervenção militar no sistema de condução jurídicopolítica. Como no caso do Brasil entre 1964 e 1985.
É típico sob tais circunstâncias
que a sociedade passe a se preocupar mais com excessos relacionados
à não observância de direitos humanos e à prisão de inocentes do que
com possíveis exageros na não punição de culpados.
Suponhamos agora que esse mesmo país redemocratize seu sistema
jurídico-político. Como fez o Brasil em 1988, através da opção pelo
Estado Democrático de Direito. A
nova síntese pode reagir em demasia
à antítese anterior.
Para defender-se dos exageros do
sistema pregresso, salvaguardas de
defesa podem ser concebidas além
do ponto ótimo. Estabelece-se a então grande chance de que o problema se inverta. Devido à lentidão da
Justiça, motivada, na prática, por
tecnicalidades irrelevantes para um
devido processo legal, a sociedade
passa a se preocupar mais com os
2 0 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | F e v e r e i r o 2 019

culpados não punidos do que com os
inocentes injustamente punidos.
No jargão das ciências estatísticas,
poder-se-ia tipificar uma transição desse tipo como uma troca de um erro do
tipo I (punição de inocentes) por erros
do tipo II (não punição de culpados).
O ideal, evidentemente, não é a
troca de um erro por outro. Mas,
sim, a inserção suficiente de informação ao processo, de forma a reduzir suas margens de erro, tanto do
tipo I quanto do tipo II.
Quando isso não é possível, porque a instituição “Justiça” não funciona a contento, surge a possibilidade de emergência do voluntarismo
pseudoconstrutivo. Um exemplo se
dá quando cidadãos, diante da impunidade, passam a querer solucionar o
problema usando o antigo método da
“justiça com as próprias mãos”.
No caso de corrupção, conseguese de fato mais punição de culpados
usando-se a transparência provida
pela mídia convencional. A divulgação correta dos fatos tem o poder de
prover sustentação política a algumas punições necessárias. Esse é um
papel positivo e importante desempenhado pela mídia.
Não raro, entretanto, em função
da velocidade com que trabalha a

provisão de informação, relativamente à provisão de justiça, podem-se
também cometer exageros, ainda que
não necessariamente intencionais,
com algumas reputações sendo injustamente afetadas pelo processo. No
jargão anterior, cometem-se erros do
tipo I, em que inocentes são punidos.
Há ainda um problema mais grave, inerente ao anonimato provido
pela internet. Trata-se das “notícias
com as próprias mãos”. É quando
o voluntarismo compensatório se
excede, criando notícias falsas com
objetivos bem definidos. Além de
malefícios localizados, esse processo
tende a adicionar variância ao processo informacional, reduzindo ainda mais o potencial de eficiência na
provisão de justiça.
Esses fatos retratam dificuldades de
uma sociedade qualquer quando esta
tenta compensar uma função usualmente provida pelo setor público que,
a seu ver, não está funcionando a contento, pela sua provisão privada.
O ideal, evidentemente, não está na
provisão privada de justiça, mas, sim,
no aperfeiçoamento de sua provisão
através do setor público. Como se diz
em Chicago, “se o seu sapato é feio,
não tente compensar com uma gravata
nova; compre outro sapato”.
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Por que a reforma da
Previdência é essencial?
Nelson Marconi
Professor da FGV EAESP

Em sociedades que alcançaram um

entre contribuições e benefícios ao

grau razoável de progresso social e

longo do tempo é facilitado.

econômico, a garantia de uma renda

As reformas da previdência no re-

que possibilite àqueles que perdem

gime de repartição visam buscar um

sua capacidade laboral a manuten-

equilíbrio entre contribuições e be-

ção de um padrão de bem-estar ra-

nefícios (no curto prazo, fiscal, e, no

zoável é praticamente consensual,

longo prazo, atuarial), considerando

bem como o princípio de que o Es-

a coexistência de duas gerações no

tado deva ser responsável, pelo me-

sistema e, para tal, estão centradas

nos parcialmente, pelo pagamento

nas mudanças em três parâmetros:

de uma parte dessa renda. Essa é a

tempo de contribuição, valor de

base dos sistemas previdenciários ao

contribuição e valor do benefício.

redor do mundo.

À medida que o desequilíbrio entre

Esses sistemas são normalmente

os dois grupos geracionais se acen-

estruturados em um regime de re-

tua, isso é, o número de pessoas do

partição, no qual a geração atual

grupo em condições de pagar as con-

financia, com suas contribuições,

tribuições se reduz relativamente ao

os benefícios pagos a outra geração

grupo que se encontra recebendo os

que não possui mais sua capacidade

benefícios no mesmo período, esses

laboral. É, portanto, um regime so-

parâmetros têm que ir se adaptan-

lidário entre gerações. Nas últimas

do. Por exemplo, se a expectativa

décadas, começou-se a disseminar

de sobrevida se eleva, é importante

outro regime de previdência, cha-

também aumentar a idade mínima

mado de capitalização, no qual a

de aposentadoria.

pessoa contribui, ao longo do tem-

O regime de capitalização torna-

po, para a própria aposentadoria,

se relevante a partir do momento em

muitas vezes com a participação

que o desequilíbrio intergeracional

do empregador. O caráter solidário

torna-se tão acentuado que mesmo

não existe nesse regime, mas, em

as mudanças nos parâmetros acima

contrapartida, o equilíbrio atuarial

tornam-se insuficientes para garan-
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regime único de repartição torna-se

Tabela 1 Receitas e despesas pagas nos
regimes previdenciários

inviável nessa situação. Outro fator

Acumulado entre janeiro e novembro de 2018

tir o equilíbrio fiscal e atuarial – um

que acentuará a necessidade de com-

Em R$
bilhões

Em %
do PIB

Receitas de contribuições RGPS

328,1

5,3

Benefícios previdenciários RGPS

527,0

8,4

Resultado

-198,9

-3,2

plementar o sistema de repartição

Regime Geral da Previdência Social

com o de capitalização é a mudança
que vem ocorrendo no formato das
relações de trabalho, nas quais a figura do empregador, que hoje também contribui para o pagamento dos

Estimativa - previdência “urbana”

benefícios, tende a se tornar menos

Receitas de contribuições RGPS

319,3

5,1

frequente e relevante.

Benefícios previdenciários RGPS

414,2

6,6

Resultado

-94,9

-1,5

Esses princípios devem prevalecer
em qualquer reforma bem estrutu-

Estimativa - previdência “rural”

rada do sistema previdenciário. No

Receitas de contribuições RGPS

8,8

0,1

caso brasileiro, especificidades das

Benefícios previdenciários RGPS

112,8

1,8

Resultado

-104,0

-1,7

Em R$
bilhões

Em %
do PIB

Receitas de contribuições servidores

32,4

0,5

Benefícios previdenciários servidores

115,9

1,9

Resultado

-83,5

-1,3

Receitas previdenciárias - RPPS civis
(segurados)

12,4

0,2

Receitas previdenciárias - RPPS civis
(patronal)

17,9

0,3

Despesas com benefícios - RPPS civis

73,3

1,2

militares. Eles possuem característi-

Resultado

-43,0

-0,7

cas distintas, por isso estão conside-

Receitas previdenciárias - pensões
militares

2,1

0,0

Despesas com pensões militares

19,8

0,3

que cada um deles apresenta, nas Ta-

Despesas com militares inativos

22,9

0,4

belas 1 e 2 a seguir. Destacam-se as

Resultado

-40,5

-0,6

Em R$
bilhões

Em %
do PIB

regras atuais de financiamento e da
definição de benefícios requerem
medidas adicionais para garantir o
equilíbrio fiscal e atuarial e, por consequência, o pagamento de benefícios no futuro.
Podemos dizer que atualmente
temos quatro sub-regimes de repartição no país: os regimes gerais, sendo um destinado aos trabalhadores
urbanos e outro aos rurais, e os regimes próprios dos servidores, sendo
um destinado aos civis e outro aos

rados separadamente nesta análise.
Vejamos incialmente os resultados

Regime próprio dos servidores

seguintes informações: a) todos eles
apresentam déficits, como é de conhecimento geral; b) o déficit é pra-

Resultado total da Previdência da União

ticamente igual nos regimes urbano,

Receitas totais das contribuições previdenciárias

360,5

5,8

rural e dos servidores, somados ci-

Despesas totais das contribuições previdenciárias

642,9

10,3

vis e militares (se desconsiderarmos

Resultado geral previdenciário

-282,4

-4,5

a contribuição patronal, por também ser um recurso orçamentário, a

Fontes: Relatório resumido da execução orçamentária e resultado do Tesouro Nacional.
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igualdade se acentua); c) apesar de
o déficit ser próximo nos regimes
urbano, rural e servidores, o número dos beneficiários é muito menor
neste último, indicando que estamos
gastando demasiadamente com um
grupo pequeno e que recebe benefícios bem maiores, como sabemos;
d) o déficit geral da União com esses
regimes previdenciários é muito elevado (4,5% do PIB), mesmo antes de
considerar o resultado dos estados e
municípios com seus respectivos regimes; d) o baixíssimo nível de recei-

no mercado de trabalho, só contri-

Cobrar dívidas e reduzir

buirá para o naufrágio do sistema.

isenções também

precisa ser proposta em consonância

ajudará a melhorar o

Por isso, a reforma da Previdência
e juntamente com a Tributária.
Cobrar dívidas e reduzir isenções também ajudará a melhorar o

resultado do regime

resultado do regime urbano, e mes-

urbano, e mesmo do

e necessárias. Uma futura retomada

rural, e são medidas
factíveis e necessárias

mo do rural, e são medidas factíveis
do crescimento também deverá contribuir para a melhoria da arrecadação, mas é importante ressaltar
que esses eventos e decisões não

tas nos regimes rural, dos servidores

resolverão isoladamente o principal

civis e militares.

problema desse regime: o crescimen-

O regime geral “urbano” é um tí-

to do número de benefícios, que o

pico regime de repartição que neces-

o benefício máximo. Sua receita tam-

tornará insustentável se as medidas

sita de uma reforma tradicional em

bém sofreu muito com a queda do

sugeridas em relação aos parâmetros

seus parâmetros, principalmente na

nível de atividade e a recente precari-

supracitados não forem adotadas.

idade mínima de aposentadoria (pre-

zação do mercado de trabalho. Logo,

Também será necessário comple-

vendo algumas diferenciações por ca-

atribuir à folha de pagamento o papel

mentar o regime de repartição com o

tegorias e/ou regiões) e no tempo de

de principal fonte de financiamento à

de capitalização para a previdência

contribuição necessário para alcançar

Previdência, com as atuais mudanças

geral urbana, pelos motivos já expli-

Tabela 2 Relação entre contribuintes e segurados
Regime Geral da Previdência Social

Contribuintes

Benefícios

Previdência “urbana”

25.352.167

Previdência “rural”

9.593.662

Total

Relação cont./
benefícios

52.489.624

34.945.829

1,50

Regime próprio dos servidores

Ativos

Inativos

Relação ativos/
inativos

Servidores civis

711.840

683.253

1,04

Servidores militares

364.022

299.010

1,22

1.075.862

982.263

1,10

Fontes: Boletim Estatístico da Previdência Social - out 2018.

Total

A posição relativa aos servidores civis do Poder Executivo é de setembro de 2018.		
A posição relativa aos militares e servidores civis dos Poderes Legislativo, Judiciário e Min. Publico é de dezembro de 2016 (última informação disponível).		
A coluna “Inativo” inclui aposentados e instituidores de pensão.			
Fontes: Boletim Estatístico de Pessoal e Painel Estatístico de Pessoal.			
Secretaria do Planejamento - Ministério da Economia.
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citados anteriormente. Por sua vez,
aqueles que advogam a análise do
resultado da Previdência sob a ótica
do Orçamento da Seguridade Social,
afirmando que na verdade o déficit
seria menor, estarão apenas cobrindo um santo para despir outro, pois
o déficit geral do setor público não
se alterará e a pressão sobre as contas previdenciárias oriundas da evolução do número de benefícios permanecerá a mesma.
A previdência rural, por sua vez,
é um típico programa de assistência

tas ainda se aposentarão sob a égide

O déficit da Previdência

desses direitos, fato que impossibi-

não é o único problema

déficit mesmo com mudanças nas

econômico do país, e

aproximar tanto quanto possível das

a sua solução isolada

ário urbano. O resultado negativo

não será suficiente

ado, ao longo de muitos anos, até

para a retomada dos
investimentos

litará uma redução significativa do
regras para o futuro, que devem se
propostas para o regime previdencinesse regime pode ser apenas atenuque as regras novas possam surtir
maiores efeitos, por uma elevação
das contribuições tanto de ativos
como de inativos. Especificamen-

com componente fortemente redis-

te em relação aos militares, mesmo

tributivo: as contribuições pratica-

que a sociedade aceite diferenciar a

mente inexistem e os benefícios são

sua aposentadoria em relação à dos

direcionados aos mais pobres, ainda

em condições precárias com rendi-

civis, a situação atual é insustentá-

que alguma fiscalização mais efeti-

mentos reduzidos ou, pior, não tem

vel – eles não recolhem contribuição

va para coibir as irregularidades na

ocupação ou rendimento estável. Se-

para a aposentadoria, apenas 7,5%

concessão seja necessária. Dotá-lo

ria o maior programa de redistribui-

para as pensões. A receita de contri-

da mesma lógica que a prevalecente

ção de renda do país.

buições é baixíssima e a menor dos

na previdência urbana eliminaria o

Em relação à previdência dos

grupos considerados nesta análise,

atual caráter do programa e impos-

servidores, tanto civis como milita-

sibilitaria a diversos trabalhadores,

res, são evidentes o desequilíbrio e

O déficit da Previdência não é o

sem vínculo formal e renda suficien-

as distorções do regime. O nível de

único problema econômico do país,

te para contribuir, a obtenção de um

contribuições é muito baixo e, dife-

e a sua solução isolada não será

benefício de aposentadoria. Seria im-

rentemente do regime rural, resulta

suficiente para a retomada dos in-

portante criar uma fonte de financia-

em concentração da renda, prin-

vestimentos, mas é um componente

mento específica para esse programa,

cipalmente no caso dos servidores

fundamental do processo de ajuste

oriunda, por exemplo, da tributação

civis, pois beneficia aqueles que se

para o Estado brasileiro retomar

de lucros e dividendos distribuídos,

encontram nos grupos mais ricos

sua capacidade de poupar e reduzir

o que reforçaria o caráter distributi-

dentre os assalariados da sociedade

ainda mais as taxas de juros básicas

vo do programa não só pelo lado das

brasileira. O número de servidores

e sobre os títulos públicos. Adicio-

despesas, mas também das receitas, o

ativos é praticamente semelhante

nalmente, se a reforma previdenci-

que novamente ressalta o imperativo

ao de inativos, como se observa na

ária for desenhada juntamente com

da discussão conjunta das reformas

Tabela 2, portanto, o desequilíbrio

uma reforma tributária, poderá re-

da Previdência e Tributária. A apo-

entre a geração financiadora e bene-

forçar o caráter redistributivo desse

sentadoria rural assumiria o caráter

ficiária é elevado. Há um grande nú-

sistema. Não consigo vislumbrar

de um programa de renda mínima,

mero de pessoas que se aposentaram

uma saída da crise sem o equacio-

financiado com esses recursos, e po-

no passado com benefícios integrais

namento dessa questão. É um dos

deria ser extensível à população do

e direto à regra de paridade de rea-

pontos de partida para retomarmos

meio urbano que também trabalha

justes entre ativos e inativos, e mui-

o crescimento.

conforme se observa na Tabela 1.
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Previdência sem providência?
José Roberto Afonso
Economista, pesquisador do FGV IBRE
e professor do IDP

Segundo o dicionário, “previdência”
significa prevenir ou buscar previamente transtornos, enquanto “providência” trata de dispor previamente
dos meios necessários para obter um
fim, evitar um mal e remediar uma
necessidade. Mesmo com a reforma
que o Governo Federal está propondo e que muita polêmica já desperta,
parece que a Previdência no Brasil
precisará manter sua confiança na
providência divina.
Tem sido ignorada no País a radical transformação estrutural das relações de trabalho, que começou mais
cedo por aqui do que em muitos outros lugares e que afetará diretamente o futuro – tanto na capacidade do
poder público em oferecer proteção
aos trabalhadores contra sinistros e
velhice quanto de custear esse sistema, inclusive para os trabalhadores
passados que se tornaram assistidos
ou aposentados. No exterior, discutese há muito tempo o futuro do trabalho, a ser alterado pela automação
e pela economia compartilhada.1 Até
os organismos multilaterais já estão
alertando para a inevitável mudança
no contrato ou pacto social.2
Desde já, cabe esclarecer que não
se tem dúvida da imperiosidade de se
2 6 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | F e v e r e i r o 2 019

Juliana Damasceno de Sousa
Economista e analista de pesquisa do
FGV IBRE Finance

promover a proposta de Reforma da
Previdência clássica, mas cabe reconhecer que esta decorre basicamente de razões fiscais. Não se deveria
perder a oportunidade de, ao menos,
começar a debater o desafio enorme,
complexo e cada vez mais premente de repensar o formato do estado
de bem-estar social e, se for feliz, de
fortalecer a geração de poupança e
o financiamento dos investimentos
na economia.
Se nenhum país ou sistema econômico-social escapará de enfrentar essa
terrível empreitada, é possível que esta
chegue antes ao Brasil do que a outras
economias maiores. Isso porque foi

por aqui que já se experimentou uma
das mais rápidas e intensas transformações de emprego formal em trabalho independente – como autônomos,
microempreendedores e firmas. A razão principal, o mero planejamento
tributário do empregador para driblar
ou fugir do maior custo tributário do
mundo para empregar com carteira assinada, restringiu a contratação àquele
trabalhador que se transformasse em
pessoa jurídica. Esse fenômeno será
acirrado pelas novas tendências que
surgem na sociedade, impulsionadas
pela digitalização, em que se passará a
trabalhar cada vez mais por empreitada, sem local e horário fixos. Alteran-

Gráfico 1 Empregados com carteira de trabalho x os demais
(em % dos trabalhadores ocupados - set./2018)

38,9%
52,5%

Empregados com carteira
Servidores públicos
Sem proteção trabalhista

8,5%
Fonte: PNAD Contínua. Elaboração própria.
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do o mencionado processo decisório
do empregador, passam os próprios
trabalhadores a preferirem ser empreendedores a assalariados.
Embora benefícios e despesas sigam
monopolizando as justificativas para
se promover a Reforma da Previdência no Brasil, o seu padrão de financiamento já foi seriamente prejudicado
pelas transformações anteriormente comentadas. Tendência esta que,
como em todo o mundo, virá a piorar
não apenas pelo crescente trabalho
independente, como pela maciça destruição de emprego que resultará da
automação – não apenas fabril, mas,
sobretudo, de serviços (os maiores
contribuintes da Previdência Social).
É inevitável o abalo em um dos três
pilares do sistema tributário moderno
– a massa salarial. Este passará a ser
tema central da nova onda de reforma
tributária. Se se tornar um problema
mundial, por outro lado, afetará muito mais as economias que optarem por
construir um aparato de seguridade

social mais robusto, e nenhuma outra
emergente o fez de forma tão universal
quanto a brasileira, que muito se espelhou no modelo europeu de bem-estar
social e dele precisará se aproximar
nos estudos para a reforma.3

Evidências estatísticas não
faltam para comprovar as
teses aqui defendidas
Os dados da PNAD Contínua sobre a
atual composição da força de trabalho alertam que já passam da metade
os trabalhadores brasileiros fora do
sistema pleno de proteção social. Os
empregados com carteira de trabalho assinada respondem por apenas
38,9% da força ocupada. Mesmo somando 8,5% de servidores públicos,
restam 52,5% de ocupados (não contam os desempregados) sem vínculo e
sem compatível proteção para o futuro ou infortúnios (vide Gráfico 1).4
Embora a maior parte dos empregados descobertos esteja ocupada

como Conta Própria Informal, os
demais ocupados na mesma categoria (isto é, aqueles que são Conta Própria com CNPJ) apresentam
ainda reduzida contribuição para a
Previdência (vide Gráfico 2).
Entre outras consequências, significa também que, quando aprovada alguma reforma da previdência, enorme
contingente de trabalhador não será
afetado. Os empregados com carteira
assinada representavam apenas 56%
do total de contribuintes pessoa física
da Previdência Social em 2017.5
Fato ainda mais grave para a sustentabilidade do regime geral de previdência foi o drástico encolhimento do
montante de contribuintes (e da correspondente base salarial) com salário
acima do teto de contribuição, uma vez
que seus empregadores contribuíam
sobre o total da folha salarial. Se em
2017 haviam 132% a mais de empregados do que em 1996, isso decorreu
exclusivamente do aumento de 158%
entre os que ganhavam até sete salários

Gráfico 2 Empregados formais x informais, por ocupação
(em % dos trabalhadores ocupados - set./2018)
35,6%

38,9%

Formais

Informais
20,4%

12,4%
9,9%
4,8%
2,0%
Empregado no
setor privado

Trabalhador
doméstico

2,8%

Empregado no
setor público

4,9%

3,8%

2,4%

1,0%
Empregador

0,0%
Conta própria

Trabalhador
familiar auxiliar

Fonte: PNAD Contínua. Elaboração própria.
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Gráfico 3 Variação da quantidade de
contribuintes empregados
(até 7 salários mínimos x acima de 7 salários mínimos)
158%

-11%

-25%
1996 - 2017

-18%

2014 - 2017
Até 7 SM

Acima 7 SM

Fonte: Dataprev e AEPS 2017. Elaboração própria.

mínimos, porque, acima desse salário,
caiu em um quarto (vide Gráfico 3).
Esse descompasso foi particularmente
acelerado na recessão, pois, em apenas
três anos (2014-2017), enquanto caiu
em 11% o grupo de assalariados abaixo do teto, a retração foi de 18% para
aqueles acima do teto e entre 20% e
24% para os acima de 15 salários.

O debate atual da Reforma da
Previdência tem omitido que tal movimento quebrou um dos princípios
básicos do regime brasileiro, o da
subsidiariedade cruzada, de modo
que os empregadores que pagam os
maiores salários cada vez menos deixam de financiar também os benefícios para aqueles que menos rece-

bem. Uma análise da composição de
contribuintes empregados por faixa
de valor da pós-Constituinte mostra
quão devastador foi essa mudança
trabalhista e social. A participação
relativa dos que recebem até três
pisos previdenciários quase quadruplicou, enquanto aqueles com renda
superior a dez pisos caíram drasticamente, de 31,5% dos contribuintes
para 2,4% do total, entre 1988 e
2017 (vide Gráfico 4).
Dificilmente esse cenário será revertido na retomada da economia. A
razão estrutural para essa mudança
continuará presente: o custo para o
empregador de contratar um assalariado. Pesquisa realizada pela UHY
Moreira-Auditores,6 que comparou 29
países7 desenvolvidos e em desenvolvimento, calculou uma média mundial
desses custos em 20,5% do salário pago
(com viés recente de queda), mas, no
Brasil, dispara para 71,4%, líder isolado do ranking de maior encargo trabalhista.8 Dessa forma, não surpreende
que contribuições sociais representem
quase um terço da receita nacional

Gráfico 4 Contribuintes empregados por faixa de valor
(em pisos previdenciários – 1988 x 2013 x 2017)
81,8%

82,1%
1988

2013

2017

47,5%
31,5%
21,0%

15,6%

15,4%
2,6%

Até 3
Fonte: Dataprev e AEPS 2017. Elaboração própria.
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Gráfico 5 Custos trabalhistas ao redor do mundo
(em % do salário anual bruto de US$ 30 mil – 2015)
71,4%

Brasil
França

42,7%

China*

41,7%
38,7%

Itália

35,8%

BRICs Média

33,4%

Espanha

29,9%

Portugal

23,2%

Malta

21,8%

Europa Média
Polônia

20,7%

Média Global

20,5%

Alemanha

20,4%
20,2%

G7 Média

17,2%

Croácia

16,8%

Israel
Austrália

15,0%

Holanda

14,8%
13,7%

México
Irlanda
EUA
Canadá

10,8%
8,8%
7,4%

*Baseado em números de Xangai como cidade representativa dos custos chineses. Fonte: UHY. Elaboração própria.

(32%), colocando o País no mesmo
nível de economias desenvolvidas (vide
Gráficos 5 e 6).
Desafiado a melhorar a produtividade e a competir com produtos do
resto do mundo, sem uma competente
desoneração da folha e com o atraso
na Reforma Trabalhista, o empregador resolveu seu problema com o custo
total de mão de obra diminuindo seus
encargos de contratar trabalhadores,
sobretudo os de maior renda. Nesse
contexto, foi menos uma decisão do
empregado e muito mais uma imposição do empregador, o que contraria
as análises frequentes que supõem se
repetir aqui o caso de países em que o
indivíduo quer fugir de alíquotas muito altas do IRPF.9

Em termos prospectivos, isso sinaliza que, mesmo vindo a recuperar
o crescimento da economia e do emprego, não deve ser revertido o processo de depreciação da base salarial,
sobretudo com a drástica redução do
emprego com altos salários, no caso
do setor privado.10 Dificilmente serão recuperados os contribuintes do
setor privado com salários acima do
teto de contribuição sem que os respectivos encargos trabalhistas sejam
reduzidos, uma missão impossível
quando as propostas da Reforma
da Previdência mal se contentam em
frear a tendência expansionista,
quanto mais em lograr reduzir o
volume de gasto de tal forma que
permitisse diminuir as alíquotas das

contribuições previdenciárias sem
sacrificar o resultado fiscal.
Esse cenário torna-se mais sombrio
ainda porque, à parte continuar a motivação tupiniquim para o empregador
não contratar com salários acima do
teto, agora surge também uma motivação do trabalhador em todo o mundo. Menos a ver com razões tributárias, essa nova postura tem origem na
preferência por trabalhar sem horário
fixo, local físico único ou contrato duradouro. Fora o inegável impacto dos
robôs e da automação dos processos,11
quem conseguir trabalho não mais
necessariamente terá emprego formal
e, como tal, pode não vir a contribuir
para a Previdência Social.
A maioria dos brasileiros já manifesta essa opção. Pesquisa recente do
Datafolha12 levantou a opinião da seguinte questão: “O que é mais importante para você: ter um salário mais
alto como autônomo, sem benefícios
trabalhistas e com impostos mais baixos, ou ter carteira de trabalho assinada, com os benefícios trabalhistas e
pagando impostos mais altos?”. A escolha por carteira (43%) perdeu a de
autônomo (50%), sendo ainda maior
essa opção entre os mais jovens (55%
entre 25 e 34 anos), mais educados
(54% com nível superior), de maior
renda (55% entre 5 e 10 salários mínimo, e 58% acima de 10 salários),
bem assim os liberais (60% dos que
votariam no candidato do PSL e
64% no do Novo). Essa amostra de
opinião pública recente é condizente
com as transformações estruturais já
realizadas e a serem aprofundadas no
mercado de trabalho.
Se o Brasil já tem hoje mais trabalhadores independentes do que com
carteira assinada, isto é, se os desprotegidos já superam os plena e adequaF e v e r 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 2 9
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Gráfico 6 Contribuições sociais ao redor do mundo
(em % da receita – 2015)
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damente cobertos pela Previdência, o
mundo do trabalho na era digital tornará ainda mais complexo repensar o
padrão de financiamento e de organização da seguridade social. Em termos
individuais e privados, os mais ricos e
até mesmo a nova classe média precisarão buscar proteção poupando para a
velhice. No Brasil, no entanto, em que
pese às pessoas pouparem muito comparado à renda domiciliar, proporcionalmente poucos o fazem aplicando
em longo prazo. Já o poder público
precisará alargar e vincular a Reforma
da Previdência à Tributária. A Constituinte de 1988 já inovou ao acrescer
faturamento, lucro e loterias ao lado
de salários para financiar a seguridade social como um todo, mas isso se
revelou insuficiente pelo deslocamento
entre as tendências de pressão de gasto
da Previdência vis-à-vis o desempenho
da tributação da base salário.
Mais que nunca, é preciso estudar
e debater sem preconceitos, o que
se começa com o conhecimento de
mais informações e estatísticas. Não
3 0 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | F e v e r e i r o 2 019

se manterá a Previdência do futuro
apenas apostando na providência
divina, mesmo se achando que Deus
é brasileiro.

5
Os últimos dados referentes aos contribuintes
previdenciários constam do AEPS 2017,
disponível em: http://bit.ly/aeps2017.
6

Disponível em: http://bit.ly/uhy2016.

Dados da China baseados em Xangai como
cidade representativa dos custos chineses.

7

O futuro do trabalho tem sido objeto de
atenção recorrente da OCDE (ver https://goo.
gl/8gMQXF) e do Fórum Econômico Mundial
(por exemplo, ver: https://goo.gl/dJ3JjH) ou de
artigos como os de James Manyika, da McKinsey (ver em: https://goo.gl/gE64up), e de Carl
Frey e Michael Osborne (https://goo.gl/TbdMZ9), entre tantos outros.

1

2
Esse foi o tema central da edição de dezembro
de 2018 da revista do FMI e Banco Mundial,
Finance & Development, vol. 55, n. 4, ver em:
< https://bit.ly/2PavVLN>.
3
Dentre outros estudos, vale mencionar o
da OCDE, também de dezembro de 2018,
denominado Social Protection System Review: A
Toolkit, ver em: https://goo.gl/K2p4y9..
4
A qualificação “compatível” decorre de se
reconhecer que parte dos ditos informais
contribui para a Previdência Social, como
autônomos, MEI e proprietários de empresas
(pró-labore). Porém, ou não lhes dá direito
ao seguro-desemprego ou, quando acessam
a aposentadoria, a pensão por acidente
de trabalho ou morte, o fazem geralmente
em valores muito inferiores à sua renda
laboral atual.

8
Em estudo da OCDE, que comparou a tributação
sobre salários na América Latina e do Caribe (LAC),
o Brasil aparece como o segundo país onde os
encargos têm maior peso nos custos trabalhistas
(32,2%), atrás apenas da Argentina (34,6%). A
média da região (LAC) é de 21,7%. Disponível em:
http://bit.ly/2AVgCCr. .

Tal erro de diagnóstico foi apontado por Afonso
(2014) em “Imposto de renda e distribuição de
renda e riqueza: as estatísticas fiscais e um
debate premente no Brasil”. Disponível em:
http://bit.ly/2FXtKub.

9

Como o setor privado paga salários mais altos na
forma de contratação de serviços é preciso muito
cuidado na comparação com os salários pagos
aos servidores públicos caso se limite a considerar
apenas o emprego com carteira assinada, pois
resulta em óbvio viés contra o setor público.
Melhor é considerar a renda declarada ao fisco ou
em pesquisas nacionais domiciliares.

10

11
Para mais detalhes, entre outros, ver “Robotlución: The future of work in Latin American
Integration 4.0” e “Robots and Jobs: Evidence
from US Labor Markets”.

Publicado no jornal em http://bit.
ly/datafolha92018. Os demais 7% não
souberam opinar.
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Gás natural no Brasil: competição
para atrair investimentos
Joisa Dutra
Diretora do Centro de Estudos em Regulação e
Infraestrutura (FGV CERI) e doutora pela FGV EPGE

Flavio Menezes
Professor de Economia na University of Queensland

Durante a administração do pre-

tivos, e a regulação das redes, su-

sidente Michel Temer foram dese-

jeita às economias de escala e es-

nhados projetos para reforma de

copo. A garantia de livre acesso a

infraestrutura nos setores de energia

estas permitiria que consumidores

elétrica, gás natural e saneamento.

de diferentes classes – residencial,

Nos três casos, propostas que vei-

comercial e industrial – se benefi-

culavam os principais achados e/ou

ciassem da competição e entrada

desenvolvimentos foram encaminha-

na exploração e produção.

das ao Congresso Nacional, sem que
tenham sido apreciadas. Agora, em
2019, na administração do presiden-

Reforma do gás natural

te Bolsonaro, percebe-se o esforço de

Combustível de transição para uma

avançar na aprovação dessas refor-

economia de baixo carbono, o gás

mas de modo alinhado com as pro-

natural é considerado um game

postas produzidas.

changer na indústria de energia
os

em âmbito mundial. A exploração

principais pontos da reforma para

competitiva dos combustíveis não

o desenvolvimento de um mercado

convencionais, principalmente gás

competitivo de gás natural, avalian-

natural, redefiniu a geopolítica in-

do em que medida seus pilares per-

ternacional. O barateamento do

mitem alcançar os objetivos alme-

recurso nos Estados Unidos, aliado

jados. Dentre esses objetivos cabe

a uma política de reserva nacio-

destacar a promoção de ganhos de

nal, permitiu atrair investimentos

eficiência, por meio de competição

e promover ganhos nas condições

e entrada nos segmentos competi-

de competitividade do país. Foi

Neste

artigo,

abordamos
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da comercialização de gás natural

possível, inclusive, contribuir para
a redução de emissões de gases de
efeito estufa pela substituição de
combustíveis mais poluentes – principalmente o carvão –, com ganhos
relativamente a países que fizeram
implantação massiva de geração de
eletricidade solar e eólica.
No Brasil, um aumento da penetração do gás natural seria catalisado por uma combinação de fatores.
O quadro atual envolve mudanças
estruturais na matriz de produção
de eletricidade. Verifica-se um au-

Os governos estaduais

em âmbito federal.
De modo geral, as concessio-

temem que a abertura do

nárias de distribuição mostraram

mercado (contratação

que permitiria que consumidores

direta de gás natural pelos

ção e o transporte com terceiros. O

grandes consumidores)

comercial (contratação direta do

implique perda de valor
de seus ativos/empresas

resistência à abertura de mercado,
negociassem diretamente a aquisiobjeto da oposição inclui by-pass
gás com o supridor, fazendo uso da
rede da distribuidora e compensando) e físico das redes existentes.

mento da incerteza nas afluências.
Desde a década passada, severas

Abertura de mercado

restrições socioambientais têm li-

A opção no Brasil pela divisão de

mitado a capacidade de expansão

transporte (90% das ações da com-

competências entre estados e União

do setor elétrico com base em usi-

panhia na Nova Transportadora do

não viabilizou o acesso mesmo de

nas hidrelétricas com grande capa-

Sudeste [NTS], concluída em 2017)

grandes consumidores ao mercado

cidade de armazenamento. Nesse

e a distribuição de gás natural (par-

upstream. A regulamentação da

cenário, o gás natural tem grande

ticipação de 49% da Gaspetro para

figura do consumidor livre, imple-

potencial para garantir a seguran-

Mitsui em 2015).

mentada já em 11 estados no país,

ça e a confiabilidade do suprimen-

Mas o movimento da empresa lí-

não foi capaz de produzir contra-

to diante da crescente e desejável

der antecede a aprovação de mudan-

tação direta de gás natural pelos

participação de fontes renováveis

ças no arcabouço legal e regulatório

consumidores. Os limites mínimos

– solar, eólica e biomassa.

apropriado ao desenvolvimento de

estabelecidos

um mercado. Essa inversão na or-

estaduais são, em geral, muito ele-

nos

regulamentos

dem gera incerteza regulatória e re-

vados. Atualmente, há apenas um

Reposicionamento
estratégico

sistência às reformas.

consumidor livre no país.

A resposta do Governo veio na

O conflito e a resistência à re-

O reposicionamento da Petrobras

forma de força-tarefa. Através da

forma de parte dos estados são

– empresa que domina a cadeia de

iniciativa Gás para Crescer, gru-

exacerbados e confundidos pela

geração de valor do gás natural no

pos representativos trabalharam na

participação acionária destes nas

Brasil – cria condições e torna urgen-

elaboração de proposta, que, ao fi-

distribuidoras

te a promoção de uma reforma ca-

nal, foi encaminhada ao Congresso

O principal argumento é que a

paz de promover o desenvolvimento

Nacional. O projeto de lei substi-

perda da exclusividade no forneci-

de um mercado competitivo para o

tutivo 6.407/2013 recepcionou os

mento do gás natural reduz o valor

gás. A decisão em curso da compa-

resultados que incluem: mudanças

das companhias.

nhia, desde 2016, é focar em suas

nos mecanismos de contratação de

Vale, portanto, entender melhor

atividades finalísticas/upstream, de

transporte dutoviário, acesso nego-

quais são as fontes de ganho e perda

exploração e produção. Para tanto,

ciado e não discriminatório de in-

e quais os efeitos líquidos para os

alienou a participação nas redes de

fraestruturas essenciais e regulação

estados controladores no contexto
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de

gás

natural.
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de uma reforma tal como a concebida no âmbito do programa Gás
para Crescer. É importante, também, entender que a natureza de
reformas microeconômicas envolve
a existência de trade-off, ou seja,
reformas, em geral, envolvem perdedores e ganhadores.
Como reportado, um dos principais pontos de resistência ao projeto
de reforma do gás natural reside na
liberalização do mercado de gás natural. Na condição de controladores
de companhias estaduais de distri-

O efeito líquido ou agregado so-

O conflito e a resistência

bre a sociedade como um todo pre-

à reforma por parte dos

os efeitos das mudanças no mercado

estados são exacerbados

competição sobre os outros segmen-

e confundidos pela

análise de equilíbrio geral desse pro-

participação acionária

de outros setores a esse aumento de

destes nas distribuidoras
de gás natural

cisa ser avaliado, incluindo também
de gás natural como resultado dessa
tos da economia e dos agentes. Uma
cesso considera também a reação
disponibilidade de gás a preços menores sobre outras indústrias, que
se tornam mais competitivas por
contar com o recurso mais barato.

buição de gás natural, os governos

Também os consumidores deman-

estaduais temem que a abertura do

dam mais gás com o desenvolvimen-

mercado (contratação direta de gás

to competitivo da indústria. Esses

natural pelos grandes consumidores)

nização e aperfeiçoamento de nor-

movimentos produzem ganhos de

implique perda de valor de seus ati-

mas para a indústria de gás. Esta

arrecadação tributária para a União

vos/empresas.

incluiria a regulação do consumi-

e os entes subnacionais.

De acordo com a interpreta-

dor livre.

Vale fazer as contas no caso do

ção legal vigente, cabe aos estados

É crescente no mundo a preocu-

Brasil. Os resultados são importan-

explorar serviços locais de gás ca-

pação com a mensuração e a análise

tes subsídios para a formulação e

nalizado. Na versão veiculada em

dos efeitos potenciais de mudanças

implementação de reformas. A ex-

dezembro de 2017 da reforma, a

de política. No Brasil, esse processo

periência internacional sugere que

comercialização do gás pela distri-

já tem se manifestado no âmbito da

o benefício potencial da abertura do

buidora estaria limitada ao consu-

regulação por agências, por meio de

mercado de gás natural para a so-

midor cativo. No caso dos (grandes)

requisitos de Avaliação de Impac-

ciedade (muito) mais que compensa

consumidores livres, a regulação da

tos Regulatórios; contudo, tais prá-

eventuais perdas de receita de ren-

comercialização caberia à Agência

ticas ainda não se fazem sentir no

das de monopólio por parte de juris-

Nacional do Petróleo, federal. Con-

processo de formulação de política.

dições subnacionais. A razão princi-

tudo, em novembro de 2018, uma

A reforma do gás natural precisa e

pal é que sabemos que, na ausência

nova versão circulou. Agora caberia

merece ser analisada utilizando fer-

de falhas de mercado (por exemplo,

aos estados explorar a movimenta-

ramental econômico.

monopólio natural), os mercados

ção e a venda do gás para os usuá-

De modo geral, a abertura e a

competitivos promovem eficiência

rios finais. Por sua vez, a regulação

liberalização do mercado são fa-

alocativa, produtiva e dinâmica.

da comercialização, mesmo no caso

ces de um processo de incentivo

Significa dizer que não apenas é

do consumidor livre, seria definida

à competição. Como resultado,

possível contar com preços e tarifas

em legislação estadual.

observam-se redução dos preços e

adequados para consumidores, mas

A visão subjacente à proposta

aumento dos volumes negociados

também garantir incentivos a inves-

de reforma apresentada inicialmen-

de gás natural para consumidores

timentos na expansão. Equilibram-

te previa articulação entre estados

de todas as classes – residenciais,

se, assim, os interesses de consumi-

e União. O objetivo era de harmo-

comerciais e industriais.

dores de hoje e de amanhã. 
F e v e r 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

HOMENAGEM

Intérprete
dos preços

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro
Dia 24 de janeiro o FGV IBRE perdeu Salomão Quadros, superintendente adjunto de Preços e coordenador de projetos na área de cálculos e
análises econômicas. Quadros, de 62
anos, sofria de síndrome mielodisplásica, doença que atinge a medula
óssea e compromete a produção de
células sanguíneas.
A trajetória que elevou Quadros
ao grupo de principais especialistas
em inflação do Brasil foi pouco usual para os padrões acadêmicos. Formado em engenharia pela PUC-Rio
e com mestrado em engenharia de
produção pela Coppe-UFRJ, Quadros
chegou ao IBRE em 1980 pelas mãos
de Julian Chacel, diretor da Câmara
de Arbitragem da FGV, então diretorgeral do Instituto. “Como engenheiro,
tinha uma excelente formação em matemática, fundamental em seu envol3 4 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | F e v e r e i r o 2 019

vimento na constituição dos índices
de preços a partir dos quais se avalia
o poder de compra de uma moeda”,
lembra Chacel.
Antes de migrar definitivamente
da engenharia para a economia, entretanto, o primeiro trabalho de monta de Quadros na FGV exigiu que ele
mergulhasse em uma terceira área de
conhecimento: a tecnologia da informação. Junto a Moacyr Fioravante,
que era especialista do Centro de
Processamento de Dados do Governo
Federal (Serpro), e com apoio tecnológico do Departamento de Estatísticas do Canadá, em 1982, trabalhou
na estruturação – e logo chefia – do
banco de dados que se tornou célula
originária do atual FGV Dados, no
qual são armazenadas, entre outros,
séries e estatísticas produzidas pelo
IBRE. Em depoimento publicado no

livro Memórias do IBRE, de 2008,
Quadros recorda a novidade que o
projeto representava para a época,
quando, por exemplo, a atualização
de uma série de inflação mensal – que
graças ao avanço tecnológico hoje se
faz em um clique –, demandava burocracia, como solicitação em papel
a calculistas, que operavam os pedidos em um centro de processamento
de dados e os entregavam muitos dias
depois, novamente em papel. O envolvimento com esse projeto, entretanto,
não comprometeu sua assiduidade na
FGV EPGE para as aulas de Mario
Henrique Simonsen, de quem era admirador, e a dedicação aos estudos
sobre inflação, tema que já despertava seu interesse. Esse período também
rendeu a Quadros a amizade com
Luiz Guilherme Schymura, também
aluno da EPGE, cuja afinidade inte-

HOMENAGEM SALOMÃO QUADROS

lectual colaborou para o trabalho de
ambos no IBRE duas décadas depois,
a partir de 2004, quando Schymura
assumiu a diretoria da casa. “O interessante da trajetória profissional de
Quadros é que ela se confunde com a
do IBRE. O momento mais nobre de
cada projeto desenvolvido conta com
sua participação”, diz Schymura.
No início da década de 1990,
Quadros ocupou o cargo de diretor
adjunto interino do Instituto. Para
Vagner Ardeo, vice-diretor do IBRE,
essa experiência como gestor dotou-o
de uma visão ampla das atividades da
casa, fundamental para o desafio de
manter a produção de estudos e índices públicos após a transferência do
cálculo oficial das Contas Nacionais
e do índice de inflação para o IBGE,
em 1985/86. “Salomão participou de
todos os esforços no sentido de construir produtos que gerassem resultados para financiar nosso trabalho”,
conta Ardeo, citando as licenças de
acesso ao banco de dados e a criação
de indicadores de uso específico.
Aloisio Campelo, superintendente
de Estatísticas Públicas do FGV IBRE,
ressalta que essa conjugação de atividades foi uma diferencial chave quando a popularização da internet permitiu a migração do trabalho de coleta e
processamento das sondagens e dos índices para o ambiente eletrônico. “No
início dos anos 2000, quando tínhamos apenas a Sondagem da Indústria
trimestral, já contávamos com um site
através do qual as empresas acessavam e respondiam aos questionários”,
conta, destacando a importância dessa
digitalização na armazenagem de microdados das pesquisas usados na reconstrução de séries históricas.
A inflação só foi dominar a atividade de Quadros no início dos anos

2000, quando passou a ser responsável pelo Índice Geral de Preços
(IGP). Nesse campo, a lista de colaborações de Quadros não é menor.
Entre os principais projetos em que
esteve envolvido, Ardeo cita o desenvolvimento do Índice de Preços
ao Atacado (IPA), por estágios de
produção como bens finais, intermediários, matérias-primas brutas, e o
Índice de Preços ao Consumidor da
Terceira Idade (IPC-3i), desenvolvido a partir da seleção de dados da
Pesquisa de Orçamentos Familiares
(POF), conforme o padrão de consumo de pessoas acima dos 60 anos.
Também é da primeira década dos
anos 2000 o IPC-S, inicialmente em
uma versão semanal, passando depois
a quadrissemanal. “O objetivo era passar ao mercado informações atualizadas, como um antecipador do IPCA”,
descreve André Braz, coordenador
do Índice de Preços ao Consumidor
do FGV IBRE, lembrando do desafio
tecnológico imposto pelo projeto, que,
por sua vez, abriu caminho para o desenvolvimento do Monitor da Inflação. Braz, que trabalhou diretamente
com Quadros por 15 anos, destaca sua
amabilidade no trato com as pessoas,
bem como sua erudição. “Estimulava
sua equipe a ler, debater assuntos em
conversas informais, e sempre compartilhou conhecimento”, diz.
Para Chacel, duas qualidades de
Quadros são especialmente caras. A
dedicação e o rigor no trato com dados para manter a confiabilidade dos
índices produzidos pelo IBRE, que ele
próprio defendeu sob diversos contextos políticos. E a forma de se comunicar “simples e precisa”, reiterada por Schymura. “Quadros ia além
da preocupação com a parte técnica:
era muito claro, paciente e didático na

apresentação dos índices de preços,
atento em traduzir o que eles representam”, diz.
Braz afirma que a busca por fazer
a informação chegar além do público especializado era um dos nortes
de seu trabalho. “Com apoio da TV
e do rádio – este de grande apreço
de Salomão –, bem como dos jornais
populares, chegamos a uma camada
da população que em geral percebe
os efeitos da inflação no seu custo de
vida, mas não sabe relacioná-los com
os índices que divulgamos. “Além disso, Salomão contava com um humor
bem particular, que eliminava qualquer traço enfadonho de seu texto,
mesmo quando tratava de temas mais
complexos”, completa Campelo. Parte dessa produção pode ser conferida
no livro Muito Além dos Índices – crônica, história e entrelinhas da inflação,
que reúne artigos de Quadros publicados entre 2004 e 2007, em sua maioria na revista Conjuntura Econômica.
Ardeo lamenta a perda do amigo,
enumerando projetos profissionais
que ainda estavam por ser desenvolvidos. Entre eles, os referentes
ao maior estreitamento de relações
do IBRE com instituições similares
de outros países, em busca do estado da arte em índices e sondagens.
“Hoje já podemos ver o resultado
do que pudemos aprimorar em função dessa interação”, diz, citando a
participação do Instituto no Grupo
de Ottawa, que reúne especialistas
em índices de preços ao consumidor.
Em maio deste ano, a FGV vai abrigar esse encontro pela primeira vez,
em parceria com o IBGE. Quadros,
que participou do grupo e ajudou
a atrair o evento para o Brasil, não
estará presente. Mas, garante Ardeo,
certamente será lembrado. 
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Crédito para

crescer

É preciso perseverar em reformas
que tornem a oferta de crédito mais
ampla e barata no Brasil, dando novo
impulso ao PIB
Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Há uma relação de causalidade comprovada
na literatura econômica que o Brasil
insistentemente falha em explorar: a de que
mercados de crédito eficientes trabalham
a favor do crescimento. Com um custo de
financiamento do capital fora da curva
quando comparado com outras economias
e uma taxa de concessão de crédito
baixa como percentual do PIB, o país tem
desperdiçado um importante canal para
dinamizar a atividade e ser mais produtivo.
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Desde o início da década de 2000, após eliminar o fantasma da hiperinflação, a agenda de reformas microeconômicas
favoráveis ao barateamento do crédito andou tropegamente.
Por exemplo, se de um lado a regulamentação do crédito
consignado, em 2003, possibilitou que a taxa de crédito pessoal caísse para 20% do cobrado em uma linha tradicional, o cadastro positivo, em vigor desde 2013, não obteve
o efeito esperado, devido à falta de enforcement das regras
de adesão. No campo da política econômica, esse período
também foi marcado pelos efeitos do aumento da participação dos bancos públicos e do crédito direcionado – especialmente através do crédito imobiliário a pessoas físicas e de
empréstimos do BNDES para empresas –, sobre a eficácia da
política monetária, o spread bancário e a própria atratividade do segmento de crédito livre.
A partir de 2016, entretanto, abriu-se uma oportunidade
para se escrever um novo capítulo na memória do crédito
brasileiro, em seu momento de retomada pós-recessão econômica. Com a taxa de juros básica se encaminhando para
o menor nível da série histórica e o claro diagnóstico de
que o custo do crédito para empresas e consumidores não
estava caindo no mesmo ritmo, aumentou-se a pressão para
que os atores desse mercado reagissem a tal descompasso.
No Banco Central, a diretriz do presidente Ilan Goldfajn
foi reunir propostas de reformas microeconômicas relacionadas com o barateamento do crédito em um dos pilares da
Agenda BC+, resultando na adoção de uma série de medidas. Entre elas, o novo rotativo do cartão de crédito, que
tornou o financiamento desse tipo de dívida mais barato
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para seu tomador; a simplificação
e redução do compulsório recolhido pelos bancos, apesar de este
ainda se manter alto; e a regulamentação para as fintechs atuarem
nesse mercado, aproveitando as
virtudes da digitalização na oferta
de crédito em condições competitivas. “A institucionalização dessa agenda efetivamente acelerou a
implementação de várias medidas
que já eram debatidas no banco”,
diz Otavio Damaso, diretor de Regulação do Banco Central. “Ao

se tornar pública, passou a sofrer
mais cobrança interna e externa,
gerando uma nova dinâmica”, diz.
A última contribuição do governo
de Michel Temer para essa agenda
foi no final de dezembro, com a
sanção do sistema de duplicata eletrônica, que facilita a apresentação
desse documento como garantia
para tomada de empréstimos por
pequenas e médias empresas.
Tal conjuntura também instou a
reação da Federação Brasileira de
Bancos (Febraban). Ciente de que

Abaixo do desejado
Crédito total ao setor privado não financeiro, como % do PIB, países selecionados
205,5

195,9

151

138,6

66,5

Brasil

163

56,3

Chile

Índia

Coreia do Sul

China

EUA

Área do euro

Fonte: BIS, dados para o segundo trimestre de 2018.

Acima do desejado
Spread (%), países selecionados, 2017
38,4

7,5

Brasil

1,61

1,81

2,85

Chile

Coreia do Sul

China

América Latina e
Caribe

5,91

Mundo

Fonte: Banco Mundial. OBS: o cálculo do Banco não leva em conta crédito direcionado, o que no caso do Brasil exclui linhas
como de crédito imobiliário e rural.
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o desalinho entre Selic e juros na
ponta aconteceu num contexto de
aumento da concentração do setor,
no final de 2018 a instituição foi a
público apresentar seu diagnóstico
e uma lista de recomendações para
redução do spread bancário, reunidos no livro Como fazer os juros
serem mais baratos no Brasil. São
21 sugestões, comentadas pelo presidente da Febraban, Murilo Portugal, em entrevista à Conjuntura
Econômica (ver pág. 12).
A obra toma como parâmetro a
decomposição do spread – diferença entre o custo do dinheiro captado pelos bancos e o pago pelos
tomadores do crédito – feita pelo
Banco Central e que mostra o lucro
das instituições financeiras como o
elemento de menos peso do grupo,
ficando atrás de tributos, despesas administrativas e, olhando os
demais pelo espelho retrovisor, os
custos com a inadimplência. Luis
Braido, da FGV EPGE, pondera
que essa fotografia do spread pode
não refletir muito bem a realidade
do mercado, já que a composição
de custos varia para cada tipo de
operação, tanto quanto o nível de
competição em cada linha de crédito. Mas reconhece que, sobre
os outros fatores que encarecem
a operação dos bancos, há pouco
o que se questionar, por fazerem
parte de uma realidade já conhecida, de elevado custo regulatório
e insegurança jurídica, acesso limitado à informação e recuperação
de crédito caro e demorado. “A
questão da execução de garantias
no Brasil, por exemplo, é realmente algo preocupante, que torna a
inadimplência muito mais custosa
para o sistema, mesmo esta não
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sendo tão mais alta que na média
internacional”, diz. Os elementos
que compõem o custo da inadimplência são a taxa de inadimplência propriamente dita, a taxa de
recuperação de empréstimos não
pagos e o tratamento regulatório e
tributário às provisões para cobrir
valores inadimplidos.
Em sua entrevista à Conjuntura, Murilo Portugal ressalta que
problemas como a baixa recuperação de créditos não pagos, que
pressiona o spread, são exemplos
comuns de lei reta – no caso, da
alienação fiduciária, consolidada
em 2004 com o objetivo de reduzir
o tempo de retomada de um bem
– com execução torta. “Vários juízes aplicavam a chamada teoria do
adimplemento substancial, que impedia que se tomasse o bem de uma
pessoa que já tivesse pago mais da
metade da dívida”, diz, lembrando que tal aplicação foi derrubada
no ano passado pelo STJ. “Nesse
aspecto, a coisa a se fazer deveria
ser simples: julgar e aplicar rápido,
segundo a lei. Mas é algo difícil de
se resolver”, afirma.
Do conjunto de recomendações
da Febraban para combater as anomalias do mercado brasileiro quanto
à inadimplência constam reformas
que vão da aprovação na Nova Lei
de Falências (PL 10.220/2018), que
fortalece as garantias de credores
ao permitir uma recuperação mais
elevada de recursos emprestados
em situação de recuperação judicial, à aprovação das mudanças no
Cadastro Positivo previstas no PLP
414/2017, que está no plenário da
Câmara desde o primeiro semestre
do ano passado, à espera da aprovação de destaques. As principais

Vilões do crédito
Decomposição do spread do Índice do Custo do Crédito (ICC) médio ajustado
média 2015-2017, em proporção % do spread
Inadimplência

37,36

Despesas administrativas

24,98

Tributos e Fundo Garantidor de Crédito

22,76

Margem financeira (lucro)

14,9

Fonte: Relatório de Economia Bancária 2017 do Banco Central do Brasil.

novidades do projeto são a inclusão
automática de pessoas físicas no cadastro de bons pagadores, cabendo
a estas a responsabilidade de manifestar seu interesse de saída, num
processo inverso ao atual, e a ampliação das informações disponíveis
para consulta, como pagamento de
contas e boletos. “Dessa forma, pessoas mais pobres que não possuem
um histórico formal de crédito podem ser incluídas no sistema e ser
avaliadas”, diz Fernando Veloso,
pesquisador da Economia Aplicada
do FGV IBRE.
Veloso destaca que a abertura
do acesso a informações bancárias,
que atualmente são monopólio dos
grandes bancos, também deverá favorecer o aumento da concorrência
entre os atores do mercado de crédito. “Isso atrairá novas agências
de rating a oferecer seus serviços

e deverá baratear a análise de risco de instituições menores”, diz,
lembrando que esse movimento só
não aconteceu ainda devido à baixa adesão ao cadastro – cerca de 6
milhões de pessoas –, o que deve
mudar, se aprovadas as alterações
na lei. “Fico surpreso com a crítica
dos órgãos de defesa do consumidor, de que esse mecanismo automático gera risco de vazamento de
informações do correntista de um
banco, já que o cadastro de informações negativadas é feito da mesma maneira”, compara Veloso.
Outro questionamento presente
no mercado é o de como os bancos
grandes reagirão à perda de exclusividade em informações caras para
a competição no mercado, em um
contexto de mudanças regulatórias
que já devem implicar perdas para
essas instituições, como na mudanF e v e r 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 41
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ça do rotativo do cartão de crédito,
que limita a aplicação de sua tarifa por 30 dias, cabendo ao banco
oferecer a migração da dívida do
cliente para uma linha com juros
mais baixos. O primeiro sinal concreto foi o de que, mesmo sem a
alteração do cadastro positivo confirmada, no ano passado os cinco
maiores bancos já estavam unidos

na criação de um bureau de crédito, o Quod, demonstrando disposição de competir no segmento de
empresas como o Serasa.

Barreiras de entrada
Diante de problemas de diagnóstico conhecidos, como a maioria
dos apresentados pela Febraban,

Indicador de custo de crédito (ICC)
46,7

(% a.a. - março/18)

34,6
27,1
21,3

21,5

15,2

pessoas físicas

pessoas jurídicas
Carteira total

total

Carteira livre

Spread do ICC
38,2

(pontos percentuais - março 2018)

25,8
20,1
12,4

14,4

8

pessoas físicas

pessoas jurídicas
Carteira total

Fonte: Banco do Brasil.
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Carteira livre

total

a agenda proposta pela instituição
não levanta grandes discordâncias.
A não ser pelo fato de pontos elencados pela instituição não esgotarem o tema. Faltam nessa lista,
advertem pesquisadores, medidas
voltadas para mitigar as barreiras
de acesso e de desenvolvimento de
novos atores, erguidas pelos grandes bancos em seu processo de verticalização. “A argumentação da
Febraban de que um mercado concentrado não implica necessariamente falta de concorrência é verdadeira. Mas isso não nos livra da
obrigação de acender a luz amarela”, diz Klênio Barbosa, professor
do Insper. Em texto publicado em
2016, do qual foi coautor, Barbosa
aponta que a falta de uma análise
mais acurada, que leve em conta
não apenas instituições individuais,
mas os impactos destas como grupos econômicos, pode subestimar
as implicações da atuação desses
conglomerados. “Para uma análise
mais coerente, é preciso interligar
os mercados em que esses grupos
atuam”, diz.
Outro estudo, desenvolvido
pelo FGV IBRE para a Associação
Brasileira de Bancos (ABBC) – que
congrega cerca de 80 associados
entre bancos médios e financeiras
–, corrobora o alerta sobre as possíveis imprecisões quando se mede
concorrência bancária. “Ao se analisar pelo porte, é possível observar
que há competição entre grandes
bancos, mas que essa capacidade é
menor nas instituições médias e pequenas. Isso se deve não apenas a
questões regulatórias, mas a fatores
relacionados à estrutura de mercado”, diz Silvia Matos, coordenadora do trabalho. “A função de pro-
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dução dos grandes bancos mudou
muito ao longo do tempo, sofreu
um processo de concentração e verticalização que gerou ganhos de escala, de escopo, mas também acentuou a assimetria de informação que
pode ser usada para criar barreiras
de entrada a novos competidores”,
afirma. Nesse trabalho, os pesquisadores do IBRE ainda chegaram à
conclusão de que, diferentemente
do apontado pelo BC no Relatório
de Economia Bancária mais recente, não foi possível afirmar um aumento de competição bancária nos
últimos anos, reforçando a tese de
que a estrutura de atuação desses
negócios é cada vez mais complexa.
“Aprimorar essa análise, entretanto, é algo necessário, pois temos
que primar por um sistema financeiro eficiente e seguro, mas que
não prejudique a concorrência.”
Além de pontos comuns à agenda da Febraban, como a defesa de
redução do compulsório, ampliação
do acesso a informações e a revisão
do marco legal para o processo de
recuperação judicial, Ricardo Gelbaum, presidente do Conselho de
Administração da ABBC, afirma
que a associação também possui
uma lista de medidas voltadas ao
aumento da eficiência de seu segmento. Entre elas, a constituição de
uma câmara de registro de ativos
e títulos financeiros para operar a
preços mais competitivos que a B3,
reduzindo custos operacionais de
seus associados. Outro foco de estudo da ABBC é reduzir os custos
de entrada na rede de autoatendimento bancário, os conhecidos caixas 24 Horas, hoje dominada pelos
grandes bancos. “Nosso projeto é
ter uma rede alternativa de caixas,

Insolvência é entrave
Países selecionados
Taxa de recuperação
de crédito (%)

Prazo (anos)

Brasil

14,6

4

Chile

41,6

2

China

36,9

1,7

Coreia do Sul

84,6

1,5

México

64,7

31,8

Turquia

14,7

5

81

1

Estados Unidos
Fonte: Ranking Doing Busines 2019, World Bank.

O peso dos depósitos compulsórios
Alíquotas nominais, em %, para depósitos a prazo
México

Estados Unidos

Coreia do Sul

Chile

Turquia

0

Para depósitos à vista, no mesmo
período avaliado, nível de
recolhimento no Brasil são 21%;
no caso da poupança, 20% são
mantidos no Banco Central.

0

2

de 0 a 3,6

de 4 a 10,5

Brasil

33

Fonte: Bancos centrais e Accenture. Elaboração: Febraban; para outros países, dados de 2017.
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Novos concorrentes

5.400
startups

422
fintechs

114

fintechs de meios
de pagamento

Fonte: Estimativas, ABStartups e ACE.

a menores custos”, diz, ressaltando
a importância do sistema para seus
associados, que não contam com cobertura ampla de agências físicas.

Barreiras mutantes
Um dos desafios para mensurar o
impacto da ação dos grandes bancos
no mercado é que as limitações aos
entrantes podem correr de forma
velada. “No caso das fintechs, que
via de regra não começam grande e
demandam a estrutura dos bancos
tradicionais para realizar suas operações, qualquer nuance é fator de
risco”, diz Fábio Neufeld, líder da
área de crédito da Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs).
“Na Kavod Lending, da qual sou
4 4 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | F e v e r e i r o 2 019

CEO (ver pág. 46), uma das garantias com as quais trabalhamos é a
de recebíveis de cartão de crédito.
Hoje, entretanto, as principais adquirentes do mercado são controladas por grandes bancos, cuja facilidade para fazer uma trava desses
recebíveis nas suas contas é completamente diferente da nossa”,
exemplifica. Para Neufeld, prova
desse embate é a falta de parceria
entre fintechs de crédito e bancos
grandes – que, afirma, já acontece em outros países. “As associações que vemos aqui são aquelas
em que a fintech passa a originar
novas operações para o banco, e
não de negócios independentes”,
diz. Ou seja, entre a defesa da criação de um “ambiente competitivo

saudável para as fintechs”, que
consta das 21 recomendações da
Febraban, e a realidade do mercado, há um ponto de interrogação.
Hoje, Neufeld diz que o principal
apoio das fintechs são financeiras
pequenas e regionais. “Como não
têm abrangência nacional, essas
instituições veem na parceria uma
forma de remunerar melhor a estrutura que já possuem”, afirma.
Fernando Veloso, pesquisador do
FGV IBRE, ressalta que o segmento
em que os problemas de concorrência mais se destacam é o de meios
de pagamento, em que os principais
elos – bandeira do cartão, emissor
e credenciadora – estão fortemente
verticalizados, com grandes bancos
sendo donos ou tendo operações
acionárias nos demais segmentos.
Relatório do Grupo de Trabalho
da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado apresentado em
dezembro aponta que, somente de
abril de 2017 a setembro de 2018,
o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) emitiu 11
termos de cessação (TCCs) envolvendo grandes bancos e seus controlados para conter condutas de
danos à competição no mercado de
meios de pagamento.
Vinícius Carrasco, economistachefe da fintech Stone – credenciadora com foco no pequeno e médio varejo que em outubro abriu
capital na Nasdaq –, reforça esse
diagnóstico. “Esses players usam
da condição simultânea de provedor de serviço e de competidor
para dificultar a vida dos entrantes”, diz. Este ano, a Stone pediu a
abertura de um processo administrativo no CADE contra o Santander para a investigação de práticas
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Recuperção do crédito após a recessão
econômica se concentra em recursos livres
(Em variação % real sobre o mesmo mês do ano anterior)
25
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5
0
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Recursos Livres - Total
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jan/14

set/13

-15

mai/13

-10
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anticompetitivas a partir da atuação da credenciadora Getnet, controlada pelo banco. No caso, por
condicionamento de contratação
de serviços da máquina de cartão
Getnet ao uso de produtos bancários do Santander. No ano passado,
Itaú, com a credenciadora Rede, e
Bradesco e Banco do Brasil, com a
Cielo, também foram investigados
e tiveram de assinar TCCs devido
a práticas consideradas abusivas.
Juntas, Cielo, Rede e Getnet detêm
80% desse mercado.
Carrasco reconhece que a regulação tem caminhado na direção de
inibir tais práticas. “O Banco Central está atento e tem feito um espetacular trabalho”, afirma. Como
exemplo, cita a resolução nº 4.649,
de abril de 2018, que impede que
bancos neguem acesso a instituições
de pagamentos a uma série de produtos e serviços. Nessa mesma época, o Nubank – que havia acabado
de chegar ao grupo dos unicórnios,
como são conhecidas as startups
cujo valor de mercado alcança o bilhão de dólares – tinha entrado com
representação contra os principais
bancos do país, afirmando que estes
dificultavam a contratação de débito
automático de seu cartão de crédito.
Outro avanço considerado positivo pelo economista foi a regulação
de um teto para a tarifa de intercâmbio do cartão de débito, cobrada no
processamento de cada transação,
limitando o poder de barganha dos
bancos emissores. Tal iniciativa, entretanto, pode ter efeito limitado.
“A estrutura vertical permite que o
que se cobrava no intercâmbio passe a ser cobrado em outras (e novas)
tarifas, ‘bypassando’ a regulação”,
pondera Carrasco.

Recursos Direcionados - Total

Fonte: Banco Central do Brasil (BCB). Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

“Novas barreiras estão sempre
surgindo. Em 2010, eliminou-se
a exclusividade entre bandeiras e
credenciadoras. Aí veio a verticalização, e no futuro o mercado sempre buscará novos arranjos para se
preservar”, diz Veloso. A defesa da
Comissão de Assuntos Econômicos
do Senado é pela avaliação, pelo
CADE, da possibilidade de desverticalização do setor, como vêm
buscando fazer países como Israel,
Chile, Austrália e Estados Unidos.
Ou, mantendo a atual linha de atuação, expandir o limite da tarifa de
intercâmbio para as operações com
cartão de crédito. “Não há muito o
que fazer além de monitorar, regular e coibir”, diz Veloso, ressaltando
que, nesse caso, os esforços sempre
estarão concentrados no BC e no
CADE, cabendo ao Congresso dar
as linhas gerais de ação. Uma delas,
defendida no relatório do Senado,
é a aprovação do PLP 499/18, que

trata da competência compartilhada pelo CADE e o Banco Central.
“Além do aumento da interlocução
entre ambos, é importante delimitar
com mais clareza até onde vai a responsabilidade de BC e CADE, para
garantir harmonia nas decisões sobre conduta, atos de concentração e
práticas anticompetitivas”, concorda Damaso, do BC.
Silvia ressalta que da evolução
dessa agenda no novo governo dependerá a construção do ambiente
de crédito do país daqui adiante.
“Estamos conseguindo reduzir o
crédito direcionado e suas implicações – tanto fiscal quanto para a
política monetária –, o que é um
fator muito positivo. Mas também
temos o desafio de garantir que a
redução da participação dos bancos públicos nesse mercado, como
é esperado, aconteça em um ambiente de competição saudável e
eficiência”, conclui.
F e v e r 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 4 5
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Apelo digital
No Brasil, as fintechs, que oferecem
serviços financeiros através de plataformas digitais, já superaram a marca de 400 empresas. Das cerca de 300
listadas no Catálogo Fintechs lançado pelo Sebrae e pela ABFintech no
ano passado, 82 eram do segmento
de crédito, financiamento e renegociação de dívidas. Fábio Neufeld, líder da área de crédito da Associação
Brasileira de Fintechs (ABFintechs),
avalia que o avanço da regulação
tem sido positivo para o setor. “Até
agora, veio muito melhor do que esperávamos”, diz, afirmando que as
normas lançadas em 2018 refletiram
“que o Banco Central ouviu e acatou
a opinião do mercado”.
No ano passado, o Conselho Monetário Nacional aprovou dois modelos
de operação para fintechs de crédito: a
sociedade de crédito direto (SCD) e a
sociedade de empréstimo entre pessoas (SEP), conhecida como peer-to-peer
lending. Essa definição permite que as
fintechs atuem sem vinculação a um
banco tradicional. Até dezembro, uma
SCD havia sido aprovada e outros 11
pedidos, entre SCDs e SEPs, estavam
em análise pelo BC.
A Kavod Landing, da qual Neufeld
é CEO, trabalha na modalidade SEP,
como ponte entre investidores e empreendedores em busca de financiamento. Começou a operar em agosto
de 2017 e possui uma equipe de sete
pessoas, contando os fundadores.
Até o final de 2018, a empresa regis4 6 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | F e v e r e i r o 2 019

trou 350 investidores atuantes – de
3 mil cadastrados –, que aportaram
empréstimos totais de R$ 6 milhões
a 12 empresas. O foco da Kavod é
trabalhar com unidades franqueadas – entre as quais KFC e Subway
–, por considerar mais seguro para o
investidor. A taxa das operações inicia em 1,1% ao mês, com prazo de
apagamento de até 24 meses. Para o
investidor, diz Neufeld, o retorno varia entre 200% e 250% do CDI.
Uma das redes que trabalha com
a Kavod é a Sterna Café. Inaugurada
em 2015, conta com 33 lojas abertas
e outros 20 contratos fechados em
cidades de São Paulo, Minas Gerais
e Paraná. Além do conceito de café
premium preparado sob diferentes
métodos de extração, o diferencial
da Sterna é incentivar seus franqueados a adotar a mesma estratégia
de seu criador, Deiverson Migliatti, ao montar o negócio. “Visamos
a pontos não tradicionais que podem ter um custo de ocupação até
30% mais baixo do que uma loja de
shopping”, conta, indicando que a
unidade própria da Sterna funciona
dentro de um hospital, num bairro
de luxo da capital paulista. Migliatti
afirma que a parceria com a Kavod
favorece seu franqueado por oferecer uma taxa mensal de cerca de 0,5
ponto percentual menor do que em
bancos tradicionais, além de rapidez
na aprovação do crédito. “Acho que
isso nos ajudará a bater a meta de

100 unidades franqueadas até o final
de 2019”, afirma.
Para Neufeld, o horizonte para as
fintechs é ganhar escala para se tornar uma instituição financeira, ou virar um canal dos bancos tradicionais
para chegar a públicos segmentados.
“Isso já acontece nos Estados Unidos
e na Europa, em que essas instituições
passam a olhar as fintechs como negócios especializados, em que podem
alocar parte de seus investimentos em
ativos de boa qualidade, atendendo
determinados nichos”, afirma.
Bruno Borges, gerente de marketing da Simplic, afirma que também
gostaria de encontrar mais convergência entre fintechs e bancos. “É preciso
despolarizar esse quadro, para haver
trabalho em conjunto”, diz. A Simplic
faz parte da Enova International, que
há 12 anos opera nos Estados Unidos
e no Reino Unido, focada no segmento subprime. Há quatro anos no Brasil, soma 4 milhões de clientes negativados, que contraem empréstimos
de R$ 500 a R$ 3,5 mil, com taxas
mensais em torno de 15% e prazo de
pagamento de 12 meses. Atualmente,
conta com uma financeira como parceiro operacional. “Hoje temos uma
inteligência para montar a nota de crédito de cada cliente que é específica,
num modelo de negócio com grande
potencial”, garante. (S.M.)
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“Mercado de crédito
requer cautela”

Ricardo Gelbaum
Presidente do Conselho de Administração da Associação
Brasileira de Bancos (ABBC)

Solange Monteiro, de São Paulo

Conjuntura Econômica – No ano
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CADE, tem conselho e diretoria e

Quando assumi a presidência da

rado pela pesquisadora Silvia Ma-

provavelmente começará a operar

ABBC, há um ano e meio, busquei

tos, detalhou o processo de concen-

em abril ou maio. O segundo é a

fazer algumas mudanças visando

tração e de competição desde a crise

defesa da interoperabilidade, que

a uma postura propositiva. Bus-

de 1998/99 e apontou que existe

existe em vários países da América

camos formar uma diretoria mais

competição entre os grandes bancos

Latina e do mundo inteiro, mas não

eclética – da qual participam coo-

(S1 e S2, na classificação do Banco

aqui, pois os custos dos serviços de

perativas, bancos estrangeiros, de

Central), mas que, entre os bancos

autoatendimento são expressivos.

investimento, financeiras – e esti-

médios e pequenos, ela é menor.

Com ela, certamente poderíamos

mulei encontros com presidentes

A partir dessa constatação, ado-

aumentar a participação de merca-

e diretores executivos das demais

tamos uma agenda de quatro pila-

do dos bancos médios. O terceiro

associações do setor para compar-

res, com total apoio do BC. O pri-

pilar é a inserção dos associados

tilharmos agendas.

meiro foi a criação de uma câmara

da ABBC no sistema de pagamenF e v e r 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 4 7
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tos instantâneos brasileiro (cujos

a contabilidade de hedge) e a uma

e médios investindo – será poten-

requisitos

foram

regulação prudencial adequada,

cializada num cenário em que se

apresentados pelo BC no início do

que não amarre tanto, permitirão

tenha a certeza de que a luz no fim

ano). Queremos que nossos sócios

que pequenos e médios agreguem

do túnel não é um trem vindo na

estejam inseridos aí, disponíveis

nesse

nossa direção.

24 horas, nos sete dias da semana,

Atravessamos uma crise que nun-

Por que estou otimista? Os ban-

para que seus clientes paguem, rece-

ca vimos e não tivemos nenhum

cos médios hoje estão com balanços

bam, troquem recursos. E o último,

problema. Houve os bancos que

bons, o que permite que acessem o

no qual temos investido muito, é o

não performaram, mas não houve

mercado de captação como investi-

educacional, desenvolvendo cursos

problema de funding. A XP foi um

dor qualificado. Há dois anos, dei

para associados e não associados. A

grande player, mas também ban-

uma entrevista em que analisava

Caixa, por exemplo, adota o curso

cos como Plural, Genial, Daycoval

o cenário econômico fazendo uma

de lavagem de dinheiro da ABBC.

(do qual Gelbaum é diretor), com

analogia com o surfe, pois volta-

fundamentais

crescimento

do

crédito.

Com esses pilares, acho que temos

va de surfar na Nicarágua e Costa

muito a contribuir – não para que

Rica. Dizia que o cenário econômico

se tenha menos concentração, pois

estava muito complicado, não havia

isso não leva a nada, mas para que
os bancos pequenos e médios, sendo sólidos, capitalizados, tendo
produtos, possam colaborar para o
crescimento do crédito.
Quais os demais fatores que podem
colaborar para o aumento da concorrência entre bancos médios?
É uma combinação de várias coisas
que têm que dar certo. Temos agora uma mentalidade mais liberal,
com um novo BNDES – o Joaquim
Levy conhece bem a realidade dos

O estudo do FGV IBRE

crescimento, mas quem tivesse uma

apontou que existe

co, estaria preparado para quando

competição entre os

zer: tenho certeza de que há ondas.

grandes bancos, mas

tenha capacidade de surfar de cara,

que entre os bancos

banco maior. Mas, com as condições

médios e pequenos

de que uma hora chegará uma onda

ela é menor

é preciso o preparo que mencionei,

boa prancha, um bom preparo físias ondas voltassem. Hoje posso diTalvez não seja uma onda que eu
que esteja mais adequada para um
que vislumbramos, não há dúvida
para mim. Para pegá-la, entretanto,
e que no mercado financeiro signifi-

bancos pequenos e médios –, e o

ca ter capital, liquidez, estar casado

BC com uma visão mais operacio-

em termos de prazo, moeda. E o BC
tem que ter capacidade, dentro da

nal, o que é positivo. Acho que
a combinação de uma taxa Selic

suas plataformas, permitiram que

agenda BC+, de diferenciar, de não

baixa, o acesso ao mundo digital

CPFs que nunca tiveram acesso a

ficar exigindo o mesmo custo de ob-

que permite a comunicação com

fazer investimento em bancos pe-

servância que de um banco que tem

o cliente de forma rápida, aliado

quenos e médios o fizessem, dentro

100 mil funcionários de um banco

a novos modelos de capital, à im-

ou fora do guarda-chuva do Fundo

como o nosso, que tem 2 mil.

plementação no Brasil do IFRS 9

Garantidor de Crédito, colaboran-

(norma internacional contábil que

do para que não faltasse funding.

Esse ainda é o calcanhar de Aquiles

altera o cálculo de ativos financei-

A combinação desses elementos

para o seu segmento?

ros, a mensuração de perda de cré-

que mencionei – regulatório, de

Nosso custo de observância gera o

dito e a alteração de critérios para

capital, digital, bancos pequenos

mesmo custo/hora de um funcio-
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nário do que gera para o Itaú ou o

dito – os bancos grandes pararam

Vejo com excelentes olhos. Mas

Bradesco. Pede-se a mesma coisa.

digerindo seus problemas de Lava

desde meus cabelos brancos, su-

O Ilan (Goldfajn, presidente do BC

Jato, estrangeiros saíram, fundos de

giro cautela, porque crédito não

até a entrada de Roberto Campos

pensão pararam de alimentar crédito,

é trivial. Veja, teve uma época, há

Neto, prevista para março) traba-

as boas factorings estavam recuadas

dois anos, em que se dizia que bom

lhou muito isso na Agenda BC+.

– nos movemos rapidamente na con-

era dar crédito para empresa que

Nosso custo de captação também

cessão de crédito. Foi o mesmo que

tem balanço. Aí veio a Lava Jato

é diferente, pois não tenho agência

aconteceu no crédito consignado.

e derrubou esse conceito. Um pou-

de rua para vender papéis. Tenho

Os bancos grandes não queriam ca-

co mais atrás, nos Estados Unidos,

que desenvolver plataformas, ga-

nibalizar seus principais produtos de

bom era dar crédito para grandes

rantir bom rating, capital, resulta-

crédito para pessoa física, e os bancos

empresas, e aí veio o subprime e

do, para ir captar lá no fundo de

médios viram nisso um bom negócio,

deu no que deu. Se crédito fosse

pensão, no investidor qualificado

seguro. Muitos causaram problemas

fácil, várias fintechs que entraram

ou numa BBDTVM. Então, tem

nesse mercado estariam bomban-

dificuldade do custo de captação,

do, e não estão. No ano passado,

dificuldade com o estigma de ser

tivemos o caso da Neon Paga-

médio ou pequeno, tem o custo
de observância. Aí você pergunta:
diante de tantas dificuldades, por
que então querer ser banco? Por
que um chinês vem para o Brasil
ser banco? Por que alguém deixou
de ser sócio do BTG para fazer
banco digital? Porque temos qualidades diferentes. Temos agilidade,
somos de nicho. Tenho associado
que é líder em financiamento de
veículos; outro que só faz consignado; outro que é só cooperativa,
outro que é banco de investimento.

Os bancos médios hoje

mentos (fintech que teve que se

estão com balanços

Banco Neon, ex-Pottencial, com o

bons, o que permite

Nubank tem 3 milhões de clientes,

que acessem o

é bem-vindo, temos que eliminar a

mercado de captação

barão com os bancos. Mas essas

como investidor

lhar e aprender que crédito não é

qualificado

cipalmente na economia brasileira,

reposicionar após a liquidação do
qual tinha acordo operacional). O
mas opera com prejuízo... O novo
visão xiita de que as fintechs acaempresas ainda terão que trabacoisa que algoritmo resolve. Prinem que há tanta informalidade.

Por ser médio, nos movemos mui-

E ainda mais quando se trata de

to rapidamente quando sai uma re-

pequenas e médias empresas. Sou

solução, uma mudança, melhora a
confiança na economia...

razoavelmente otimista com a in– antes eram 60 bancos que trabalha-

corporação das fintechs ao mode-

Quando vir o balanço do Dayco-

vam com consignado, hoje são 10,

lo tradicional, mas também acho

val (ainda não publicado no momen-

12. Mas é um bom exemplo de como

que em algum momento todos os

to da entrevista), ficará surpreso,

os bancos médios se movem de forma

players terão que convergir para

pois reportaremos um crescimento

rápida. Desde que tenham funding,

as mesmas condições de operação,

de 30% em 2018. Quando começa-

capital e tecnologia.

porque também precisamos de ban-

mos a perceber que a combinação de

cos, financeiras, temos que montar

uma Selic baixa e um governo liberal

Qual sua avaliação sobre a inclu-

FIDCS (fundos de investimento em

que respeita contratos com empresas

são das fintechs nesse mercado

direitos creditórios), pois é assim

muito desassistidas por falta de cré-

de crédito?

que as coisas funcionam.
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O BRASIL TEM
8,5 MILHÕES
DE QUILÔMETROS
QUADRADOS.
ESSE É O
TAMANHO DA
NOSSA SALA
DE AULA.

MBA FGV ONLINE_
VO C Ê C O N E C TA D O À F G V.
• Referência no mercado com presença em todo o país
• Networking com os melhores profissionais
• Acesso por tablets e smartphones
para você levar a FGV aonde for
Fa ç a o M B A q u e a co m p a n h a
a sua vida.

fgv.br/mbaonline

fgv.br/mba

TODO MUNDO
QUER TER
HORAS MAIS
PRODUTIVAS.
INCLUSIVE
AS LIVRES.

gestão

O Q U E FA Z VO C Ê Q U E R E R M A I S ?

CONHEÇA OS CURSOS

É MAIS QUE MBA. É FGV.

